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رسالة الرئيس
منى ذو الفقار

علي الرغم من أن المرأة المصرية تشكل نصف المنظومة السكانية في مصر وتمثل كتلة اقتصادية ال يستهان بها ،إال
أنها ال تشغل سوى  %22.5من مجموع القوى العاملة وبحسب صندوق النقد الدولي فإن تمكين المرأة من فرص العمل
وارتفاع نسبة القوى إلى ما يقارب نسبة الرجال العاملين من شأنه أن يزيد من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار
 % 34تقريباً.
ولهذا السبب تبذل مصر جهودا ً جبارة إلشراك المرأة في النظام المصرفي عموما ً وعلى األخص في مجال التمويل
األصغر باعتبارها الشريحة السوقية المستهدفة التالية للمؤسسات المالية في مصر.
ومن جانبها تبذل مصر قصارى جهدها لتشجيع المؤسسات والجمعيات وشركات التمويل على استخدام أدوات الدفع
غير النقدية بالتعاون مع كافة األطراف المعنية من أجل رفع كفاءة الخدمات المالية والمساهمة في تحسين معدالت
الشمول المالي.
ومن المتوقع أن يحقق قطاع التمويل متناهي الصغر قفزة نوعية من جراء زيادة استخدام أدوات الدفع اإللكتروني لسداد
وتحصيل القروض وكذلك التوسع في بعض المنتجات الجديدة كالتأجير التمويلي والتأمين المتناهي الصغر.
ومازالت هناك حاجة ملحة إلى المزيد من الخدمات المالية المصممة خصيصا ً للمرأة عالوة على رفع مستوى المعرفة
المالية ،مما سيؤدي مباشرة ً إلى خفض نسب البطالة والفقر واألمية .هذا باإلضافة إلى دور تكامل اإلطار االقتصادي
للشمول المالي في تعميق وتنشيط اإلستراتيجية القومية نحو تمكين المرأة المصرية بحلول عام .2030
ومن دواعي سروري أن أشيد بمجلس إدارة "مؤسسة التضامن" وسائر فريق العمل فيها بينما أطرح أمامكم تقريرها
السنوي لعام  .2019الذي يسلط الضوء علي إنجازاتها التي تبرهن بوضوح على سالمة أداء المؤسسة وما تنعم به من
توجيه إستراتيجي ورقابة لصيقة من قبل مجلس األمناء والجهاز اإلداري بأكمله ،ومقدارالتنفيذ في كافة األعمال التي
تصب في صالح المؤسسة.
وال يفوتني أن أكرر مرة أخرى تقديري العميق وامتناني لكافة العاملين في هذه المؤسسة التي أرسينا دعائمها سويا ً
على مر السنين ،لما بذلوه من مجهودات التحري للفرص السانحة في األسواق وتعظيم العائدات .حيث أدت نظرتهم
المستقبلية إلى النجاح المؤكد في اكتساب مركز في صدارة المشهد كواحدة من أهم مؤسسات التمويل المتناهي الصغر
في مصر .كما نتطلع إلى سنوات عديدة أخرى من االزدهار.

“ومازالت هناك حاجة ملحة إلى المزيد من الخدمات المالية
المصممة خصيصا ً للمرأة عالوة على رفع مستوى المعرفة المالية،
مما سيؤدي مباشرةً إلى خفض نسب البطالة والفقر واألمية”.
رئيس مجلس األمناء
مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
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رسالة الرئيس التنفيذي
ريهام فاروق

لقد شرفت بالعمل كرئيس تنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل األصغرعلى مدى السنوات ال  19الماضية
منذ نشاتها عام  .2000وقد كان أدائي لمسئولياتي خالل هذه المدة شاهدا ً على التفاني واإلعتزاز .حيث
عاهدت نفسي أن أعمل بكل إصرار على تحقيق مطالب عميالتنا من صاحبات المشروعات المتناهية
الصغر المحدودات الدخل .وذلك بتجميع وتنسيق نقاط القوة الجماعية المتوفرة والمضي قدما ً في تحسينها
إلى أن نبلغ ما نسعى إليه من النمو المستدام وزيادة القيمة االعتبارية للمؤسسة.
وال شك أن عام  ،2019كان بمثابة عام فارق بالنسبة لمؤسسة التضامن ،تحقق فيها الكثير من أوجه التقدم.
فمن المنظور المالي دارت عجلة النمو والتوعية إلى أن وصلت خدماتنا بحلول عام  2019إلى شبكة
إجمالية من  71فرعا ً في  12محافظة .
وهكذا فقد استفاد من خدمات مؤسسة التضامن ما يقارب  1.2مليون عميلة .بما في ذلك  200081عميلة
نشطة في عام  2019مقارنة ب  171215عميلة نشطة عام  .2018وبنهاية عام  2019حققت مؤسسة
التضامن زيادة في محفظتها االستثمارية المتميزة من  432مليون جنيه إلى  618مليون جنيه تقريباً.
ومن أجل تقديم خدمات مميزة توفيرا ً للجهد والتكلفة لعميالت المؤسسة ،قامت مؤسسة التضامن بعقد
شراكة مع شركة "فوري" لتقديم حلول مالية ورقمية ميسرة لهن لسداد األقساط .هذا عالوة على تقديم حل
لصرف التمويالت بواسطة بطاقة "ميزة" التي تتيح لمستخدميها الحصول على قيمة التمويالت في أقصر
وقت وأدنى تكلفة وتماشيا ً مع اتجاهات الدولة فى تحقيق مبدأ الشمول المالي للخدمات المالية.
والجدير بالذكر أن ردود األفعال اإليجابية لعميالتنا تحفزنا على المزيد من العطاء .لذلك فلن نتوانى عن
تقديم كل جديد وذو قيمة من المنتجات لعميالتنا مع تطوير وتوسيع شبكة فروعنا واالستثمار في موظفينا.
وفي هذا اإلطار تم مؤخرا ً اعتماد منتج جديد وإطالقه كمنتج تجريبي لدى خمسة فروع لمؤسسة التضامن
تحت مسمى " التمويل الذهبي" وسيتم تعميمه تدريجيا ً على سائر الفروع في غضون عام .2020
ومما يمنحني الثقة في أننا نستحوز حصة أكبر في السوق المصرية وسنواصل تحسين نوعية الحياة
لعميالتنا وزيادة دخولهن المتواضعة عبر مختلف المحافظات المصرية وذلك من خالل التعاون المثمر مع
العميالت والمانحين والبنك المركزي المصري وسائر البنوك المصرية الكبيرة على السواء.

“وال شك أن عام  ،2019كان بمثابة عام فارق بالنسبة لمؤسسة
التضامن ،تحقق فيها الكثير من أوجه التقدم .فمن المنظور المالي
دارت عجلة النمو والتوعية إلى أن وصلت خدماتنا بحلول عام
 2019إلى شبكة إجمالية من  71فرعا ً في  12محافظة ”.
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نبـــذة عن
التضـامــن

كانت النشأة األولى لمؤسسة التضامن في عام ،١٩٩٦
حين قامت هيئة "إنقاذ الطفولة" االمريكية بالتعاون مع
"الجمعية النسائية لتحسين الصحة" المصرية بتقديم
"مشروع االدخار واإلقراض بضمان المجموعة"
كمشروع تجريبي من أجل تلبية حاجيات المرأة المصرية
ذات الدخل المحدود إلى موارد مالية كافية تمكنها من
إقامة أو دعم وتوسيع مشروع قائم متناهي الصغر .بما
يدرعليها وبالتالي على أسرتها دخالً إضافيا ً وافياً.
في عام  ،١٩٩٨ما لبث هذا المشروع التجريبي أن نما
وتطور حتى أصبح مشروعا ً فعلياً ،وهو ما جعل هيئة
إنقاذ الطفولة أن تمد خدمات المشروع إلى أحياء إمبابة
وعابدين ودار السالم.
وفي يوليو عام  ،٢٠٠٣جرى دمج هذه المشاريع الثالثة
معا ً وبالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة وجمعية تحسين
الصحة .وأعيد تسميتها "ببرنامج التضامن للتمويل
األصغر" تحت الغطاء القانوني لجمعية تحسين الصحة.

وفي  ٢٢مارس عام  ،٢٠٠٩استقل البرنامج بذاته
عن جمعية تحسين الصحة وتم له التسجيل الرسمي
كجمعية أهلية غير حكومية برقم  ٥٧٣تحت إشراف
وزارة التضامن االجتماعي وتحت مسمي "مؤسسة
التضامن للتمويل األصغر" وذلك بموجب قانون رقم
 ٨٤لعام .٢٠٠٢
وفي يناير  ،٢٠١٥دخلت مؤسسة التضامن تحت إشراف
"الهيئة العامة للرقابة المالية" ،وذلك بموجب أحكام
"قانون تنظيم التمويل األصغر" رقم  ١٤١لسنة .٢٠١٤
وأعقب ذلك حصول مؤسسة التضامن على ترخيص
مزاولة أنشطة التمويل األصغر رقم  ١١١٧بتاريخ ٢٩
اكتوبر عام .٢٠١٥

بدأت بتوزيع المخلالت على المتاجر واآلن لدي مصنع للمخلالت وآمل
أن يكون من أكبر مصانع المخلالت .أنصح أي سيدة أن تكافح للوصول
إلى حلمها.
أمينة  -عميلة التضامن
الشرقية
مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
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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.

الرؤية

األهداف

الرسالة

القيم
المؤسسية

• الثقة
• النزاهة
• الشفافية
• المصداقية
• االحترام
• االنتماء
• المسئولية االجتماعية

أنا بشتغل من خمس سنين عندي كوافير
وأتيليه .أنا مخططة لخمس سنين قدام
نفسي أفتح سنتر متكامل كوافير،
فساتين أفراح ،إكسسوارات ،وجيم.
أقول لكل سيدة الزم يبقى عندك خطة
عشان الفرصة لما تجيلك تبقي جاهزة "
إسالم  -عميلة التضامن
المنيا

مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
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خدمات
التضـامــن

حجم المحفظة النشطة (ج.م)

منتجات التضامن المالية:

٦۱۷۰۳۸۲٥٤

 -١منتج التمويل الجماعي

 -٢منتج التمويل الفردي

يهدف التمويل الجماعي صاحبات المشاريع متناهية
الصغر الالتي يعملن بدورة رأس مال صغيرة ،وذلك
لتحسين مشاريعهن .في نهاية عام  ٢٠١٩خدم المنتج
الجماعي ١٦٩581عميلة بمحفظة تمويل نشطة تبلغ
 392مليون جنيه مصري.

أطلقت مؤسسة التضامن المنتج الفردي في بداية عام
 ٢٠١٥ويستهدف تقديم مالي للمشاريع الفردية المتعددة.
في نهاية عام  ٢٠١٩خدم المنتج الفردي ٢٩٨60عميلة
نشطة بمحفظة تمويل نشطة بلغت أكثر من  218مليون
جنيه مصري.

 -٣منتج تمويل األسرة لآلالت والمعدات ووسائل النقل

 -٤منتج التمويل الذهبي

أطلقت مؤسسة التضامن منتج األسرة لآلالت والمعدات
ووسائل النقل في مارس  ٢٠١٨كمشروع تجريبي
في خمسة فروع لدعم العميالت بمجموعة متنوعة من
المعدات واآلالت ووسائل النقل مثل آالت الخياطة وآالت
التصوير والتروسيكالت ...إلخ .وفي عام  ٢٠١٩تم تعميم
منتج األسرة في جميع الفروع وقد وصل عدد العميالت
النشطات في نهاية عام  ٢٠١٩إلى ٦٣٣عميلة ،بمحفظة
نشطة تبلغ أكثر من  7مليون جنيه مصري.

أطلقت مؤسسة التضامن منتج التمويل الذهبي في
عام  ٢٠١٩كمشروع تجريبي في خمسة فروع لزيادة
شريحة جديدة من العميالت صاحبات المشاريع
الصغرى الالتي لم تصل لهن الخدمات المالية ،وقد
وصل عدد العميالت النشطة بحلول نهاية عام ٢٠١٩
إلى سبعة عميالت نشطة بمحفظة تمويل نشطة
تبلغ٢٩٢٥٤٢جنيه مصري وسيتم تعميم المنتج على
مستوى جميع الفروع خالل عام .٢٠٢٠

٤۳۲۱۲٦۰٤۰
۳۹۱۰۸۹۸٦٦

۲۷٦۱۸٤۷۹۸

۲۱۸۳۲۲٥۳۰

۲٤۳۰۳۲٥۷٦
۱۲٤۷۳۱۳۸٤

۱٦۸۷۷۷٦٦۳

۱٥۳٥۰۸۹۲۰

۱۰٦٤۸۱۸۲۰

۷٤۲٥٤۹۱۳

۷۳۳۳۳۱٥
۲۹۲٤٥۲

۱۸۲٤۹٥٦٤

۲٤۳۲۳۲۲
۲۰۱۸

۲۰۱۹

۷۷۹۳۱٥۸۲

۲۰۱٦

۲۰۱۷

۷٥۱۱۸۲۸٥

۲۸۱۳۲۹۸
۲۰۱٥

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ

اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺳﺮة

اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻔﺮدي

اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬھﺒﻲ

عدد العميالت النشطة
۲۰۰۰۸۱

۱٦۹٥۸۱

۱۷۱۲۱٥

۱٤۷۳۳۲

۱۲٥۰۰٦
۱۱۱٤۰۲

۸۱۳٤۸
٦٦۷۰۳

۷۸۲۰۱
۲۹۸٦۰
٦۳۳ ۷

۲۳۷۲۱

٦٦۲۷۷
۱۳٦۰٤

۱٦۲
۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۳۱٤۷

٤۲٦

۲۰۱٦

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﯿﻼت اﻟﻨﺸﻄﺔ

اﻟﻌﻤﯿﻼت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺳﺮة

اﻟﻌﻤﯿﻼت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻌﻤﯿﻼت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻔﺮدي

۲۰۱٥

اﻟﻌﻤﯿﻼت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬھﺒﻲ
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خدمات
التضـامــن
مزايا العميالت
 .١خدمات تأمينية
ومن دوافع مسؤلياتنا اإلجتماعية تجاه عميالتنا قامت
المؤسسة بالتأمين على عميالت مؤسسة التضامن كما
يلي:
 بدل إقامة في المستشفيات للعالج العجز الكلي المستدام -حاالت الوفاة

 .٢رحالت الصيف
تشجيع عميالت المؤسسة المتميزات نظرا ً للمجهود
المبذول فى مشروعاتهن ؛
تقوم مؤسسة التضامن بتمويل الرحالت الصيفية للعميالت
وعائالتهن إلى بعض المدن الساحلية مثل اإلسكندرية
ومرسى مطروح حيث استفادت  ٤٦عميلة من تلك الميزة
في عام ٢٠١٩

 .٣المعارض التسويقية
التوجه نحو خدمة العميالت يتلخص في
فكرة واحدة :مساعدة الناس؛ تؤمن مؤسسة
التضامن بأن خدمة العميالت تخدم تحقيق
الهدف النهائي للعميل وتقديم الدعم لذلك تقدم
التضامن لعميالتها الفرصة لبيع وتسويق
منتجاتهن حيث قامت مؤسسة التضامن
بالمشاركة في المعارض المهمة مثل معرض
القاهرة الدولي بمدينة نصر ومعارض أخرى
وقد استفادت  ٢٨عميلة من تلك الخدمة.
مؤسسة التضامن للتمويل األصغر

14

أكتر حاجة بتنجحني أنا وجوزي إننا دايما ً ساندين بعض وبنساعد بعض في كل
حاجة .الست الزم تحرك نفسها بنفسها والزم تبقى عارفة إنها تقدر على كل حاجة
ما ينفعش تقول معرفش".
رشا  -عميلة التضامن
المنيا
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انتشار
التضـامــن

مؤشرات أداء
التضـامــن

تماشيا ً مع هدف زيادة دخل المرأة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ،شملت خدمات مؤسسة التضامن 71
فرع في  12محافظة.

الجدول اآلتي يقارن أهم مؤشرات األداء لمؤسسة التضامن بين عامي  ٢٠١٩و ٢٠١٨
المؤشر

٢٠١٩

2018

معدل النمو ٪

عدد الفروع

٧١

٥٨

٪٢٢

عدد الموظفين

١٥٢٦

١١١٠

٪٣٧

عدد المنسقات

٧٣٥

٥٢٥

٪٤٠

٢٢٨٦٧٩

١٩٥٩٥٠

٪١٧

١١٩٧٤٣٣٨٠٥

٩٣١٥٠٤٠٣٠

٪٢٩

٢٠٠٠٨1

١٧١٢١٥

٪١٧

٦١٧٠٣٨٢٥٤

٤٣٢١٢٥٢٠٦

٪٤٣

عدد العميالت النشطة في كل محافظة
ﺑﺤﯿﺮة

دﻣﯿﺎط
٪۱

اﻟﻘﺎھﺮة

٪۲

عدد التمويالت المصدرة

٪۱

٪۱۰

٪۱۸

ﻛﻔﺮ اﻟﺸﯿﺦ

المصروفة (بالجنيه المصري)

عدد العميالت النشطة

٪۷

اﻟﺠﯿﺰة

قيمة التمويالت

(عميالت)

اﻟﺪﻗﮭﻠﯿﺔ

٪٤

حجم

المحفظة (بالجنيه المصري)

االستدامة  /الربحية

٪۳
٪٥

٪۲۲

اﻟﻘﻠﯿﻮﺑﯿﺔ

اﻟﻤﻨﯿﺎ

٪۱۰

اﻟﻤﻨﻮﻓﯿﺔ

االستدامة

المالية (بالجنيه المصري)

٪١١٣

٪ 116

-

اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ

٪۱۷

اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ

االستدامة التشغيلية

٪١١٥

٪١٢٤

-

ﺑﻨﻲ ﺳﻮﯾﻒ

عدد العميالت النشطة في كل قطاع
 ٪۰.٦اﻟﺰراﻋﺔ

 ٪٦.۹اﻟﺨﺪﻣﺎت
 ٪۷.۷اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

 ٪۸۳.۸اﻟﺘﺠﺎرة

مؤسسة التضامن للتمويل األصغر

16

17

التقرير السنوي ٢٠١٩

ترقيات وجوائز موظفي
التضـامــن

مجلس أمناء
التضـامــن
يتألف مجلس األمناء من خمسة أعضاء ذوي خلفيات مختلفة .ويضم الهيكل التنظيمي للحوكمة في مؤسسة التضامن
مجلس إدارة يقدم التوجيه االستراتيجي ويشرف على المؤسسة .وقد تم تأسيس لجنة المراجعة والمخاطر في عام
 2015للتأكد من أن عملية إدارة المخاطر تتم في إطار سليم ومناسب في مؤسسة التضامن.

منى ذو الفقار

سامح مكرم عبيد

ا لر ئيس

نائب الرئيس

العضو المنتدب ،مكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة
رئيس االتحاد المصري للتمويل األصغر

شريك إداري في مكتب فكري مكرم عبيد
للمراجعة

عصام محمد العدوى

هناء الهاللي

أمين الصندوق

عضو مجلس إدارة

المدير التنفيذي ()MCSP
هيئة إنقاذ الطفولة

حفل إفطار رمضان  .قامت مؤسسة التضامن بتنظيم حفل إفطار رمضان يوم  ٢٣مايو  ٢٠١٩بفندق الماسة وحضر
الحفل  ١٠٠٠موظفا ً باإلضافة إلى حضور منى ذو الفقار رئيس مجلس األمناء لمؤسسة التضامن وهناء الهاللي عضو
مجلس اإلدارة بمؤسسة التضامن ،وأضاف للحفل حضور جمال خليفة المشرف على اإلدارة المركزية للتمويل متناهي
الصغر بهيئة الرقابة المالية وعدد من ممثلي وسائل اإلعالم والبنوك .كما كرمت مؤسسة التضامن بعض الموظفين
علي تفانيهم في العمل.

وشركاه

قائم بأعمال المدير العام للصندوق االجتماعي
للتنمية – مجلس الوزراء-مصر

طارق مكين
عضو مجلس إدارة

مستشار نظم ومعلومات

مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
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۱۲۰۰

بناء القدرات في
التضـامــن

۹۸۳

۱۰۰۰

۱۰۳۸

۷٦۰

۸۰۰
٦۰۰

قدمت وحدة التدريب في إدارة الموارد البشرية تدريبا ً
لموظفيها حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالتمويل
األصغر حيث بلغ عدد أيام التدريب المقدمة في عام
 ٢٠١٩حوالي  ٣٠٥يوما.

٤۰۰
۲۰۰
0

۱٤
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺐ
اﻟﻤﻮظﻔﯿﯿﻦ
اﻟﺠﺪد

ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺐ
داﺧﻠﯿﺔ و ورش

ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺐ
ﺧﺎرﺟﯿﺔ

قدمت وحدة التدريب
والتطوير  ٣٠٥يوما ً من
التدريب.

ﻣﻨﺢ دراﺳﯿﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ ۲۰۱۹

مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
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التشبيك والتواصل في
التضـامــن

العمل ليس عار .يجعلني أقوى .اكتشفت أن الناس يحبون الحيوانات
األليفة وهذا شجعني على العمل .لقد نجحت وأنا حريصة دائما ً على
تطوير نفسي".
أمل  -عميلة التضامن
بني سويف

قامت مؤسسة التضامن للتمويل األصغر بالتعاون مع البنك األهلي المصري بتزويد العميالت ببطاقة ميزة كي
تمكنهن من سحب تمويالتهن ،مما يسهل وصول الخدمات المالية كما أنه يحقق مبدأ الشمول المالي.

العودة إلى بولدر :تعزيز الصلة االستراتيجية في التمويل األصغر
حضر أخصائي أول التسويق بمؤسسة التضامن المؤتمر السنوي الرابع"العودة إلى بولدر :تعزيز الصلة االستراتيجية
في التمويل األصغر" الذي نظمه معهد بولدر للتمويل األصغر باالشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية ( .)IFCكان
المؤتمر عبارة عن برنامج مدته أسبوع واحد للمديرين التنفيذيين والمديرين اإلداريين وأعضاء مجلس اإلدارة وغيرهم
عقد في واشنطن العاصمة في الفترة من  ٢إلى  ٦ديسمبر .٢٠١٩
من كبار المتخصصين في الشمول المالي  ،وقد ُ
وحضر أكثر من  ٦٠متخصصا ً في التمويل األصغر من أكثر من  ٣٠دولة المؤتمر لتبادل المعرفة .باإلضافة إلى أن
المؤتمر قدم تدريبا ً للحضور في المجاالت التالية :حوكمة المخاطر والتنافسية والتركيز على العميل باإلضافة إلى
التحول الرقمي.

مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
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قامت مؤسسة التضامن للتمويل األصغر بتفعيل خدمة الدفع اإللكتروني لعميالتها وذلك من خالل التعاون المشترك
مع شركة فوري ليسهل على العميالت سداد أقساطهن بأقل تكلفة ومجهود ممكن.
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المؤشرات المالية
للتضـامــن
القوائم المالية

مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
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المؤشرات المالية
للتضـامــن

الشراكات

العضويات

النسب المالية

تواصل معنا

 20شارع هنداوي  ،الدور األول ،
ميدان فيني  ،الدقي  ،الجيزة  ،مصر.

١٥٠٨٨
www. altadamun.org
www.facebook.com/altadamun
www.youtube.com/user/AlTadamun1
www.instagram.com/altadamun_microfinance
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