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مــر أكثــر مــن عــام ونصــف منــذ أن غّيــر فيــروس كورونــا المســتجد 
ــة  ــة الماضي ــت الســنة المالي ــاة األفــراد، وقــد كان ــد 19« حي »كوفي
فتــرة انتكاســات هائلــة للتنميــة العالميــة، مــن عــدة نواحــى، حيــث 
شــهدت الســيدات محــدودات الدخــل، والتــي تهــدف مؤسســة 
ــة  ــات اقتصادي ــل األصغــر إلــى خدمتهــن، اضطراب التضامــن للتموي
فــي حياتهــن وســبل عيشــهن، ومــع اســتمرار انتشــار األزمــة، و قــد 

تمــر ســنوات قبــل أن يتــم الســيطرة علــى الوبــاء بشــكل كامــل.

وكانــت احــدى الــدروس المســتفادة فــي العــام الماضــي هــو الدور 
الحيــوي الــذي يلعبــه الشــمول المالــي فــي أوقــات األزمــات، حيــث 
ــر  ــي الصغ ــل متناه ــاط التموي ــن نش ــتفيدين م ــدد المس ــع ع ارتف
فــي مصــر بنســبة 9.4% نهايــة عــام 2021، ووصــل إلــى حوالــي 3.5 
مليــون مســتفيد »يمثــل اإلنــاث مــا يزيــد عــن 62% منهــم«، مقابــل 
3.2 مليــون مســتفيد بنهايــة عــام 2020، وفًقــا لبيانــات الهيئــة 

العامــة للرقابــة الماليــة.

ونظــًرا ألهميــة الخدمــات الماليــة غيــر المصرفيــة، بــدأت الحكومــة 
المصريــة فــي االعتمــاد علــى المدفوعــات الرقميــة مــن أجــل 
بنــاء نظــام مالــي أفضــل، ولقــد كشــفت الهيئــة العامــة للرقابــة 
التمويــل  نشــاط  مــن  المســتفيدين  العمــالء  عــدد  أن  الماليــة 
متناهــي الصغــر، والذيــن صرفــوا التمويــل مــن خــالل أنظمــة 
تمويــالت  بقيمــة  63096 عميــاًل  نحــو  بلــغ  اإللكترونيــة،  الدفــع 

ســجلت 683.5 مليــون جنيــه خــالل الربــع األول مــن عــام 2021، فيمــا 
ــة  ــر أنظم ــاط عب ــع األقس ــوا بدف ــن قام ــالء الذي ــدد العم ــجل ع س
الدفــع اإللكترونــي نحــو 613500 عميــل بقيمــة تمويــالت بلغــت 

ــه. ــون جني ــا 930 ملي تقريب

وأعــرب عــن تقديــري العميــق لهيئــة الرقابــة الماليــة والبنــك 
المركــزي المصــري لتقديمهمــا الدعــم الكامــل لتنفيــذ ممارســات 
التمويــل المســؤولة مــع التشــجيع المســتمر لمؤسســات التمويــل 
متناهــى الصغــر علــى تبنــي التمويــل المســؤول وحمايــة حقــوق 
ــي  ــم الذات ــامل للتنظي ــج ش ــاع نه ــت التب ــان الوق ــد ح ــالء، لق العم
ــة  ــاءة الخدم ــودة وكف ــن ج ــد م ــر والتأك ــي الصغ ــل متناه للتموي

ــة العمــالء«. ــل المســؤول وحماي ــادرة التموي مــن خــالل »مب

كمــا أود أن أعبــر عــن مــدى تقديــري وفخــري بتولــي رئاســة 
مجلــس أمنــاء مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر، وقــد تمكنــت 
مؤسســة التضامــن مــن التحلــي بالمرونــة والتكيــف حتــى تنتقــل 
ــك  ــا ال ش ــرف، ومم ــة الص ــى مرحل ــر إل ــة إدارة المخاط ــن مرحل م
فيــه أن المؤسســة ستســتمر بصــرف التمويــالت خــالل العــام 
ــس  ــا مجل ــي يبذله ــود الت ــان للجه ــديدة اإلمتن ــا ش ــل، وأن المقب
األمنــاء وموظفــو مؤسســة التضامــن لتحقيــق التعافــي المالــي 
للعميــالت، وأخيــرًا وليــس أخــًرا، نتطلــع إلــى ســنوات عديــدة قادمــة 
كواحــدة مــن أفضــل جهــات التمويــل متناهــي الصغــر فــي مصــر.

منى ذو الفقار
رئيس مجلس األمناء

مؤسسة التضامن للتمويل األصغر

ونظًرا ألهمية الخدمات المالية غير المصرفية، بدأت الحكومة المصرية في االعتماد على 
المدفوعات الرقمية من أجل بناء نظام مالي أفضل 

“
“

رئيس مجلس األمناء
مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
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الكورونــا  جائحــة   أثــرت  حيــث  بالتحديــات  مليًئــا   2021 عــام  كان 
العالميــة - وال تــزال تؤثــر - علــى الرفاهيــة الشــخصية واالقتصادية 
لمجتمعنــا، وعلــى الرغــم مــن تلــك األزمــة ومــن عــدم اليقيــن فــي 
مواجهــة تلــك الجائحة التــي أدت إلى كشــف التفاوتــات االجتماعية 
واالقتصاديــة، اســتمرت مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر فــي 
االزدهــار خــالل عــام 2021 وكان عاًمــا اســتثنائًيا حًقــا. كمــا يتضــح مــن 
النتائــج الماليــة المتميــزة التــي اســتطاعت أن تحــدث فرًقــا، حيــث 
كان هنــاك التــزام ثابــت بمهمتنــا لقيــادة تغييــر منهجــي إيجابــي 

والــذى يعــزز المجتمعــات النســائية المصريــة محــدودة الدخــل.

ــة 1.4  ــالت بقيم ــام 2021، تموي ــالل ع ــن خ ــة التضام ــت مؤسس منح
ــل 836.5 مليــون جنيــه خــالل عــام 2020، بنســبة  ــار جنيــه، مقاب ملي
نمــو بلغــت 71.7% ، وفيمــا يتعلــق بالمحفظــة النشــطة، ســجل 
إجمالــي المحفظــة حوالــي 836 مليــون جنيــه مصــري فــي نهايــة 
ديســمبر 2021، مقارنــة بنحــو 497 مليــون جنيــه مصــري فــي نهايــة 

ــمبر 2020.  ديس

ــام  ــة الع ــي نهاي ــة ف ــطة 213245 عميل ــة النش ــت المحفظ وضم

الماضــي تمــت خدمتهــن مــن خــالل 98 فرًعــا منتشــرة فــي 
14 محافظــة مــن محافظــات جمهوريــة مصــر العربيــة، مقابــل 
فرعــًا،   82 عبــر  الســابق  العــام  نهايــة  فــي  عميلــة   154897
ــن  ــام 2021 م ــي ع ــن ف ــدد الموظفي ــع ع ــك، ارتف ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــد مــن العميــالت. ــا لخدمــة المزي ــى 2155 موظًف ــا إل 1889 موظًف

وأتوجــه بجزيــل الشــكر إلــى جميــع موظفــي المؤسســة ومجلــس 
ــم  ــالل التزامه ــن خ ــم، فم ــم ودعمه ــركاء لتفانيه ــاء والش األمن
الهائــل وعملهــم الجــاد تمكنــت المؤسســة مــن تحقيــق أهدافهــا 
التنافســية اعتمــادًا علــى اســتراتيجية تفاعليــة ومرنــة، ونحــن 
علــى ثقــة مــن أن التقــدم نحــو التعافــي سيســتمر فــي عــام 2022، 

ــا بقيــادة قويــة وفريــق عمــل متفانــي. مدفوًع

ريهام فاروق
الرئيس التنفيذي

مؤسسة التضامن للتمويل األصغر

 استمرت مؤسسة التضامن للتمويل األصغر في االزدهار خالل عام 2021 وكان عاًما استثنائًيا حًقا. 
كما يتضح من النتائج المالية المتميزة وقد استطاعت أن تحدث فرًقا، حيث كان هناك التزام ثابت 

بمهمتنا لقيادة تغيير منهجي إيجابي والذي يعزز المجتمعات النسائية المصرية محدودة الدخل.

“

“

الرئيس التنفيذي
مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
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تعــد مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر، احــدى المؤسســات 
ــه  ــر، وتوج ــي الصغ ــل متناه ــاط التموي ــارس نش ــي تم ــة الت األهلي
متناهيــة  المشــروعات  صاحبــات  لدعــم  التمويــالت  المؤسســة 
ــالل  ــن خ ــتهن م ــتوى معيش ــين مس ــيدات، لتحس ــن الس ــر م الصغ
المســتدامة  الماليــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  فــرص  توفيــر 

والمتنوعــة التــي تناســب احتياجاتهــن.

نشــأت مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر عــام 1996، حيــن قامــت 
هيئــة “ إنقــاذ الطفولــة “ األمريكيــة بالتعــاون مــع “ الجمعيــة 
ــم »مشــروع اإلدخــار  ــة، بتقدي النســائية لتحســين الصحــة “ المصري
واإلقــراض بضمــان المجموعة«،كمشــروع تجريبــي مــن أجــل تلبيــة 
احتياجــات المــرأة المصريــة ذات الدخــل المحــدود، ودعمهــا بمــوارد 
ماليــة كافيــة تمكنهــا مــن إقامــة وتطويــر وتوســيع مشــروع 
متناهــي الصغــر قائــم بالفعــل، بمــا يســهم فــى توفيــر دخــاًل كافيًا 

ألســرتها، لتحســين معيشــتها وتهيئــة بيئــة معيشــة كريمــة.

وعقــب ذلــك، شــهد المشــروع التجريبــى تطــورًا ونمــوًا كبيــرًا، 
ــة  ــع هيئ ــا دف ــام 1998، مم ــي ع ــًا ف ــروعًا فعلي ــى مش ــول إل ليتح
إنقــاذ الطفولــة األمريكيــة إلــى مــد مظلــة خدمــات المشــروع إلــى 

أحيــاء »إمبابــة، عابديــن ودار الســالم«، باســتخدام مــوارد تمويليــة 
ــتدامة . مس

وفــي يوليــو عــام 2003، تــم دمــج المشــروعات الثالثة معًا بالشــراكة 
مــع هيئــة إنقــاذ الطفولــة والجمعيــة النســائية لتحســين الصحــة، 
ــر«  ــل األصغ ــن للتموي ــج التضام ــح »برنام ــميتها لتصب ــادة تس وإع

تحــت الغطــاء القانونــي للجمعيــة .

واســتقل البرنامــج بذاتــه عــن الجمعيــة النســائية لتحســين الصحــة 
فــي 22 مــارس مــن عــام 2009، وتــم تســجيله بشــكل رســمي 
ــراف وزارة  ــت إش ــم 573 تح ــة برق ــر حكومي ــة غي ــة أهلي كجمعي
التضامــن اإلجتماعــي تحــت مســمى »مؤسســة التضامــن للتمويل 

ــام 2002. ــم 84 لع ــون رق ــب القان ــر« بموج األصغ

ــة  ــة العام ــراف الهيئ ــة إلش ــن، خاضع ــة التضام ــت مؤسس وأصبح
للرقابــة الماليــة فــى ينايــر مــن عــام 2015، وذلــك بموجــب أحــكام 
»قانــون تنظيــم نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر« رقــم 141 لســنة 
2014، وأعقــب ذلــك حصــول المؤسســة علــى ترخيــص مزاولــة 
نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر رقــم 1117 بتاريــخ 29 أكتوبــر 2015.

نبذة عن

التضامن
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نبذة عن

التضامن

 القيماألهدافالرسالةالرؤية
المؤسسية

عنوان المرأة المصرية
لجميع الخدمات

الميكرومالية

زيادة دخل السيدات 
صاحبات المشاريع 

الصغرى في مختلف 
محافظات مصر 

لتحسين مستوى 
معيشتهن من خالل 
توفير فرص الحصول 

على الخدمات 
المالية المستدامة 

والمتنوعة التي تناسب 
احتياجاتهن

زيادة االنتشار - 
للوصول إلى حصة 

سوقية أعلى
الحفاظ على ميزة - 

تنافسية في 
السوق من خالل 

التحسين المستمر 
لمنتجاتنا 

والخدمات المالية 
وخدمة العميالت 

لدينا
تطوير القدرة - 

المؤسسية على 
مواصلة تقديم 

خدمات عالية 
الجودة بطريقة 

مستدامة 
ومتنوعة

الثقة- 
النزاهة- 
الشفافية- 
المصداقية- 
االحترام- 
االنتماء- 
المسئولية - 

االجتماعية
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منتج التمويل الجماعي

يهــدف منتــج التمويــل الجماعــي، إلــى دعــم صاحبــات المشــروعات 
متناهيــة الصغــر الالتــي يعملــن بــدورة رأس مــال صغيــرة، فرديــة، 
ــتطاع  ــث اس ــاريعهن، حي ــيع مش ــر وتوس ــك لتطوي ــددة، وذل ومتع
فــي نهايــة عــام 2021 خدمــة 178410 عميلــة نشــطة بمحفظــة 

ــه. ــون جني ــالت قائمــة بلغــت 547 ملي تموي

منتج التمويل الفردي

أطلقــت مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر، المنتــج الفــردي 
ــروعات  ــي للمش ــم المال ــتهدف الدع ــذي يس ــام 2015، وال ــع ع مطل
الفرديــة المتعــددة، حيــث اســتطاع فــي نهايــة 2021 خدمــة 34165 
عميلــة نشــطة بمحفظــة تمويــالت قائمــة ســجلت 281 مليــون 

جنيــه

منتج تمويل األسرة لآلالت والمعدات ووسائل النقل

قامــت مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر، بإطــالق منتج األســرة 
لــآالت والمعــدات ووســائل النقــل فــي مــارس 2018 كمشــروع 
ــن  ــة م ــة متنوع ــالت بمجموع ــم العمي ــروع لدع ــي 5 ف ــي ف تجريب
المعــدات واآلالت ووســائل النقــل مثــل آالت الخياطــة وآالت التصوير 
والتروســيكالت وغيرهــا. وعقــب ذلــك، قامــت المؤسســة فــي عــام 
ــدد  ــل ع ــد وص ــروع، وق ــع الف ــي جمي ــرة ف ــج األس ــة منت 2020 بإتاح
العميــالت النشــطة فــي نهايــة عــام 2021 إلــى 660 عميلــة نشــطة 

بمحفظــة تمويــالت قائمــة بلغــت 7 مليــون جنيــه.

منتج التمويل الذهبي

أطلقــت مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر فــي عــام 2019، منتــج 
التمويــل الذهبــي كمشــروع تجريبــي فــي خمســة فــروع ألضافــة 
الصغيــرة  المشــاريع  صاحبــات  العميــالت  مــن  جديــدة  شــريحة 
بالخدمــات الماليــة التــي تناســب احتياجاتهــن، وبحلــول نهايــة عــام 
ــالت  ــع عمي ــى تس ــي إل ــج الذهب ــالت المنت ــدد عمي ــل ع 2021، وص

ــه.  ــف جني ــغ 454 أل ــتحقة تبل ــة مس بمحفظ

خدمات التضامن

المنتجات المالية
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خدمات التضامن

المنتجات المالية

حجم المحفظة النشطة (ج,م) 

٤١٩٢٩٦٠٨٥

٦٦٠٥١٧٦٧٩
٥٢٨٥٥١٤٦٣

٨٣٦٦٠٥٢٠١

٣٤٥٣٤٥٨٨٥ ٥٤٧٥٦٥٤٨٩

٧٢٢٨٢٩٦

٢٨١٣٥٦٧٨٨

٤٥٤٦٢٧
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠١٩

النشطة المحفظة 

تمويل األسرة
الجماعي التمويل 

الفردي التمويل  الذهبي التمويل 

١٧٦١٤٢٣٨٠

٧٠٦٣١٩٦

٢٣٣١٥٧٣٩١

٨٠٦٤٢٠١

عدد العميالت النشطات

٦٣٣

٢٩٨٦٠

١٣٠٢٦٢

٢٣٩٣٥

١٧٨٤١٠

٣٤١٦٥

٦٦٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠١٩
٩٦٩٥

١٦٩٥٨٨

١٥٤٨٩٧
٢١٣٢٤٤٢٠٠٠٨١

النشطات العميالت 

تمويل األسرة

الجماعي التمويل 

الفردي التمويل  الذهبي التمويل 
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خدمات تأمينية

ــة  ــة التأميني ــر، التغطي ــل األصغ ــن للتموي ــة التضام ــر مؤسس توف
علــى جميــع العميــالت النشــطة، حيــث أنــه فــي حالــة الوفــاة يتــم 
اإلعفــاء مــن اســتكمال ســداد األقســاط، باإلضافــة إلــى رد المبالــغ 
المدفوعــة ألســرة المتوفيــة كمســاهمة مــن المؤسســة،  وذلــك 

فــي إطــار دورهــا الفعــال بمجــال المســؤولية المجتمعيــة.
تمنــح  المستشــفى  ودخولهــا  العميلــة  مــرض  حالــة  وفــي 
المؤسســة مبلــغ محــدد للعميلــة عــن كل يــوم قضتــه داخــل 
المستشــفى، وذلــك باإلضافــة إلــى قيــام المؤسســة بمــد المظلــة 

التأمينيــة لتشــمل محفظــة العميلــة بالكامــل.
يتم التأمين علي عميالت التضامن كما يلي:

بدل إقامة في المستشفيات للعالج- 
العجز الكلي المستدام- 
حاالت الوفاة- 

رحالت الصيف

ــا  ــي تبذله ــة الت ــود الهائل ــن بالجه ــة التضام ــن مؤسس ــًا م إيمان
ــى  ــتنادا إل ــام واس ــوال الع ــاريعهن ط ــر مش ــي تطوي ــالت ف العمي
بتمويــل  المؤسســة  تقــوم  المجتمــع،  لتنميــة  الرائــد  دورهــا 
ــة  ــعار »مؤسس ــت ش ــن تح ــالت وعائالته ــة للعمي ــالت الصيفي الرح
التضامــن بتفــرح عميالتهــا« إلــى بعــض المــدن الســاحلية، شــاملة 

تكاليــف اإلقامــة واالنتقــاالت.

وإتباعــًا لإلجــراءات اإلحترازيــة فــي مواجهــة انتشــار جائحــة فيــروس 
ــا، فقــد قــررت المؤسســة وقــف تنظيــم الرحــالت الصيفيــة  كورون
خــالل عامــى 2020 و2021 حرصــًا علــى ســالمة العميــالت وأســرهن، 
كمــا تعتــزم المؤسســة إعــادة تنظيمهــا مــرة أخــرى خــالل العــام 

المقبــل تزامنــا مــع انحســار األزمــة بشــكل كبيــر.

المعارض التسويقية

فــى  عميالتهــا  مســاعدة  علــى  التضامــن  مؤسســة  وتحــرص 
الوصــول إلــى أفضــل الوســائل والطــرق لتســويق منتجاتهــن 
ــى  ــة ف ــارك المؤسس ــك تش ــا، لذل ــا وبيعه ــذ لعرضه ــاد مناف وإيج
العديــد مــن المعــارض علــى مــدار العــام إلتاحــة أكبــر فرصــة 

منتجاتهــن. لترويــج  للعميــالت  ممكنــة 

الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي

للتمويــل األصغــر، فــي فعاليــات  التضامــن  شــاركت مؤسســة 
األهــم  الحــدث  الدولــي،  القاهــرة  معــرض  مــن   54 الـــ  الــدورة 
ــة  ــه الهيئ ــذي نظمت ــط، وال ــرق األوس ــر والش ــي مص ــر  ف واألكب
المصريــة العامــة للمعــارض والمؤتمــرات بمركــز القاهــرة الدولــي 
للمؤتمــرات فــي الفتــرة مــن 30 ســبتمبر إلــى 8 أكتوبــر 2021، 
وذلــك علــى مســاحة 10 آالف متــر مربــع، بمشــاركة العديــد مــن دول 
العالــم مثــل: إندونيســيا وســريالنكا والعــراق وفيتنــام والســودان.
ــة مــن مختلــف القطاعــات  ــر األســماء التجاري وضــم المعــرض، أكب
والمالبــس  الغذائيــة  القطاعــات  تشــمل  والتــي  اإلنتاجيــة، 
والمصنوعــات  واألثــاث  الكهربائيــة  واألجهــزة  والمفروشــات 
الجلديــة والمراتــب والكيماويــات، والتــي حرصــت علــى تقديــم 

بأقــل األســعار. المنتجــات  أجــود 

وقدمــت مؤسســة التضامــن، لعميالتهــا فرصــة مناســبة مــن خالل 
ــن،  ــع منتجاته ــويق وبي ــرض لتس ــات المع ــي فعالي ــاركة ف المش
والتــي تضمنــت منتجــات مثــل »اإلكسســوارات ومســتحضرات 
ــا«. ــة وغيره ــغوالت اليدوي ــة والمش ــس واألحذي ــل والمالب التجمي

معرض حديقة األسماك

كمــا شــاركت مؤسســة التضامــن فــي 27 نوفمبــر 2021، بمعــرض 
حديقــة األســماك، الذي نظمتــه شــركة Wasabi Experience، وهي 
وكالــة متخصصــة فــي مجــال تنظيــم الفعاليــات والمعــارض، حيــث 
اســتأجرت المؤسســة مســاحة لعميلتــان قامتــا بعــرض منتجاتهــن 
ــرض  ــان، أن المع ــت العميلت ــل. وقال ــس وأدوات التجمي ــن المالب م
ــان  كان فرصــة رائعــة لتســويق منتجاتهمــا، كمــا أشــادت العميلت
ــم الدعــم المســتمر لتحقيــق  ــدور مؤسســة التضامــن فــي تقدي ب
التكافــل االجتماعــي، وعبــرا عــن ســعادتهما ورضاهمــا عــن تجربــة 

المعــرض ورغبتهمــا بالتواجــد فــي المعــارض مســتقباًل.

خدمات التضامن

مزايا للعميالت
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مؤسسة التضامن

االنتشار

القاهرة

 كفر
الشيخ

 بني
سويف

أسيوط

دمياط

األسكندرية المنيا

المنوفية

الدقهلية

الشرقية

الغربية

البحيرة

الجيزة

القليوبية

وحرصــًا علــى التوســع واالنتشــار الجغرافــي والوصــول لجميــع الفئــات بهــدف دعــم وزيــادة دخــل المــرأة فــى جميــع أنحــاء جمهوريــة مصــر 
العربيــة، فقــد شــملت خدمــات مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر 98 فرعــًا فــي 14 محافظــة خــالل عــام 2021
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مؤسسة التضامن

مؤشرات األداء

الجدول اآلتي يقارن أهم مؤشرات األداء لمؤسسة التضامن بين عامي2021 و 2020

معدل النمو 20212020المؤشر

20%9882عدد الفروع

14%21551889عدد الموظفين

16%1024883عدد المنسقات

58%239464152760عدد التمويالت المصدرة )عميالت(

72%1437279556836478325قيمة التمويالت المصروفة )بالجنيه المصري(

38%213244154897عدد العميالت النشطات

68%835600155496901497حجم المحفظة )بالجنيه المصري(

االستدامة / الربحية

97%90%االستدامة التشغيلية

91%87%االستدامة المالية
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مؤسسة التضامن

مجلس األمناء

يتكون مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل األصغر، من خمسة أعضاء ذوي خلفيات اقتصادية وقانونية 
وخبرات هائلة بالعمل األهلى، حيث يضم نخبة متميزة من الشخصيات العامة وأصحاب الخبرات في القطاع 

المالي غير المصرفي ونشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما يضم الهيكل التنظيمي للحوكمة في مؤسسة التضامن مجلس إدارة يقدم التوجيه االستراتيجي ويشرف 
على المؤسسة، وقد تم تأسيس لجنة المراجعة والمخاطر في عام 2015 للتأكد من أن عملية إدارة المخاطر تتم 

في إطار سليم ومناسب في المؤسسة.

منى ذو الفقار  |  الرئيس
العضو المنتدب، مكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة
رئيس مجلس إدارة االتحاد المصري للتمويل األصغر

نيفين بدر الدين  |  عضو مجلس إدارة
رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

هناء الهاللي   |  عضو مجلس إدارة
قائــم بأعمــال المديــر العــام جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة 

الصغــر – مجلــس الوزراء-مصــر

عصام محمد العدوي   |  أمين الصندوق
المدير التنفيذي هيئة إنقاذ الطفولة

طارق مكين   |  عضو مجلس إدارة
مستشار نظم ومعلومات
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مؤسسة التضامن

بناء القدرات

التعليمية المنح  الخارجية التدريبات 
٠

داخليًا المتدربين  الجدد الموظفيين 
الذين تم تدريبهم

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

الموظفين

ــر فــي مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر بدعــم القــدرات لمجموعــة تقــدر بنحــو 1781  فــي عــام 2021، قامــت وحــدة التدريــب والتطوي
ــا. موظًف
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مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية

ــارات 17  ــر مه ــا لتطوي ــا تدريبًي ــن، برنامًج ــة التضام ــت مؤسس قدم
ــة  ــة البيئ ــره جمعي ــروع تدي ــو مش ــر« وه ــاير الخي ــا لـــ »بش موظًف
وتنميــة األســرة  فــي محافظــة قنــا، حيــث يعــد البرنامــج التدريبــي 

ــة. ــة االجتماعي ــاويرس للتنمي ــة س ــة مؤسس برعاي
وكان الهــدف العــام مــن البرنامــج التدريبــي، تعزيــز المهــارات 
الماليــة والفنيــة التــي ستســمح لصاحــب العمــل بتنفيــذ مشــروع 
»بشــاير الخيــر«، مــع التركيــز علــى أفضــل السياســات والممارســات 
باســتخدام مبــادئ االئتمــان الصحيحــة، باإلضافــة إلــى ذلــك، تنظــم 

مؤسســة التضامــن أيًضــا برامــج تدريبيــة لعمالئهــا.

صندوق المرأة العربية للمشاريع

بهــدف تشــجيع وتحفيــز الســيدات علــى اســتخدام مختلــف أنظمــة 
الدفــع غيــر النقــدي مــن خــالل الوســائل الرقميــة المســتدامة 
ــة  ــة للرقاب ــة العام ــا الهيئ ــي أطلقته ــادرة الت ــوء المب ــي ض وف
الماليــة »الشــمول المالــي الرقمــي لعــام 2021«، نظمــت مؤسســة 
التضامــن بالتعــاون مــع صنــدوق مشــاريع المــرأة العربيــة، برنامًجــا 
يهــدف إلــى نشــر الوعــي بأهميــة وطبيعــة أدوات الدفــع غيــر 
وخاصــة  مســتخدميها،  علــى  تعــود  التــي  والفوائــد  النقــدي 

ــيدات.  الس
يذكــر أنــه تــم إطــالق البرنامــج فــي فــروع مؤسســة التضامــن البالغ 
عددهــا 98 فرًعــا، فــي 14 محافظــة فــي القاهــرة والوجــه البحــري 
والصعيــد، حيــث يعــد البرنامــج عبــارة عــن عــرض لمــواد أفــالم 
تعليميــة بنظــام الرســوم المتحركــة تــم تطويــره مــن قبــل صندوق 
مشــاريع المــرأة العربيــة، والــذي يركــز علــى تشــجيع الســيدات 
علــى اســتخدام محفظــة الهاتــف المحمــول والدفــع اإللكترونــي 
وكذلــك اســتخدام رمــز االســتجابة الســريعة فــي الدفــع، كمــا أنــه 
ــا  ــالت، بينم ــى العمي ــع عل ــود بالنف ــي تع ــا الت ــرًحا للمزاي ــمل ش ش
يفيــد البرنامــج عمــالء التمويــل متناهــي الصغــر مــن خــالل دعــم 

قدراتهــن علــى اســتخدام قنــوات الدفــع اإللكترونيــة.

منظمة العمل الدولية

ــر  ــل األصغ ــن للتموي ــة التضام ــذت مؤسس ــدة، نف ــة رائ ــي تجرب ف
ــًا بعنــوان  بالشــراكة مــع منظمــة العمــل الدوليــة، برنامجــًا تدريبي
»التثقيــف المالــي - التعامــل الرشــيد مــع المــال«، ألول مــرة مــن 
خــالل اشــراك مجموعــة مــن عميالتهــا مــع الموظفيــن، كجــزء مــن 

الخدمــات غيــر الماليــة المقدمــة للعميــالت.

االتحــاد المصــري لتمويــل المشــروعات المتوســطة والصغيرة 
ــة الصغر  ومتناهي

نظــم االتحــاد المصري لتمويــل المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
ومتناهيــة الصغــر بالشــراكة مــع مؤسســة التضامــن ورشــة عمــل 
لمــدة تســعة أيــام علــى ثاللــث دفعــات بعنــوان »ممارســات إدارة 
ــات  ــد 19« بهــدف دعــم الجمعي المخاطــر فــي ظــل جائحــة »كوفي

األهليــة مــن الفئــة »ب«.
وجــاء ذلــك لدعــم المؤسســات والجمعيــات لمواجهــة تداعيــات 
األزمــة وإدارة مخاطــر أزمــة جائحــة »كوفيــد 19«، وقــد تــم تدريــب 
50 موظفــًا مــن 16 جمعيــة مــن الفئــة »ب« مــن محافظــات القاهرة 
ــا  ــيخ وقن ــر الش ــوان وكف ــويف وأس ــي س ــة وبن ــزة والقليوبي والجي

وأســيوط والفيــوم والمنيــا.

المجلس القومي للمرأة

كريمــة  حيــاة  قــرى  لتطويــر  الرئاســية  المبــادرة  إطــار  فــي 
مؤسســة  قامــت  للمــرأة،  القومــي  المجلــس  مــع  وبالتعــاون 
التضامــن للتمويــل األصغــر بتدريــب أكثــر مــن 100 ســيدة علــى 

المالــي” “التثقيــف  برنامــج 

مؤسسة التضامن

خدمات التدريب الخارجية

عقــدت مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر عــدة شــراكات مــع جهــات مختلفــة لتقديــم دورات تدريبيــة في مجــال زيــادة الوعــي والتثقيف 
مالــي، ولدعــم تلــك الجهــات فــي مجــال التمويــل متناهــي الصغــر عبــر نقــل خبــرات المؤسســة الكبيــرة فــي ذلــك المجال.



15

هالــة  الدكتــورة  وهــم   وزراء  خمســة  برعايــة  المؤتمــر  وجــاء 
ــرة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة، والدكتــورة نفيــن  الســعيد وزي
التضامــن االجتماعــي، والدكتــور أشــرف صبحــي   القبــاج وزيــرة 
ــر الشــباب والرياضــة، و الدكتــورة ياســمين فــؤاد وزيــرة البيئــة،  وزي
ــا  ــرًا دولًي ــور 45 خبي ــة، وبحض ــوى العامل ــر الق ــعفان وزي ــد س ومحم
ومحلًيــا، وبمشــاركة  مجموعــة مــن ممثلــي الحكومــة والمنظمات 

ــي. ــع المدن ــركات والمجتم ــري الش ــة وكب الدولي

ــة وإتاحــة الفرصــة  ــى دعــم مجهــودات الدول ويهــدف الملتقــى إل
ــن  ــرع م ــة تس ــراكات فعال ــق ش ــة لتحقي ــراف المعني ــام كل األط أم
ــى  ــا يأت ــام، كم ــى األم ــة إل ــة التنمي ــع عجل ــي وتدف ــة التعاف عملي
ــة  ــة الحكوم ــة وخاص ــراف المعني ــع األط ــرص جمي ــى ح ــًدا عل تأكي
تنميــة  تحقيــق  علــى  المدنــي  والمجتمــع  األعمــال  ومجتمــع 
مســتدامة حقيقيــة وشــاملة علــى أرض الواقــع تالمــس حيــاة 

المواطــن وترســم مالمــح المســتقبل.

ويعــد الملتقــى منصــة تفاعليــة لــكل األطــراف المعنيــة لمناقشــة 
القضايــا والموضوعــات التــي ترســم رؤيــة واضحــة لتوطيــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة ودعــم خطــط التعافــي األخضــر والمجهــودات 
ــالق  ــة لالنط ــركاء التنمي ــل كل ش ــن قب ــم وم ــن قبله ــة م المبذول

نحــو المســتقبل.

وحضــر الفعاليــة ممثــالن عــن مؤسســة التضامــن للبحــث عــن فرصة 
شــراكة محتملــة للمنظمــة، وكذلــك للتعــرف علــى المنظمــات غيــر 
ــى  ــع الملتق ــث جم ــة، حي ــاالت اإلعالمي ــرى واالتص ــة األخ الحكومي
أكثــر مــن 1000 مشــارك مــن بينهــم ممثلــو الشــركات وأصحــاب 
الخبــرة فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة، كمــا كان المتحدثــون 

مــن كبــار الخبــراء مــن مختلــف الصناعــات.

مؤسسة التضامن

التشبيك والتواصل
شاركت مؤسسة التضامن للتمويل األصغر، فى 8 نوفمبر 2021 بالملتقى الحادي عشر للمسئولية المجتمعية 

و التنمية المستدامة تحت عنوان » االستدامة من التبني إلى التوطين… الطريق للتعافيꟹ« في فندق 
إنتركونتيننتال سيتي ستارز

بطاقة ميزة

تتعــاون مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر، مــع البنــك األهلــي المصــري، لتزويــد العميــالت ببطاقــة »ميــزة« كــي تمكنهــن مــن ســحب 
تمويالتهــن دون الحاجــة للذهــاب إلــى الفــروع ممــا يســهل وصــول الخدمــات الماليــة، وذلــك تماشــيًا مــع خطــة الدولــة لتحقيــق الشــمول 
المالــي ودعــم التحــول الرقمــي، حيــث بلغــت نســبة العميــات الالتــي اســتخدمن بطاقــة ميــزة بنهايــة عــام 2021 نحــو 43.5 % مــن إجمالــي 

عــدد العميــالت النشــطة.

الدفع اإللكتروني

وقامــت مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر، بتفعيــل خدمــة الدفــع اإللكترونــي لعميالتهــا وذلــك مــن خــالل التعــاون المشــترك مــع عــدة 
شــركات تتضمــن »فــوري ومصــاري وكاش كــول وOpay«، وذلــك للتســهيل علــى العميــالت فــي ســداد أقســاطهن بأقــل تكلفــة ومجهــود 
ممكــن ودعمــًا للتحــول الرقمــي، حيــث بلغــت نســبة العميــالت الالتــي تعاملــن مــع خدمــة الدفــع اإللكترونــي حوالــي 95 % مــن إجمالــي 

عــدد العميــالت النشــطة خــال عــام 2021.

إندومي

ــت  ــا«، قام ــرح عميالته ــن بتف ــعار »التضام ــت ش ــة، وتح ــؤولية االجتماعي ــر بالمس ــل األصغ ــن للتموي ــة التضام ــزام مؤسس ــار الت ــي إط ف
ــة  ــا تحفيزي ــر، كهداي ــات مص ــف محافظ ــي مختل ــا ف ــي« لعميالته ــك »إندوم ــع 109 كش ــي بتوزي ــركة إندوم ــع ش ــاون م ــة بالتع المؤسس

ــرهن. ــة أس ــتوى معيش ــين مس ــي تحس ــاهم ف ــا يس ــن مم ــادة دخله ــى زي ــاعدتهن عل لمس
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فــوز ريهــام فــاروق بجائــزة أكثــر الســيدات تأثيــرًا فــي قطــاع التمويــل األصغــر مــن الهيئــة العامــة للرقابــة 
الماليــة

ــة  ــة العام ــن الهيئ ــز م ــزة التمي ــر، بجائ ــل األصغ ــن للتموي ــة التضام ــذي لمؤسس ــس التنفي ــاروق الرئي ــام ف ــتاذة ريه ــازت األس ف
للرقابــة الماليــة لعــام 2021 فــي قطــاع التمويــل متناهــي الصغــر. وكــرم الدكتــور محمــد عمــران رئيــس هيئــة الرقابــة الماليــة 
ــزة  ــائية الفائ ــادات النس ــماء القي ــن أس ــالن ع ــه لإلع ــم إقامت ــذي ت ــل ال ــي الحف ــاروق، ف ــام ف ــتاذة ريه ــر 2021، األس ــي 25 فبراي ف
بجائــزة التميــز مــن الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة فــي 7 قطاعــات مختلفــة. وجــاء ذلــك عقــب تصفيــات اســتغرقت أكثــر مــن 70 
يومــًا إلختيــار أفضــل المرشــحين للجائــزة، وقــد فــازت الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر بالجائــزة عــن نشــاط 
التمويــل متناهــي الصغــر، تقديــرًا لمســاهمتها النبيلــة التــي اســتمرت لمــدة 25 عاًمــا، فــي خدمــة المــرأة المصريــة ودعمهــا 

بتوفيــر خدمــات ماليــة مســتدامة.

مؤسسة التضامن

الجوائز التقديرية
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مؤسسة التضامن

القوائم المالية 2021
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مؤسسة التضامن

القوائم المالية 2021
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مؤسسة التضامن

النسب المالية 2021
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مؤسسة التضامن

مؤسسة التضامن

الشراكات

العضويات
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مؤسسة التضامن

تواصل معنا

4 شارع قاسم الدور الثاني الدقي، الجيزة، مصر

15088
www. altadamun.org
www.facebook.com/altadamun
www.youtube.com/user/AlTadamun1
www.instagram.com/altadamun_microfinance
www.linkedin.com/company/al-tadamun-microfinance-foundation


