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منى ذو الفقار

منى ذو الفقار

رئيس مجلس األمناء
مؤسسة التضامن للتمويل األصغر

“ لقد أثرت األزمة الصحية العالمية
المتمثلة في انتشار جائحة كورونا
في عام  2020وما تالها من إغالق
اقتصادي تأثيراً ساحقاً على
منظومة األعمال بأسرها وخاصة
ما يتعلق بالمشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك
مؤسسات التمويل األصغر“ .

لقــد أثــرت األزمــة الصحيــة العالميــة المتمثلــة فــي انتشــار
جائحــة كورونــا فــي عــام  2020ومــا تالهــا مــن إغــاق اقتصادي
تأثيــراً ســاحقاً علــى منظومــة األعمــال بأســرها وخاصــة مــا
يتعلــق بالمشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة
الصغــر وكذلــك مؤسســات التمويــل األصغر.وبالرغــم مــن
محــاوالت محــدودي الدخــل الصمــود فــي وجــه هــذه
التحديــات المضنيــة إال أنهــم كانــوا الفئــة األشــد تضــرراً مــن
الجائحــة وتوابعهــا العتمــاد الكثيريــن منهــم علــى خدمــات
التمويــل األصغــر.
وعــاوة علــى ذلــك ،فقــد أدى تدنــي مســتوى دخــل العميالت
إلــي إضعــاف قدراتهــن علــى الســداد وفــق أحكام مؤسســات
التمويــل األصغــر .ممــا دفــع المشــرع إلــى إتخــاذ تدابيــر بالغــة
األهميــة إزاء هــذا الخطــر الداهــم .ومــن هــذه التدابيــر علــى
وجــه الخصــوص وجــوب تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة الفعالــة
المعلنــة مــن قبــل الدولــة وهيئــة الرقابــة الماليــة.
ـا عن تحــرك الدولــة الحثيث لنشــر مفاهيم الشــمول
هــذا فضـ ً
المالــي ورقمنــة الخدمــات الماليــة باعتبارهــا مطلبــاً أساســياً
فــي بيئــة األعمــال العصريــة .ومــن جانبهــا بــادرت مؤسســات
التمويــل األصغــر إلــى إعــادة جدولــة الديــون علــى عميالتهــا
إلتزامــاً بتعليمــات الدولــة بشــأن تشــجيع المشــروعات مــن
هــذا النــوع .ممــا يعــود بالنفــع علــى االقتصــاد القومــي
بأســره.
ـد مــا ،خاصـ ً
ـة بعــد
وبذلــك شــهد هــذا القطــاع إنتعاشــاً إلــى حـ ٍ
الموافقــة علــى القانــون رقــم  201لســنة  2020بتعديــل بعــض

أحــكام القانــون رقــم  141لســنة  ، 2014ممــا ســاهم بشــكل
مباشــر فــي توفيــر المزيــد مــن فــرص االســتثمار والتمويــل.
والجديــر بالذكــر أن مؤسســات التمويــل األصغــر تلعــب
دوراً بــارزاً فــي هــذا الجانــب نظــراً لخبراتهــا فــي التواصــل
ً
وخاصــة فــي صعيــد مصــر
مــع شــتى شــرائح المجتمــع

والمجتمعــات الريفيــة ومســاعدتهم علــى تمويــل وإنشــاء
المشــاريع الصغيــرة التــي توفــر فــرص العمــل والدخــل
الوفيــر.
وعلــى الرغــم مــن الحجــم االســتثنائي لألزمــة والطــرق
التــي مــن خاللهــا دعمــت مؤسســة التضامــن للتمويــل
األصغــر عميالتهــا ،إال أن الرســالة طويلــة المــدى لــم تتغيــر
وســيتواصل العمــل مــن أجــل التعافــي التــام مــن الســلبيات
الماليــة التــي تســبب بهــا الوبــاء.
وفــي ختــام هــذه الكلمــة أود أن أوجــه كل الشــكر واإلمتنــان
إلــى أســرة مؤسســة التضامــن مــن مجلــس إدارتهــا إلــى
كافــة العامليــن فيهــا علــى مــا يبذلونــه مــن جهــد مــن أجــل
دعــم العميــات .كمــا آمــل أن تتواصــل مســيرة «مؤسســة
التضامــن» فــي الســنين المقبلــة كواحــدة مــن أفضــل
مؤسســات التمويــل األصغــر فــي مصــر.
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الرئيس التنفيذي
مؤسسة التضامن للتمويل األصغر

“ سياسة وجهود مؤسسة التضامن
المرنة في السداد مكنتها من
االستجابة لألزمة ،كما عملت
كداعم للصدمات االقتصادية
للعميالت“ .

لقــد كان عــام  2020عامــاً اســتثنائياً وصعبــاً بــكل المقاييــس.
لقــد تأثرنــا جميعــاً بـــكوفيد  .19 -حيــث شــهدنا بــكل أســى
كيــف فقــد البعــض منــا أحبتهــم وكيــف فقــد البعــض اآلخــر
وظائفهــم ومصــادر رزقهــم وكيــف كان أصحــاب األعمــال
يصارعــون مــن أجــل البقــاء وتقليــل الخســائر الجمــة التــي
أصيبــوا بهــا .وبالرغــم مــن كل ذلــك إال أننــي لــم يفارقنــي
األمــل فــي انقشــاع هــذه الغمــة وبــزوغ فجــر مشــرق جديــد.
كان لوبــاء كوفيــد –  19تأثيــراً ســلبياً علــى االقتصــاد
والمؤسســات الماليــة .علــى الرغــم مــن عــدم قــدرة أي
حاليــا ،إال
شــركة علــى التنبــؤ بمــدى األزمــة التــي نواجههــا ً
أن مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر كانــت تقــف علــى
أســاس متيــن مــن الناحيــة التشــغيلية والماليــة وهــي تعبــر
األزمــة.
ً
ً
هائلــة مــن الناحيــة
مرونــة
أظهــرت مؤسســة التضامــن
الماليــة والتشــغيلية خــال فتــرة مــن الضغــوط الشــديدة،
وقــد حافظــت المؤسســة علــى انتشــارها المالــي مــن خــال
فرعــا فــي  13محافظــة بحلــول
شــبكة تتكــون مــن 82
ً
نهايــة عــام  .2020ولقــد حرصــت مؤسســة التضامــن علــى
الحــد مــن المخاطــر والتركيــز علــى التمويــل ممــا ســاعدها
علــى الصمــود فــي وجــه العاصفــة الحاليــة والحفــاظ علــى
مصريــا و
جنيهــا
محفظــة متميــزة بقيمــة  497مليــون
ً
ً
ً
نشــطة.
 154897عميلــة
وممــا الشــك فيــه أن سياســة وجهــود مؤسســة التضامــن
المرنــة فــي الســداد مكنتهــا مــن االســتجابة لألزمــة ،كمــا

ً
اســتجابة
عملــت كداعــم للصدمــات االقتصاديــة للعميــات.
للتحديــات الناجمــة عــن جائحــة انتشــار فيــروس كورونــا،
قامــت المؤسســة بتنفيــذ برنامــج إعــادة جدولــة الســداد
ً
ونتيجــة للعمــل الجماعــي
للعميــات .عــاوة علــى ذلــك،
والتعــاون مــع جميــع شــركائنا ،تــم ترســيخ اســتخدام برنامــج
«الحــل المالــي الرقمــي»  FAWRY ،فــي جميــع المحافظــات.
باإلضافــة إلــى تعزيــز البنيــة التحتيــة الرقميــة ،كمــا تــم
إطــاق الخــط الســاخن لمؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر
فــي أبريــل  2020ممــا ادى إلــى تخفيــف حــدة الضغــوط علــى
الفــروع وضمــان اســتمرار مســتوياتها االحترازيــة اآلمنــة.
وبالتالــي أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة لتســليط الضــوء علــى
المســاهمات التــي ال حصــر لهــا لمديــر المــوارد البشــرية
الراحــل ســمهر ممتــاز .رحــل ســمهر فــي ظــروف شــديدة
الصعوبــة مــن هــذا العام،تــاركاً وراءه ذكــرى خالــدة فــي
نفــوس كل مــن عرفــه وعمــل معــه.
كمــا قــال بيرنــي ســاندرز -السياســي األمريكــي المحنــك:
«األوقــات الصعبــة غالبــاً مــا تبــرز أفضــل مــا فــي النــاس» ،أود
أن أختــم بتقديــم شــكري لمجلــس اإلدارة المتعــاون للغايــة
علــى مشــورته الحكيمــة وخبرتــه العاليــة خــال هــذا الوقــت
الصعــب .كمــا إننــي أشــيد بتفانــي وابــداع وحرفيــة فريــق
العامليــن معنــا البالــغ عددهــم  1889فــرداً .

الرئيس التنفيذي -مؤسسة التضامن للتمويل األصغر

البدرشين  -الجيزة

هبة

مؤسسة التضامن

عميالت التضامن

نبذة عن

التضامن

كانــت النشــأة األولــى لمؤسســة التضامــن فــي عــام  1996حيــن قامــت هيئــة
إنقــاذ الطفولــة األمريكيــة بالتعــاون مــع «الجمعيــة النســائية لتحســين
الصحــة» المصريــة بتقديــم «مشــروع اإلدخــار و اإلقــراض بضمــان المجموعــة»
كمشــروع تجريبــي مــن أجــل تلبيــة احتياجــات المــرأة المصريــة ذات الدخــل
المحــدود إلــى مــوارد ماليــة كافيــة تمكنهــا مــن إقامــة أو دعــم وتوســيع
ـا
مشــروع قائــم متناهــي الصغــر .بمــا يــدر عليهــا وبالتالــي علــى أســرتها دخـ ً
إضافيــاً وافيــاً .

فــي عــام  ،1998مــا لبــث هــذا المشــروع التجريبــي أن نمــى وتطــور حتــى
أصبــح مشــروعاً فعليــاً  ،وهــو مــا جعــل هيئــة إنقــاذ الطفولــة أن تمــد خدمــات
المشــروع إلــى أحيــاء (إمبابــة وعابديــن ودار الســام).
وفــي يوليــو عــام  ،٢٠٠٣جــرى دمــج هــذه المشــاريع الثالثــة معــاً وبالشــراكة مع
هيئــة إنقــاذ الطفولــة وجمعيــة تحســين الصحــة .وأعيــد تســميتها «ببرنامــج
التضامــن للتمويــل األصغــر» تحــت الغطــاء القانونــي لجمعيــة تحســين الصحــة.
وفــي  22مــارس عــام  ،2009اســتقل البرنامــج بذاتــه عــن جمعيــة تحســين الصحة
وتــم لــه التســجيل الرســمي كجمعيــة أهليــة غيــر حكوميــة برقــم  573تحــت
إشــراف وزارة التضامــن االجتماعــي وتحــت مســمي «مؤسســة التضامــن
للتمويــل األصغــر» وذلــك بموجــب قانــون رقــم  84لعــام .2002
وفــي ينايــر  ،٢٠١٥دخلــت التضامــن تحــت إشــراف «الهيئــة العامــة للرقابــة
الماليــة» ،وذلــك بموجــب أحــكام «قانــون تنظيــم نشــاط التمويــل األصغــر»
رقــم  141لســنة  .2014وأعقــب ذلــك حصــول التضامــن علــى ترخيــص مزاولــة
أنشــطة التمويــل األصغــر رقــم  1117بتاريــخ  29اكتوبــر عــام .2015
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ملكة
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٠١

الرؤية

عنوان المرأة المصرية
لجميع الخدمات
الميكرومالية.

٠٢

الرسالة

زيادة دخل السيدات صاحبات
المشاريع الصغرى في
مختلف محافظات مصر عن
طريق تقديم خدمات مالية
متنوعة ومستدامة تناسب
احتياجاتهن لتحسين مستوى
معيشتهن

٠٣

األهداف

•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

٠٤

القيم
المؤسسية

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

طوخ  -القليوبية

سهر

مؤسسة التضامن

عميالت التضامن

منتج التمويل الجماعي

منتج التمويل الذهبي

يســتهدف هــذا التمويــل الجماعــي صاحبــات المشــاريع متناهيــة الصغــر
الالتــي يعملــن بــدورة رأس مــال صغيــرة ،فرديــة ،متعــددة ،وذلــك لتحســين
مشــاريعهن .فــي نهايــة عــام  2020خــدم المنتــج الجماعــي  130262عميلــة
نشــطة بمحفظــة تمويــل نشــطة تبلــغ  326مليــون جنيهــاً مصريــاً

أطلقــت مؤسســة التضامــن منتــج التمويــل الذهبــي فــي عــام  2019كمشــروع
تجريبــي فــي خمســة فــروع لزيــادة شــريحة جديــدة مــن العميــات صاحبــات
المشــاريع الصغــرى الالتــي لــم تصــل لهــن الخدمــات الماليــة ،وقــد تــم تفعيــل
المنتــج الذهبــي فــي جميــع فــروع المؤسســة حيــث وصــل عــدد العميــات
النشــطات بحلــول نهايــة عــام  2020إلــى خمســة عميــات نشــطات بمحفظــة
تمويــل نشــطة تبلــغ  79654جنيهــاً مصريــاً

خدمات التضامن

المنتجات المالية

منتج التمويل الفردي
أطلقــت مؤسســة التضامــن المنتــج الفــردي فــي بدايــة عام  2015ويســتهدف
الدعــم المالــي للمشــاريع الفرديــة المتعــددة .فــي نهايــة عــام  2020خــدم
المنتــج الفــردي  23935عميلــة نشــطة بمحفظــة تمويــل نشــطة بلغــت
 164مليون جنيهاً مصرياً
منتج تمويل األسرة لآلالت والمعدات ووسائل النقل
أطلقــت مؤسســة التضامــن منتــج األســرة لــآالت والمعــدات ووســائل النقــل
فــي مــارس  2018كمشــروع تجريبــي فــي خمســة فــروع لدعــم العميــات
بمجموعــة متنوعــة مــن المعــدات واآلالت ووســائل النقــل مثــل آالت الخياطــة
وآالت التصويــر والتروســيكالت  ...إلــخ .وفــي عــام  2020تــم تفعيــل منتــج األســرة
فــي جميــع الفــروع وقــد وصــل عــدد العميــات النشــطات فــي نهايــة عــام 2020
إلــى  695عميلــة نشــطة بمحفظــة نشــطة تبلــغ  6مليــون جنيهــاً مصريــاً .

طوخ  -القليوبية

رتيبة

مؤسسة التضامن

عميالت التضامن

ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻴﻼت اﻟﻨﺸﻄﺎت
٢٥٠,٠٠٠

٢٠٠٠٨١

المنتجات المالية

ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ )ج,م(
٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠

خدمات التضامن

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠
١٦٩,٥٨١
١٧١,٢١٥

١٥٤,٨٩٧

١٤٧,٣٣٢

١٣٠,٢٦٢

١٥٠,٠٠٠
١٢٥,٠٠٦

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١١١,٤٠٢

٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٧٨,٢٠١

٨١,٣٤٨

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٦,٧٠٣

٥٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٠
٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻨﺸــﻄﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺳﺮة

اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻨﺸــﻄﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ

اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻨﺸــﻄﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻔﺮدي

٢٠١٥

٦٦,٢٧٧

٢٣,٩٣٥
٦٩٥
٢٠٢٠
اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻴﻼت
اﻟﻨﺸﻄﺎت

٢٩,٨٦٠
٦٣٣

٢٣,٧٢١
… ١

٢٠١٩

٢٠١٨

اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻴﻼت
اﻟﻨﺸﻄﺎت ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺳﺮة

١٣,٦٠٤
٢٠١٧

٣,١٤٧
٢٠١٦

اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻴﻼت
اﻟﻨﺸﻄﺎت ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻔﺮدي

٤٢٦
٢٠١٥

٠

اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻴﻼت
اﻟﻨﺸــﻄﺎت ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

طوخ  -القليوبية

فوزية

مؤسسة التضامن

عميالت التضامن

خدمات تأمينية
تشــاطر مؤسســة التضامــن العميــات أحزانهــن وتعطــي أولويــة كبيــرة لتحدياتهــن
ولذلــك يتــم التأميــن علــى العميــات كمــا يلــي:

خدمات التضامن

مزايا العميالت

•بدل إقامة في المستشفيات للعالج
•العجز الكلي المستدام
•حاالت الوفاة
رحالت الصيف
اســتناداً إلــى إيمــان مؤسســة التضامــن بالجهــود الهائلــة التــي تبذلهــا العميــات
فــي تطويــر مشــاريعهن طــوال العــام؛ تقــوم مؤسســة التضامــن بتمويــل الرحــات
الصيفيــة للعميــات وعائالتهــن إلــى بعــض المــدن الســاحلية
المعارض التسويقية
تتيــح مؤسســة التضامــن لعميالتهــا فرصــة تســويق وبيــع منتجاتهــن فــي هــذه
المعــارض وذلــك اســتناداً إلــى المبــدأ الجوهــري لخدمــة العمــاء الــذي يحــث علــى
تقديــم كل دعــم ومســاندة ممكنــة لبلــوغ الهــدف النهائــي الــذي يتقضــاه العميل.
هــذا ولــم يتســنى لنــا إقامــة هــذه المعــارض أو الرحــات الصيفيــة هــذا العــام
نظــراً للظــروف العصيبــة التــي مررنــا بهــا مــن جــراء جاءحــة كوفيــد  19 -ولكننــا
نعتــزم العــودة إلــى إقامتهــا مــن جديــد بحلــول العــام المقبــل 2021

هرم  -الجيزة

عائشة

مؤسسة التضامن

عميالت التضامن

االنتشار

مؤسسة التضامن

تماشــياً مــع هــدف زيــادة دخــل المــرأة فــي جميــع أنحــاء جمهوريــة مصــر العربيــة ،شــملت خدمــات مؤسســة التضامــن  ٨٢فرعــاً مــن خــال ١٣محافظــة فــي
عــام 2020

القاهرة

الجيزة

القليوبية

المنوفية

الشرقية

الغربية

بني سويف

المنيا

أسيوط

الدقهلية

كفر الشيخ

البحيرة

دمياط

مؤسسة التضامن

عميالت التضامن

عزة

شبين القناطر  -القليوبية

الجدول اآلتي يقارن أهم مؤشرات األداء لمؤسسة التضامن بين عامي  2020و 2019

المؤشر

2020

2019

معدل النمو

التواصل
عدد الفروع

مؤسسة التضامن

مؤشرات األداء

82

71

%15

عدد الموظفين

1889

1526

%24

عدد المنسقات

883

735

%20

151879

228679

%34-

836478325

1197433805

%30-

154897

٢٠٠٠٨١

%23-

496901497

617952379

%20-

عدد التمويالت المصدرة (عميالت)
قيمة التمويالت المصروفة (بالجنيه المصري)
عدد العميالت النشطات
حجم المحفظة

االستدامة  /الربحية
االستدامة التشغيلية

%97

%115

-

االستدامة المالية

%91

%113

-

عين شمس  -القاهرة

فاتن

مؤسسة التضامن

عميالت التضامن

يتألــف مجلــس األمنــاء مــن خمســة أعضــاء ذوي خلفيــات مختلفــة .ويضــم الهيــكل التنظيمــي للحوكمــة فــي مؤسســة التضامــن مجلــس إدارة يقــدم
التوجيــه االســتراتيجي ويشــرف علــى المؤسســة .وقــد تــم تأســيس لجنــة المراجعــة والمخاطــر فــي عــام  2015للتأكــد مــن أن عمليــة إدارة المخاطــر تتــم فــي
إطــار ســليم ومناســب فــي مؤسســة التضامــن.

التضامن

مجلس أمناء

منى ذو الفقار |

الرئيس

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

هناء الهاللي |

عضو مجلس إدارة

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

نيفين بدر الدين |

عضو مجلس إدارة

رئيــس القطــاع المركــزي للتمويــل متناهــي الصغــر بجهــاز
تنميــة المشــروعات

عصام محمد العدوي |

أمين الصندوق

المدير التنفيذي ( )MCSPهيئة إنقاذ الطفولة

طارق مكين |

عضو مجلس إدارة

مستشار نظم ومعلومات

حدائق القبة  -القاهرة

غادة

مؤسسة التضامن

عميالت التضامن

قدمــت وحــدة التدريــب فــي إدارة المــوارد البشــرية تدريبــاً لموظفيهــا حــول مختلــف
الموضوعــات المتعلقــة بالتمويــل األصغــر حيــث بلــغ عــدد المتدربيــن فــي عــام  2020حوالــي
 969موظفــاً

٨٠٠

بناء القدرات

مؤسسة التضامن

٦٧٦

٧٠٠
٦٠٠

٤٧٩

٥٠٠
٢٩٣

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ

٢٢٣

٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠

٨
ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻋﺪد
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺐ
online

ﻋﺪد أﻳﺎم
ورش اﻟﻌﻤﻞ

ﻋﺪد
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻴﻦ اﻟﺠﺪد
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ

٠
ﻋﺪد
اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ
داﺧﻠﻴﺎً

حدائق القبة  -القاهرة

هويدا

مؤسسة التضامن

عميالت التضامن

مؤسسة التضامن

التشبيك و التواصل

مؤتمر – هي تقدر
قامــت  Entreprenelleبتنظيــم أكبــر مؤتمــر لرائــدات األعمــال صاحبات المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا للســنة
الخامســة علــى التوالــي يــوم  7مــارس  ،2020فــي المبنــى اليونانــي بعنــوان
(هــي تقــدر  -2020بدايــة جديــدة) وذلــك لنشــر الوعــي عــن ريــادة األعمــال
للســيدات فــي مصــر وتشــجيعهن لبــدء مشــاريعهن الخاصــة ،كمــا تــم عــرض
قصــص نجــاح حقيقيــة لســيدات فــي مختلــف المجــاالت
ً
متميــزا يضــم الدكتــورة هالــة الســعيد وزيــرة
حضــورا
كمــا شــهد المؤتمــر
ً
التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة ،والدكتــور عمــرو طلعــت وزيــر االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات ،والنائبــة أنيســة حســونة ،والفنانــة انجــي المقــدم
والفنانــة نــور ورجــل األعمــال أحمــد أبــو هشــيمة إلــى جانــب بعــض مــن
الرمــوز النســائية الالتــي ّأثــرن فــي المجتمــع المصــري والقطاعــات االقتصاديــة
المختلفــة
والجديــر بالذكــر حضــور ممثــان مــن مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر وذلك
لبنــاء جســور التواصــل مــع المنظمــات الحكوميــة والغيــر حكوميــة األخــرى
وتبــادل الخبــرات والتعــرف علــى وســائل اإلعــام المختلفــة
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كريمة

شبين القناطر  -القليوبية

بطاقة ميزة

مؤسسة التضامن

التشبيك و التواصل

قامــت مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر بالتعــاون مــع البنــك
األهلــي المصــري بتزويــد العميــات ببطاقــة ميــزة كــي تمكنهــن مــن
ســحب تمويالتهــن ،ممــا يســهل وصــول الخدمــات الماليــة كمــا أنــه يحقــق
مبــدأ الشــمول المالــي .وبلغــت نســبة العميــات الالتــي اســتخدمن بطاقــة
ميــزة بنهايــة عــام  %37 ،2020مــن إجمالــي عــدد العميــات النشــطات
الشراكة مع شركة فوري
قامــت مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر بتفعيــل خدمــة الدفــع
اإللكترونــي لعميالتهــا وذلــك مــن خــال التعــاون المشــترك مــع شــركة
فــوري ليســهل علــى العميــات ســداد أقســاطهن بأقــل تكلفــة ومجهــود
ممكــن .حيــث بلغــت نســبة العميــات الالتــي تعاملــن مــع خدمــة فــوري
حوالــي  % 17مــن العميــات النشــطة خــال عــام 2020
الشراكة مع شركة إندومي
R

R

فــي إطــار حــرص مؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر لتقديــم خدمــات
ماليــة متنوعــة ومســتدامة لعميالتهــا الكــرام تــم توقيــع بروتوكــول
الشــراكة بيــن مؤسســة التضامــن وشــركة إندومــي فــي شــهر مــارس
 ،2020وذلــك إلدراج أكشــاك إندومــي ضمــن تمويــل األســرة إلتاحــة أفــكار
مشــاريع مختلفــة ومتكاملــة لعميــات المؤسســة ،وقــد تــم عمــل مؤتمــر
صحفــي فــي شــهر أكتوبــر  2020حيــث وقــع البروتوكــول نهــى الســيد مديــر
التســويق والتواصــل ومحمــود طاهــر مديــر تســويق شــركة إندومــي وذلــك

بحضــور ريهــام فــاروق الرئيــس التنفيــذي وحاتــم عربــي مديــر العمليــات كمــا
حضــر بعــض مــن ممثلــي مؤسســة التضامــن وشــركة إندومــي المؤتمــر .وقــد تــم
تغطيــة الحــدث بحضــور وســائل اإلعــام والصحفييــن.

كفر سعد  -دمياط

نورا

مؤسسة التضامن

عميالت التضامن

الجوائز

مؤسسة التضامن

تكريم ريهام فاروق من أفضل خمسون سيدة تأثيراً في مؤسسات
األعمال
كرمــت الدكتــورة هالــة الســعيد وزيــرة التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة
فــي  ٥فبرايــر  2020بفنــدق ريتــز كارلتــون بالقاهرة ،أفضل خمســين ســيدة
تأثيــراً فــي مؤسســات األعمــال لعــام  ،2019وذلــك خــال فعاليــات الــدورة
الخامســة لـ«قمــة مصــر لألفضــل» التــي نظمتهــا مجلــة أمــوال الغــد،
تحــت رعايــة دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور مصطفــى مدبولــي،
بمشــاركة أكثــر مــن  700قيــادة تنفيذيــة لكبريــات الشــركات العاملــة فــي
الســوق المصريــة لتقديــم األفضــل فــي االقتصــاد المصــري.
وشــملت قائمــة أفضــل خمســين ســيدة واألكثــر تأثيــراً ريهــام فــاروق
الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة التضامــن للتمويــل األصغــر وذلــك لدورهــا
الفعــال فــي تنميــة المــرأة المصريــة فــي قطــاع التمويــل متناهــي
الصغــر ،وكمــا شــملت القائمــة أيضــاً ســيدات مــن القطــاع الحكومــي،
والشــركات العائليــة ،واإلدارات التنفيذيــة ،ورواد األعمــال وأصحــاب
مبــادرات اجتماعيــة مميــزة.
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سحر

القناطر الخيرية  -القليوبية

منتدى المرأة المصرية 2020

الجوائز

مؤسسة التضامن

فــي  26أكتوبــر  2020تــم عقــد جلســات منتــدى المــرأة المصريــة  30قصــة
نجــاح ،تعتبــر هــذة القصــص حافــزاً للمــرأة المصريــة مــن أجــل الريــادة
والقيــادة فــي الســنوات القادمــة والتعلــم والخبــرة مــن رائــدات األعمــال
فــي كافــة نواحــي الحيــاة .منتــدى المــرأة المصريــة  2020يعتبــر أيضــاً
المنصــة األولــي فــي ريــادة األعمــال والمســئولية االجتماعيــة مــن أجــل
تمكيــن المــرأة المصريــة فــي كافــة المجــاالت
لقــد احتلــت مســألة ريــادة األعمــال موقــع الصــدارة فــي مناقشــات
منتــدى المــرأة المصريــة .حيــث كان الســؤال األهــم عنــد الكثيريــن هــو
كيــف أصبــح مــن رائــدات األعمــال ســواء فــي مجــال العلــم أو الرياضــة
أو االقتصــاد والمــال واألعمــال ؟ وقــد جــاءت اإلجابــة علــي ألســنة ثالثيــن
مــن ســبدات مصــر الناجحــات و األكثــر تأثيــراً فــي قطاعــات عملهــن .وكان
ممــن تحدثــوا فــي هــذا الشــأن الســيدة ريهــام فــاروق التــي روت أمــام
الجميــع عــن دورهــا الفعــال فــي تنميــة المــرأة المصريــة فــي قطــاع
التمويــل متناهــي الصغــر وعــن قصــة نجاحهــا فــي قيــادة مؤسســة
التضامــن ألكثــر مــن عشــرين عامــاً .
ومســاعدة أكثــر مــن  1.6مليــون ســيدة مصريــة مــن صاحبــات المشــاريع
الصغــرى لزيــادة دخلهــن فــي مختلــف محافظــات مصــر لتحســين
مســتوى معيشــتهن مــن خــال توفيــر فــرص الحصــول علــى الخدمــات
الماليــة المســتدامة والمتنوعــة التــي تناســب احتياجاتهــن
هــذا وقــد شــارك بالحضــور فــي هــذا الحــدث الهــام  500شــخصاً أو يزيــد
وفــي هــذا اإلطــار ،تــم تغطيــة الحــدث بحضــور العديــد مــن وســائل اإلعــام
والقنــوات المصريــة

سلوى
المطرية  -القاهرة

مؤسسة التضامن

عميالت التضامن

15088

مؤسسة التضامن

الخط الساخن

تفعيل مركز االتصال الجديد (الخط الساخن) لمؤسسة التضامن
عكــف فريــق مؤلــف مــن مؤسســة التضامــن ومؤسســة التمويــل
الدوليــة علــى تصميــم وتنفيــذ منصــة تكنولوجيــا لمركــز االتصــال الجديــد
(الكــول ســنتر) لمؤسســة التضامــن .وقبيــل االفتتــاح ،أجريــت دورة
تدريبيــة لموظفــي المركــز المرتقــب وعددهــم ثالثــة أشــخاص للــرد علــى
المكالمــات الــواردة ومشــرف واحــد .حيــث اطلعــوا جميعــاً علــى طبيعــة
العمــل المــوكل إليهــم وكيفيــة تقديــم الخدمــة المتوقعــة منهــم إزاء
عميالتنــا الفعلييــن أو المحتمليــن ممــن يرغبــن فــي االستشــارة أو معرفــة
المزيــد مــن المعلومــات.
وجــاء اليــوم الموعــود يــوم  22إبريــل  2020حينمــا بــدأ تشــغيل المركــز وبــدأ
فــي تلقــي المكالمــات مــن كل حــدب وصــوب .وقــد ســبق االفتتــاح وتــاه
حمــات ترويجيــة فعالــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي المختلفة.بحلــول
نهايــة عــام  ، 2020حصــد مركــز االتصــال ثمــاره ونجــح فــي مــا يلــي:

بيانات نهاية عام  ٢٠٢٠إلدارة خدمة العمالء
استفسارات

١١٧٢

شكاوي

١٤٩

طلبات

٣٨

عدد قائمة األسماء

١٣٦١

خدمة عميالت نشطات

٣١٧

عميالت غير نشطات

١٠٦٥

اجمالي المكالمات

٩٠٠١

المكالمات الواردة

٣١٦٢

المكالمات الصادرة

٥٨٣٩
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ايتاي البارود  -البحيرة
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القوائم المالية ٢٠٢٠
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والء

ايتاي البارود  -البحيرة
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النسب المالية ٢٠٢٠

۹۷٪
۹۱٪
-۱،۱٪
-۳،٤٪
-۳،۷٪

۱۱٥٪
۱۱۳٪

۲،۸٤٪
۰،۰٪
۰،۰٪

٥۷٪

۳٥٪

۱۰۰٪
۱۰۰٪

۱۰۰٪
۱۰۰٪

دمنهور  -البحيرة

هاجر
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سامية
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