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مؤسسة التضامن للتمويل األصغر التقرير السنوي 2017

ريهـــــام فــــاروق

منى ذو الفقـــــــار

رئيس مجلس األمنـــــاء
مؤسسـة التضــــامن للتمويـــل األصغر

الرئيـــس التنفيـــــذي
مؤسسـة التضــــامن للتمويـــل األصغر

“تقوم مؤسسة التضامن بدور محوري لدفع
عجلة النمو االقتصادي والقضاء عىل الفقر
وترويج مبادئ العدالة واملساواة اجتامعياً
واقتصادياً ”

“ أؤكد للجميع أن هناك دامئاً بريق
من األمل وهذا هو الفارق الذي نصنعه
سوياً ،يدا ً بيد من أجل هؤالء السيدات ”

أ
ملكة رئيس جملس المناء
كان  2017عاماً مشهودا ً يف تاريخ مؤسسة التضامن ،فقد تم فيه تعزيز وتدعيم عالقتها ووضع أسس جديدة راسخة ،بل شهد أيضاً هذا العام انعقاد املنتدى
العاملي األكرث شهرة وأهمية للشمول املايل يف شهر سبتمرب مبدينة رشم الشيخ .وخاصة أن الدولة تسعى جاهدة يف هذه املرحلة إىل تشجيع التوجهات
االقتصادية لتوعية املواطنني وال سيام املرأة بأهمية الشمول املايل الذي من شأنه توفري الخدمات املالية واملساعدة عىل دمج االقتصاد الرسمي مع االقتصاد
الغري رسمي.
وعالو ًة عىل ذلك ،وقع اختيار البنك الدويل عىل مرص كواحدة من  3دول لتنفيذ مبادرة الشمول املايل العاملية .ويف إطار هذه املبادرة التي تستهدف وصول
الخدمات البنكية الرسمية ايل  2مليار شخص يف  25دولة حول العامل بحلول عام  ،2020تعتزم مرص القيام بدور كبري يف انتشار هذه الخدمات بني مواطنيها
وخاص ًة أن عدد املحتاجني إليها يتجاوز  44مليوناً من البالغني.
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة املالية املرصية منذ عامني بإصدار قانون ينظم أعامل التمويل متناهي الصغر يف مرص .وبعد فرتة انتقالية قصرية ،بدأ التمويل
متناهي الصغر يتزايد بفضل ظهور الكثري من املؤسسات واملنظامت غري الحكومية ورشكات التمويل يف هذا املجال حتى وصل عددهم اليوم ايل ما يزيد عىل
 880كيان ممن يجتهدون يف تطوير تعامالتهم التمويلية والتطلع ايل مزيد من االستفادة من إمكانيات مرص الهائلة يف أنشطة التمويل متناهي الصغر.
خالل عام  ،2017بلغ عدد املنتفعني من أنشطة التمويل متناهي الصغر يف مرص  2.53مليون مواطن مقابل  2مليون عام  .2016وبنهاية العام كان التمويل متناهي
الصغر يف مرص قد حقق طفرة كبرية إىل األمام يف إجاميل قيمة املحفظة النشطة (11.2مليار جنيه) مقابل ( 6.6مليار جنيه) يف عام  .2016أى بنسبة منو .%67
ويف هذا السياق ،تقوم مؤسسة التضامن بدور محوري لدفع عجلة النمو االقتصادي والقضاء عىل الفقر وترويج مبادئ العدالة واملساواة اجتامعياً واقتصادياً.
ومنذ عام  1996بلغ عدد املستفيدات من خدمات مؤسسة التضامن نحو  1.2مليون مواطناً بقيمة إجاملية  2مليار جنيه.
وملؤسسة التضامن تاريخاً حافالً بأمثلة عديدة من حاالت مساندة املرشوعات القامئة بالفعل للمرأة املرصية ،كام تتخذ املؤسسة كافة الخطوات الكفيلة
بتحقيق أهداف اسرتاتيجية عام .٢٠٢١
تعتزم مؤسسة التضامن يف عام  2018توسيع دائرة نشاطها لتغطي املزيد من محافظات الجمهورية وزيادة عدد موظفيها األكفاء مع الحفاظ عىل معدالت
الربحية واالستفادة من نقاط القوة التنافسية ،ومن أولويات التضامن تأكيد حق املرأة املرصية يف خدمة مالية عالية الجودة.
إن سعاديت بكل إنجازات مؤسسة التضامن حتى اآلن ال توصف .ولذلك أقدم شكري وإمتناين لكل من تعاملوا معنا ومنحونا ثقتهم ومحبتهم .والشكر
موصول ألعضاء فريق عملنا املخلصني .وأما رشكاؤنا ومصادر متويلنا فلهم جميعاً منا كل الشكر والعرفان عيل دعمهم املتواصل بال انقطاع.

ملكة الرئيس التنفيذي
يرسين أن أحيطكم علامً بأن السنة املالية  ،2017التي كانت أوىل سنوات تنفيذ الخطة االسرتاتيجية للمؤسسة  ،2021-2017شهدت تركيزا ً عىل أهمية
الشمول املايل للمرأة يف الهيكل االقتصادي ملرص ،مام يتامىش مع سياسة التنمية االقتصادية االجتامعية التي تهدف إىل إتاحة املزيد من فرص العمل مبضاعفة
املرشوعات ،مام يؤدي إىل زيادة موارد الفئات الفقرية الغري قادرة من نساء مرص.
أترشف أن أتوىل قيادة مؤسسة بهذا األداء املتميز مثل مؤسسة التضامن التي نعلن بكل فخر أنها قد سجلت يف عام  ،2017املزيد من النمو والتطور سواء
يف هيكلها التنظيمي أو توسعات خدماتها التي أصبحت تغطي ثالث محافظات إضافية هي الغربية والرشقية وبني سويف باإلضافة إيل محافظات القاهرة
الكربى .كام أن إجاميل عدد فروعها وصل إىل  41فرعاً واستمرارا ً للمؤرشات اإليجابية يف السنوات السابقة ،سجلت املؤسسة عام  2017زيادة قدرها  %54يف
عدد العميالت النشطة ( 125ألف عميلة) الاليت حصلن عىل خدمات التمويل الفردي أو الجامعي .وقد بلغ إجاميل عدد التمويالت التي تم اصدارها 147525
قرضاً بنمو قدره  %97عن العام السابق ،وذلك بقيمة إجاملية قدرها  489612500جنيه وهي متثل نسبة منو  %53عن العام السابق ،أما يف مجال تطوير
الهيكل التنظيمي وبناء القدرات ،فقد أحرزت املؤسسة منوا ً متزايدا ً يف عدد املوظفني حيث وصل عددهم اآلن إىل  858موظفاً ،مقارنة بـ  492موظفاً يف عام
.2016
ومن أجل مستقبل أفضل؛ اتخذت املؤسسة خطوات بالغة األهمية نحو تدريب املوظفني الحاليني لتمكنهم من تقديم أفضل الخدمات للعميالت .ويف هذا
اإلطار ،عىل مدي عام  ،2017بلغ عدد املوظفني الذين حرضوا التدريب  1422موظفاً مقارنة ب  492موظفاً عام .2016
ويسعدين أن أعلن أنه اعتبارا ً من عام  ،2018سوف يتم إضافة منتج ثالث من خدمات مؤسسة التضامن املالية متويل األرسة لآلآلت واملعدات ووسائل النقل
بجانب املنتجني اآلخرين التمويل الفردي والتمويل الجامعي.
وعىل الرغم من تحديات السوق مثل ارتفاع نسبة التضخم وتعويم الجنيه املرصي ،استطاعت مؤسسة التضامن أن تنمي محفظتها النشطة حيث بلغت 243
مليون جنيه عام  2017مقابل  125مليون جنيه عام  2016أي بنسبة منو  %95عن العام املايض.
وقد واصلت املؤسسة توثيق قصص نجاح ورصد التأثري اإليجايب لخدماتها عىل التغيري التدريجي يف حياة العميالت ،مام أدي إىل تشجيع موظفي املؤسسة عىل
بذل املزيد من العطاء.
كل ذلك متاشياً مع سياسة الدولة يف تحقيق الشمول املايل وتحسني مستوى معيشة حياة األرسة املرصية.
وختاماً؛ اغتنم هذه الفرصة ليك أشكر رشكائنا والجهات املانحة واملوظفني بال استثناء ،وليك أؤكد للجميع أن هناك دامئاً بريق من األمل وهذا هو الفارق الذي
نصنعه سوياً ،يدا ً بيد من أجل هؤالء السيدات.
وبهذا الحافز ،ال تتواين مؤسستنا عن العمل بكل جد واجتهاد عىل ايجاد الحلول املالية للتخفيف من حدة الفقر وإيصال هذه الحلول ملن يستحقها من
السيدات املرصيات املكافحات.
وها نحن اليوم نختتم مرحلة من مراحل تنفيذ الخطة االسرتاتيجية وما تحتويه من مكاسب إضافية نتيجة ملجهوداتنا التي ال تتوقف ،فلكم مني كل الشكر.
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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 أجل تلبية احتياجات املرأة املرصية ذات الدخل
املحدود إىل موارد مالية كافية متكنها من إقامة أو دعم وتوسيع
مرشوع قائم متناهي الصغر وبالتايل يدر عليها وعىل أرستها دخالً
إضافياً وافياً
وما لبث هذا املرشوع التجريبي أن منا وتطور حتى أصبح مرشوعاً
فعلياً ،وهو ماجعل هيئة إنقاذ الطفولة أن متد خدمات املرشوع إىل
أحياء إمبابة وعابدين ودار السالم من خالل موارد متويلية خاصة.
ويف يوليو عام  ، 2003جري دمج هذه املشاريع الثالثة معاً وبالرشاكة
مع هيئة إنقاذ الطفولة وجمعية تحسني الصحة .وأعيد تسميتها
بربنامج التضامن للتمويل االصغر تحت الغطاء القانوين لجمعية
تحسني الصحة.
ويف  22مارس عام  ،2009استقل الربنامج بذاته عن جمعية تحسني
الصحة وتم له التسجيل الرسمي كمؤسسة غري حكومية تحت مسمي
(مؤسسة التضامن للتمويل األصغر) .ويف يناير  2015دخلت التضامن
تحت ارشاف (الهيئة العامة للرقابة املالية) ،وذلك مبوجب أحكام
(قانون تنظيم التمويل األصغر) رقم  141لسنة  .2014وأعقب ذلك
حصول مؤسسة التضامن عىل ترخيص مزاولة أنشطة التمويل األصغر
رقم  1117بتاريخ  29اكتوبر عام .2015

الرؤيـة

أن تصبح مؤسسة التضامن
عنواناً لكل امرأة مرصية
للخدمات املالية متناهية الصغر

الرسالة

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
خدماتعاليةالجودةبطريقةمستدامةوفعالة
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القيم املؤسسية
االنتامء
يسود مؤسسة التضامن جوا ً عاماً من الود والتفاهم حيث يعترب جميع العاملني وكأنهم أرسة واحدة .وهو ما يضفي لوناً
فريدا ً متميزا ً عىل أسلوبنا يف تسيري العمل .وتتم مكافأة العاملني عىل اجتهادهم من خالل إتباع سياسة التعيني من الداخل
أي ملء الشواغر الوظيفية عن طريق ترقية املوظفني الحاليني .ويف اعتقادنا من خالل رشاكاتنا الداخلية وعالقاتنا الخارجية
بكافة العميالت واألطراف املعنية أن قيمة الفريق ككل متكامالً أكرب بكثري من قيمة حاصل جمع أجزائه.

الثقة

االحرتام

من منطلق وثوق عميالتنا يف استخدام خدماتنا،
ينبغي علينا االلتزام بأخالقيات العمل واألمانة
املطلقة نحوهن ،عىل أن نراعي طريقة التعامل
باألخص يف عمليات اإلقراض أو تحصيل املستحقات
وتحقيق العدل واإلنصاف والتعامل بكل احرتام
حفاظاً عىل كرامة العميلة وتقديرا ً منا لوضعها
املادي الصعب.

التعامل مع العميلة بأسلوب مقبول وبذل كل ما
ميكن لكسب ودها وتدعيم العالقة طويلة األجل
معها ،وعدم الخروج عن دواعي اللياقة يف املعاملة
أو اللباقة يف املحادثة وعدم التلويح بأي ترصف
سلبي من جانبنا بأي يشء يُفهم منه التهديد أو
استخدام العنف.

املسؤولية االجتامعية

الشفافية

لدينا اعتقاد راسخ بأن رسالة مؤسسة التضامن
لخدمة العميالت ودعم القيم االجتامعية األساسية
تعتمد يف األساس عىل املستوي الرفيع من الحوكمة
واملشاركة واإلدارة وطريقة التقارير وإبالغ البيانات.
وكذلك تعتمد عىل عقلية متفتحة بشأن تقدير
ظروف العميالت واحتياجاتهن بغض النظر عن
الجنس أو العمر أو األصل أو الدين أو العرق أو
مدي اإلعاقة البدنية أو غريها.

توفري املعلومات الوافية الدقيقة للعميالت بشأن
كافة خدماتنا ومنتجاتنا بحيث يصبحن هن وكافة
األطراف املعنية عىل علم ودراية تامة بتفاصيل كل
ما يتعلق بالخدمات واملنتجات املتاحة واملقدمة
من طرفنا.

املصداقية

النزاهة

لضامن توفري خدمة عالية الجودة تلبي حاجة كل
عميلة بكفاءة عالية ويف وقتها املناسب ،ينبغي
التعامل بأسلوب مهني راقي يستند ايل الصدق
واألمانة وعدم التمييز أو املحاباة ووضع مصلحة
العميلة يف املقام األول.

تزويد النساء ذوات الدخل املحدود بفرصة الحصول
عىل خدمة متويلية تناسب حاجتهن وترفع من
مستواهن املعييش .وكذلك يراعي يف تقدميها
أخالقيات العمل واالحرتام املتبادل والشفافية
واملساواة والفاعلية من حيث التكلفة.

“ أنا وأختي وابني بنصنع سالل
من الخوص ،وبننتج حوايل 150
قطعة يف اليوم ”
كرمية  -احدى عميالت التضامن
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منتجات مؤسسة التضامن
تقدم التضامن منتجني رئيسيني :التمويل الجامعي والتمويل الفردي ويستهدف التمويل الجامعي السيدات صاحبات املشاريع متناهية الصغر الاليت
يعملن بدورة رأس مال صغرية وذلك لتحسني مشاريعهن .ويستهدف التمويل الفردي السيدات العامالت مبرشوع قائم ملدة سنة واحدة عىل األقل.
وقد ا ُطلق هذا الربنامج كجزء من الدعم الفني التى حصلت عليها مؤسسة التضامن يف عام  ،2016وتم تدريب أغلب العاملني عىل هذا املنتج .وبحلول
نهاية عام  ،٢٠١٧كان منتج التمويل الفردى ميثل  ٪١١من إجاميل عدد العميالت النشطات و  ٪٣١من املحفظة النشطة.

العميالت النشطات حسب املنتج 2017

املحفظة النشطة حسب املنتج 2017

%١١
%٣١

%٦٩

%٨٩

املنتج الفردي

العميالت هن عائلة التضامن؛ وثقتهن يف مؤسسة التضامن هي األساس فيام تم الوصول
إليه اليوم عىل النحو التايل ٪86.8 :من العمالء يف قطاع التجارة و ٪6.9يف قطاع اإلنتاج
و ٪5.7يف قطاع الخدمات و %0.6قطاع الزراعة.

نسبة عدد العميالت يف كل قطاع
%٠٫٦

املنتج الجامعي

%٥٫٧
%٦٫٩
قطاع الزراعة
قطاع الخدمات

%٨٦٫٨

قطاع اإلنتاج
قطاع التجارة

“ اخذت دورة تدريبية يف فن
التصوير وأتعلمت أشتغل عىل برنامج
الفوتوشوب ودلوقتي عندى أستوديو
تصوير ومثانية مصورين بيساعدوين،
وعيلتي داميا بيساندوين وفخورين بيا ”
سامية  -احدى عميالت التضامن

١٠
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االنتشـار
بنهاية عام  ،2017وصل عدد املوظفني يف مؤسسة التضامن إىل  858موظفاً ( 564موظفة،
 294موظف) يوزعون عىل املكتب الرئييس وباقي الفروع املكونة من  41فرعاً و13
منطقة يف  7محافظات.

محافظة الغربية

محافظة الرشقية

• طنطا
• املحلة الكربى
• زفتى

شامل القاهرة
• املرج القدمية
• الخصوص
• املرج الجديدة

جنوب القاهرة
• دار السالم
• حلوان
• شربا مرص

• الزقازيق
• أبو حامد
• ديرب نجم
• فاقوس

رشق القاهرة

محافظة بني سويف

• حدائق القبة
• مطرية
• عني شمس

• بني سويف
• ببا والفشن

شامل الجيزة

جنوب املنوفية

• الوراق
• بشتيل
• إمبابة

• أشمون 1
• أشمون 2
• منوف
• قويسنا

وسط الجيزة

شامل املنوفية

• شبني الكوم 1
• شبني الكوم 2
• الباجور
• الشهداء

• الهرم
• فيصل
• بوالق

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

جنوب الجيزة

شامل القليوبية

• القناطر الخريية
• بنها
• طوخ

• املنيب
• البدرشني
• كفر الجبل

“ أكرت حاجة بتبسطني ملا بعلم
سيدات من ذوي االحتياجات الخاصة
الشغل علشان يساعدوا نفسهم
ويكسبوا وما ينتظروش إعانة من حد،
فبيحسوا أن مش ناقصهم حاجه ”
سمر  -احدى عميالت التضامن

١٢
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مؤرشات األداء بنهاية عام 2017

تركيز محفظة التمويل القامئة
حسب املنطقة 2017
%٠٫٨

خالل عام  ،2017توسعت مؤسسة التضامن جغرافياً خارج القاهرة الكربى.
وقد أنهت املؤسسة عام  2017بإجاميل  125006عميلة نشطة ومحفظة
 243032576.25مليون ج.م بجودة عالية.

%١٣٫٧

املؤشــر

%٢٦٫٣

%٥٫٦

يوضح الجدول التايل مدى انتشار مؤسسة التضامن بنهاية عام 2017
٢٠١٧

%١٫٨

٢٠١٦

الرشقيـة

نسبة الزيادة %

الغربيـة
املنوفيـة

مدى االنتشار

القليوبيـة

عدد الفروع

41

27

%52

عدد املوظفني

858

492

%74.5

عدد املنسقات

432

267

%61.7

عدد التمويالت املصدرة (عميلة)

147525

96304

%153

قيمة التمويالت املصدرة ج.م

489612500

248057500

%197

عدد العميالت النشطات

125006

81348

%53.6

حجم املحفظة ج.م

243032576.25

124731384

%94.8

االسـتدامة
االستدامة التشغيلية

%124

%266

-

االستدامة املالية

%97

%109

-

القاهرة

%٢٤٫١

الجيـزة

بني سويف

%٢٧٫٧

“ أمي هي أساس فكرة الشغل يف حيايت،
ودامياَ كانت تقويل ماتعتمديش عىل حد،
الزم يكون معايك صنعة جنب الشهادة،
الزم تعريف تجيبي الجنية إزاي ،ماتعرفيش
الزمن مخبيلك ايه ”
عبري -احدى عميالت التضامن

١٤
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إنجازات مؤسسة التضامن منذ
تأسيسها ()2017 – 2000

تم خدمة

١٫١

مليون عميلة

تم متويل بقيمة

 ١٫٨مليار
جنية مرصي

نسبة السداد

٪١٠٠

“ بقايل اكرت من  30سنة بريب موايش
وطيور ،وبنيت البيت اليل أنا ساكنه
فيه وجوزت بنايت االثنني ،وربنا
يقدرين وابني شقة البني ”
نادية  -احدى عميالت التضامن

١٦
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مجلس أمناء التضامن
يتكون مجلس أمناء التضامن من خمسة أعضاء وهم رئيس مجلس األمناء ونائب الرئيس وأمني الخزانة وعضوين ذوي خلفيات
مختلفة مثل :الخدمات املالية واملرصفية والقانون واإلدارة وتكنولوجيا املعلومات كام لهم اهتاممات مشرتكة بالتنمية االجتامعية.
ويضم الهيكل التنظيمي للحوكمة يف مؤسسة التضامن مجلس إدارة يقدم التوجيه االسرتاتيجي ويرشف عىل املنظمة .وينبثق من
مجلس األمناء لجان فرعية (لجنة املراجعة واملخاطر ولجنة املوارد البرشية).

الرئيس

نائب الرئيس

منى ذو الفقار

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

أمني الصندوق

عصام محمد العدوي
مستشار إدارة أعامل

سامح مكرم عبيد

رشيك إداري يف مكتب فكري مكرم
عبيد ورشكاه للمراجعة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

العضو املنتدب وعضو مجلس إدارة
مجموعة أموال لالستثامرات املالية
والرواد القابضة

مستشار نظم ومعلومات

هناء الهاليل

طارق مكني

“ املبلغ اليل أخدناه من التضامن وشه
حلو علينا وبنفتح فرع تاين للمطعم
بتاعنا ،عىل رأي املثل :حوت يأكل حوت
وقليل الجهد ميوت ”
سهري  -احدى عميالت التضامن

١٨
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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.

الهيكل التنظيمي ملؤسسة التضامن
مجلس األمناء

لجنة املراجعة
واملخاطر
الرئيس التنفيذي

مدير العمليات

مدير التسويق
والتواصل

مدير تكنولوجيا
املعلومات

مدير املخاطر

وحدة تخطيط
وتطوير األعامل

وحدة التسويق

وحدة شبكات

فريق إدارة املخاطر

وحدة دعم ومتابعة
الفروع

وحدة التواصل

وحدة برمجيات

وحدة تشغيل الفروع
الجديدة

وحدة العالقات العامة

وحدة الرقابة الداخلية

وحدة خدمة العمالء

فريق شبكة الفروع

مدير املوارد
البرشية
وحدة التدريب
والتطوير
وحدة شئون املوظفني
وحدة التوظيف

املدير املايل
واإلداري

مدير املراجعة
الداخلية

فريق مايل وإداري

فريق املراجعة الداخلية

٢٠
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ترقيات وجوائز املوظفني
ترقية املوظفني
خالل عام  ،2017تم ترقية مجموعة مكونة من  53موظفاً إىل مناصب مختلفة .متاشــياً مع سياســة مؤسســة التضامن لفتح املســارات
الوظيفية تم ترقية بعض املنســقات إىل منســقات أوائل ومديرين فروع ومديرين مناطق وقد أدى هذا إىل تحســن كبري يف
املعنويات ،باإلضافة إىل أنه يوجد فرصة لتغيري املســار الوظيفي من إدارة إىل إدارة أخرى وقد تم تحويل املســار الوظيفي  ١٠من
املوظفني باملؤسسة.

جوائز املوظفني السنوية 2017
• تم تكريم  46موظفاً يف املؤسسة لتفانيهم
يف العمل ملدة  5و 10و 15عاماً وذلك تقديرا ً
ملجهوداتهم.
• تم توزيع جوائز ذو الفقار السنوية وقيمتها
 100ألف جنية تم توزيعها عىل سبع عميالت
متويل جامعي وعميلة واحدة متويل فردي من
فرع دار السالم ومثانية من موظفني مؤسسة
التضامن.
• تم منح حسني أبو السباع مسئول تشغيل
فروع ،جائزة موظف العام عن أدائه املتميز
خالل عام  .2017كذلك تم تكريم أربعة من
املرشحني لجائزة موظف العام .2017

حفل إفطار رمضان
قامت مؤسسة التضامن بتنظيم حفل إفطار رمضان يوم  14يونيو  2017بفندق املاسة وحرض الحفل حوايل  700موظفاً وأضاف إىل
الحفل حضور منى ذو الفقار رئيس مجلس األمناء ملؤسسة التضامن وهناء الهاليل عضو مجلس اإلدارة مبؤسسة التضامن.

كريم جمعة

محاسب أول

محمد صالح

مهندس شبكات ودعم فني

جائزة موظف العام ٢٠١٧
“من أهم أسباب نجاح مؤسسة
التضامن هو تقدير املؤسسة ملوظفيها
مام يدفع فريق العمل لتحمل املسئولية
وبذل أقىص جهد لتحقيق األهداف.
أنا فخور بالعمل ىف مؤسسة التضامن ”
حسني أبو السباع
مسئول تشغيل فروع

عيل حسن

أخصايئ تدريب

سلمى بهجت

مسئول تسويق

٢٢
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بناء القدرات

عدد املتدربني

نوع التدريب

إسم الدورة التدريبية

تدريب خارجي

معسكر خدمة العمالء/بيت الوادي – وادي النطرون

500

تدريب املوظفني الجدد – محافظة الرشقية

72

تدريب املوظفني الجدد – محافظة املنوفية

34

تدريب املوظفني الجدد – محافظة بني سويف

35

تدريب املوظفني الجدد – محافظة الغربية

قدمت وحدة التدريب يف إدارة املوارد البرشية تدريباً ملوظفيها حول مختلف املوضوعات
املتعلقة بالتمويل األصغر .بلغ عدد أيام التدريب املقدمة يف عام  2017حوايل  228يوماً .وارتفع
عدد املوظفني املدربني يف عام  2017إىل  1422موظفاً بعد أن كان  492موظفاً يف عام .2016

36

قانون العمل املرصي

1

تدريب املدربني عيل التمويل األصغر اإلسالمي/سنابل

2

photoshop course

1

Excel 2010 Advanced

3

Core 2010 Excel

3

تطوير التوقعات املالية باستخدام املايكروفن/األردن
Citrix Course

ورشة عمل خدمة العمالء
قامت مؤسسة التضامن بعمل تدريب خدمة العمالء لجميع املوظفني وعددهم  450موظفاً يف  13-12أبريل  2017يف بيت الوادي – وادي
النطرون ،وقد تم تنظيم هذا التدريب من قبل رشكة أسباير وهي رشكة تدريب متخصصة ،وكان للتدريب تأثريا ً كبريا ً عىل تحفيز املوظفني.
تم تلخيص خدمة العمالء يف ثالثة مفاتيح كالتايل:
• الفتاح األول :اخدم – برسعة – وريحهم
• املفاتح الثاين :ساعد – بإهتامم – واسمعهم
• املفتاح الثالث :ابني – بصدق – وكربهم

1
2

الدورة التدريبية املتقدمة يف التمويل األصغر/البحرين

5

إنجاح التمويل األصغر – اإلدارة لتحسني األداء
ورش عمل داخلية قدمها مدربني خارجيني

10

التدريب املهني لتحسني األداء يف العمل Coaching
برنامج بكالوريوس التجارة بنظام التعليم املدمج/جامعة القاهرة

منح دراسية

برنامج بكالوريوس التجارة بنظام التعليم املدمج/جامعة عني شمس
التدريب اإلرشادي للموظفني الجدد

1
2
152

تدريب مديري الفروع الجدد
بناء كوادر مستقبل التضامن/تأهيل الصف الثاين والثالث

ورش عمل داخلية قدمها مدربني داخليني

24

تدريب املنسقات االوائل الجدد

19
59
26

التدريب عيل منتج التمويل الفردي

218

تطوير منتج التمويل الجامعي

216

تدريبات املوظفني ىف مؤسسة التضامن ٢٠١٧

برامج التدريب الخارجية

%48

%50

حلقات عمل داخلية يقدمها مدربني خارجيني
منح دراسية
حلقات عمل داخلية يقدمها مدربني داخليني

%2

٢٤
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ملتقى املسئولية املجتمعية الثالث

التشبيك والتواصل

يف ظل التوجه الحكومي لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة
يف مرص وسعى املؤسسات والجمعيات األهلية لدعم املجتمع،
انعقد ملتقى املسئولية املجتمعية الثالث عىل مدار يومني 9-8
مايو  2017بالقاهرة بهدف توحيد جهود القطاعني الحكومي
والخاص ومنظامت املجتمع املدين لتحقيق األهداف املرجوة.

مؤمتر ســنابل الثالث عرش

حيث قامت الحكومة بعرض خططها ملناقشة سبل التعاون
مع القطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدين للوصول لرؤية
واضحة تتكامل الجهود حولها.

حرض فريق مؤسســة التضامن مؤمتر سنابل
الثالث عرش لشــبكة التمويل األصغر للبلدان
العربيــة يف نوفمرب  ، 2017بريوت ،لبنان.
وكان موضوع املؤمتر (الشــمول املايل يف
البلــدان العربية رحلة تعاون وإنجازات) .وقام
املؤمتر هــذا العام بتوفري منرب لكل األطراف
املعنيــة بصناعــة التمويل متناهي الصغر من
أجل التواصــل فيام بينهم وتبادل الخربات
ومعرفة مــدى التقدم نحو تحقيق األهداف،
باإلضافة اىل إلقاء نظرة عىل إمكانية التوســع
يف الشــمول املايل مبنطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا.

وقد حرض هذا امللتقى حوايل  1000شخص من أصحاب
الرشكات والخربات املختلفة يف مجال املسئولية املجتمعية
لتبادل وجهات النظر التي تتطلع اىل مستقبل أفضل.
وقد مثل مؤسسة التضامن إثنني من إدارة التسويق والتواصل.

اجتامع السفريات
يف عام ،2017يف إطار منظور جديد تتبعه مؤسسة التضامن ،بادرت املؤسسة بعمل أربعة اجتامعات خالل العام ،حرضها الرئيس
التنفيذي مع  152منسقة ميدانية من مختلف الفروع ،وذلك من أجل تعزيز االتصال بني املوظفني امليدانيني والرئيس التنفيذي
واالستامع إىل اقرتاحاتهم وأفكارهم ومخاوفهم لتحقيق التقدم والتطور ملؤسسة التضامن.

وقد عرض مؤمتر ســنابل عام  2017التجارب
القيمــة واملبادرات الجارية التي نأمل أن
تكــون قدمت أفكارا ً مفيدة
للمشــاركني الذين يعملون من أجــل تحقيق الرؤية لبيئة أكرث
شموالً.
وقد ســعى فريق مؤسســة التضامن للتواصل مع مؤسسات

التمويل متناهي الصغر األخرى يف منطقة الرشق األوســط
وجميــع أنحاء العامل لتبــادل الخربات وكذلك للحصول عىل عرض
للامنحني واملســتثمرين الذين عربوا عن اســتعدادهم لالستثامر
والرشاكة مع مؤسســات التمويل األصغر يف الوطن العريب.

مزايا املوظفني
الرحالت الصيفية املدعمة للموظفني
قدمت مؤسسة التضامن خالل عام  2017رحالت صيفية مدعمة إىل
مرىس مطروح للموظفني وارسهم.
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مزايا العميالت
تقدم مؤسسة التضامن املزايا التالية لعميالتها للمحافظة عىل والء وإنتامء العميلة

-1سياسة التضامن مع العميالت
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.

 -2رحالت الصيف

وبالتزامن مع املنظور الجديد لخدمة العمالء يف مؤسسة التضامن ،ويف إطار سعى مؤسسة التضامن لتوفري خدمات أفضل لعميالتها وحرصها
الدائم عىل والء العميالت قررت إدارة مؤسسة التضامن تقديم مكافئة تشجيعية لبعض العميالت القدامى الاليت تلقني خدمات مالية من
املؤسسة خالل مدة ال تقل عن  5سنوات ،واملكافئة كااليت :رحلة اىل مرىس مطروح ملدة أسبوع لعدد  26عميلة.

 -3املعارض

ويف عام  ،2014بدأت مؤسسة التضامن بتقديم خدمات غري مالية للعميالت .وتشمل املشاركة يف املعارض التجارية الوطنية واملحلية ،وهي
فرصة ممتازة للعميالت لتسويق منتجاتهن من خالل أسواق جديدة وتوسيع شبكتهن.
وبحلول نهاية ديسمرب  ،2017تكون إجاميل العميالت حوايل  115عميلة مشاركة يف هذه املعارض.

معرض القاهرة الدويل بأرض املعارض ،مدينة نرص
شاركت مؤسسة التضامن للتمويل األصغر يف الدورة الخمسني ملعرض
القاهرة الدويل الذي انعقد من  24-15مارس مبدينة نرص ،والذي يعد
من أشهر وأعرق املعارض الدولية مبنطقة الرشق األوسط وأفريقيا.
وقد قدمت مؤسسة التضامن جناح مقسم اىل مساحات مختلفة لعدد
 17عميلة.
واتفق رأي جميع العميالت أن املعرض كان فرصة ممتازة لتسويق
منتجاتهن عن طريق عرض املنتجات يف نطاق تسويقي أوسع .وقد
أظهرن استعدادهن للمشاركة مرة أخرى يف أي معرض قادم.

املعارض املحلية:
بنا ًء عىل طلب العميالت ،شاركت مؤسسة التضامن يف مختلف
املعارض التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة لفتح قناة جديدة
لتسويق منتجات العميالت من صناعات يدوية ومنتجات غذائية،
وتوسيع شبكة اتصاالتهن .وقد وصل عدد العميالت إىل  23عميلة مشاركة

يف  7معارض محلية خالل عام 2017
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