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يوضح التقرير السنوي 2019 نشأة االتحاد املرصي 
للتمويل متناهي الصغر: الرؤية والرسالة واألنشطة 

ومجال العمل. ويلقي التقرير الضوء عىل اإلنجازات 
التي حققها االتحاد منذ نشأته يف 2015 حتى نهاية 
عام 2019، والخطط املستقبلية التي يسعى االتحاد 
لتنفيذها بهدف الوصول بالخدمات املالية متناهية 

الصغر إىل 12 مليون مستفيد.

فـهـرس

لالتصال بنا

22 شارع مصدق - الدور التاسع

ة / مرص ز �ي ي - الج
ق

الد�

تليفون: 33363329 202+  -  33363321 202+  

حممول: 201111922397+  -  201113043062+

الزط الساخن: 16958
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منى ذو الفقار
رئيس مجلس اإلدارة

دارة  لس الإ ملكة رئيس حمج

"نجح االتحاد يف لعب دور ريادي 

لدعم ومساندة أعضائه من الجمعيات 

واملؤسسات األهلية ورشكات التمويل 

متناهي الصغر والبنوك لتيسري توفري 

التمويل متناهي الصغر إىل املستفيد 

النهايئ وتعزيز قدراته عىل تطوير 

مرشوعه القائم، باإلضافة إىل دعم 

خدمات التكنولوجيا املالية كأحد 

األركان األساسية املرتبطة بالنشاط.

وتؤكد املؤرشات هذا النجاح، إذ قفزت 

املحفظة االئتامنية للصناعة إىل 26.1 

مليار جنيه بعدد مستفيدين بلغ 3.5 

مليون عميل يف نهاية ديسمرب 2019، 

مقابل 6.4 مليار جنيه لخدمة أكرث من 

2 مليون عميل يف نهاية ديسمرب 2016، 

مام يعكس قدرة االتحاد عىل تحقيق 

أهداف االسرتاتيجية املوضوعة."

تعترب صناعة التمويل متناهي الصغر 

أحد األدوات الفاعلة يف مكافحة الفقر 

وتعزيز االندماج املايل لجميع املواطنني 

ومن ثم املساهمة يف زيادة معدالت النمو 

االقتصادي ككل، مبا يتواكب مع اسرتاتيجية 

التنمية املستدامة: رؤية مرص 2030 التي 

تسعى الدولة جاهدة لتحقيقها، بهدف 

بناء اقتصاد قائم عىل العدالة واالندماج 

االجتامعي واملشاركة.

وبدا ذلك جلياً يف تهيئة البيئة الترشيعية 

والتنظيمية للنشاط السيام مع إقرار قانون 

تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر 

رقم 141 لسنة 2014، بجانب التعديالت 

املطروحة إلضافة املرشوعات املتوسطة 

والصغرية للقانون املشار إليه، فضالً عن األثر 

اإليجايب للصناعة يف شمول املواطنني مالياً، 

مبا يُسهم يف تيسري وصول الخدمات املالية 

وغري املالية لكل مواطن يف ربوع مرص.

وقد نجح االتحاد يف لعب دور ريادي 

لدعم ومساندة أعضائه من الجمعيات 

واملؤسسات األهلية ورشكات التمويل 

متناهي الصغر والبنوك لتيسري توفري 

التمويل متناهي الصغر إىل املستفيد النهايئ 

وتعزيز قدراته عىل تطوير مرشوعه القائم، 

باإلضافة إىل دعم خدمات التكنولوجيا 

املالية كأحد األركان األساسية املرتبطة 

بالنشاط.

وتؤكد املؤرشات هذا النجاح، إذ قفزت 

املحفظة االئتامنية للصناعة إىل 26.1 مليار 

جنيه بعدد مستفيدين بلغ 3.5 مليون 

عميل يف نهاية ديسمرب 2019، مقابل 6.4 

مليار جنيه لخدمة أكرث من 2 مليون عميل 

يف نهاية ديسمرب 2016، مام يعكس قدرة 

االتحاد عىل تحقيق أهداف االسرتاتيجية 

املوضوعة.

وقد دعم االتحاد صناعة التمويل متناهي 

الصغر من خالل عدة محاور من أهمها، 

تيسري حصول أعضائه عىل التمويل من 

البنوك من خالل مبادرة البنك املركزي يف 

مايو 2017 وتقديم الدعم الفني لألعضاء 

وتأهيلهم التباع أفضل املامرسات الدولية 

املتعارف عليها وتطبيق االجراءات الرقابية.

كام تفاوض االتحاد مع الرشكة املرصية 

لالستعالم االئتامين I-Score لتوفري منظومة 

االستعالم االئتامين بسعر مالئم وبكفاءة 

عالية، مام يدعم جودة املحفظة االئتامنية 

وخفض معدالت املخاطر، فقفزت إجاميل 

عدد عمليات االستعالم االئتامين عرب 

الربوتوكول املوقع مع الرشكة املرصية 

لالستعالم االئتامين إىل 7 مليون عملية منذ 

تفعيل الخدمة حتى نهاية ديسمرب 2019.

كام نجح االتحاد يف مد جسور التواصل 

بني املؤسسات الدولية واملحلية الرشيكة 

للنهوض بالنشاط لتثمر عن إقامة 98 

دورة تدريبية استفاد منها 3.012 متدرب 

من الجهات األعضاء، فضالً عن التعاون 

مع الجهات الرشيكة لرفع كفاءة العاملني 

بالنشاط، بجانب دوره يف دعم ونرش 

الدراسات واألبحاث املتخصصة يف املجال.

ويف هذا الصدد، أتوجه بالشكر ملؤسسات 

الدولة املعنية التي ساندت صناعة التمويل 

متناهي الصغر ويف مقدمتهم البنك املركزي 

املرصي والهيئة العامة للرقابة املالية.  كام 

نشكر رشكائنا يف العمل عىل تنمية الصناعة 

ونخص بالذكر جهاز تنمية املرشوعات 

املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر و

I-Score ورشكة ضامن االئتامن.

ويهمني أن أؤكد التزامنا باالستمرار يف تهيئة 

املناخ املناسب ومواجهة كافة التحديات 

لبناء صناعة قوية ومستقرة وقادرة عىل 

توفري خدمات التمويل متناهي الصغر لكل 

مواطن يحتاجها يف ربوع مرص وعىل إدماج 

املواطنني غري املشمولني مالياً بكافة الوسائل 

وخاصة الوسائل االلكرتونية.

وأخرياً، أود أيضاً أن أعرب عن امتناين 

ملجلس إدارة االتحاد اللتزامهم واخالصهم 

وجهودهم املستمرة لتعزيز دور االتحاد 

وصناعة التمويل متناهي الصغر.

حلــم الوصول لكل مواطن 

منى ذو الفقار
رئيس مجلس اإلدارة
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حسن ابراهيم
 املدير العام

ملكة املد�ي العام

"خالل األربع سنوات السابقة 
استطعنا بناء مؤسسة قوية 
قادرة عىل تحقيق أهدافها 

استناداً إىل مستوى جيد من 
األداء الفني واملايل، وتعاوننا 
مع العديد من رشكاء النجاح 

من خارج وداخل مرص وحددنا 
بدقة أهدافنا املشرتكة يف دعم 
صناعة التمويل متناهي الصغر 
مبرص، و حصلنا من رشكائنا عىل 

الدعم الفني واملايل لتحقيق 
رؤيتنا ورسالتنا."

رشفت بتويل منصبي كأول مدير عام 

لالتحاد املرصي للتمويل متناهي الصغر 

يف أكتوبر 2015. وكام هي البدايات دامئا 

فقد حملنا تطلعات أعضائنا التي كانت 

تفوق املتاح من إمكانات مالية وفنية، إال 

إننا استطعنا استغالل الفرص التي توافرت 

يف تلك الفرتة والتي انحرصت يف الدعم 

القوي من الهيئة العامة للرقابة املالية 

والبنك املركزي، فتوافر لدينا القدرة عىل 

وضع وتنفيذ الخطط التنفيذية املتعاقبة 

لتحقيق الرؤية االسرتاتيجية التي ساهمت 

يف تحقيق النجاحات الكبرية التي شهدتها 

صناعة التمويل متناهي الصغر مبرص خالل 

السنوات من 2016 حتى 2019 .

خالل األربع سنوات السابقة استطعنا بناء 

مؤسسة قوية قادرة عىل تحقيق أهدافها 

استناداً إىل مستوى جيد من األداء الفني 

واملايل، وتعاوننا مع العديد من رشكاء 

النجاح من خارج وداخل مرص وحددنا 

بدقة أهدافنا املشرتكة يف دعم صناعة 

التمويل متناهي الصغر مبرص، و حصلنا من 

رشكائنا عىل الدعم الفني واملايل لتحقيق 

رؤيتنا ورسالتنا.

إن قطار التخطيط للوصول إىل النجاحات 

ال يتوقف، وهكذا نحن مل ولن نتوقف 

فنحن كفريق عمل لالتحاد نتطلع دامئا 

لألفضل وتحقيق االنجازات التي نتعهد 

بها. فشكرا جزيال لجميع زماليئ يف فريق 

عمل االتحاد ولجميع أعضاء مجلس اإلدارة 

وشكر خاص لدعم ومساندة رئيس مجلس 

اإلدارة د/ منى ذو الفقار، التي تدعم 

وتساند االتحاد والصناعة من منطلق اميانها 

الشديد بأهمية التمويل متناهي الصغر 

كأداه حقيقية قادرة عىل تعظيم معدالت 

الشمول املايل. 

تحديات ونجاحات وتطلعات

حسن ابراهيم

 املدير العام
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أعضاء مجلس اإلدارة

 د / منى ذو الفقار
رئيس مجلس اإلدارة

أ / محمد مشهور
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أ / هالة أبو السعد
أمني رس املجلس

 أ / خالد صالح
نائب رئيس مجلس اإلدارة

د / ايهاب أمني
أمني الصندوق

د / نيفني بدر الدين 
عضو 

 د / اميان بيربس 
عضو 

أ / مدحت عياد 
عضو 

 د / محمد نشأت العريس 
عضو 

أ / مجدي موىس
عضو 

 د / سهري املرصي
عضو 

© جميع الحقوق محفوظة - مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
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ملحة عن االتحاد املرصي 
للتمويل متناهي الصغر

تم تأسيس االتحاد املرصي للتمويل متناهي الصغر التزاماً 

بأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم 

مامرسات التمويل متناهي الصغر.

وصدر النظام األسايس له مبوجب قرار مجلس إدارة 

الهيئة العامة للرقابة املالية رقم 2 لسنة 2015، وتم 

انتخاب أول مجلس إدارة له يف 2015/9/16، كام تم 

انتخاب املجلس الحايل يف يونيو 2017.

الرؤية
• قطاع متويل متناهي الصغر يطبق أفضل املامرسات العاملية يف مرص

• يسهم يف مكافحة الفقر من خالل دعم آليات اإلدماج املايل للفقراء وتنمية مرشوعاتهم

• يدعم تنفيذ خطة التنمية االقتصادية واالجتامعية

الرسالة
• تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر إلتاحته يف كافة أنحاء وقرى مرص، مبا يلبي كافة احتياجات املواطنني

• تقديم الخدمات املالية املتنوعة بجودة عالية ويرس وسهولة، مبا يحقق مصالح املستفيدين ويحرتم حقوقهم

• بناء ودعم قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر من خالل توفري برامج تدريبية متخصصة وتقديم 
املعونة واالستشارات الفنية لرفع الكفاءة املؤسسية ودعم االستدامة املالية

• توفري البيانات ونظم املعلومات وإعداد الدراسات واألبحاث وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها القطاع 
بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة مبا يحقق املصلحة العامة للقطاع واالقتصاد القومي

© جميع الحقوق محفوظة - مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
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األنشطة الرئيسية لالتحاد 
منذ نشأته يف 2015

حتى 2019

تعد الهيئة العامة للرقابة املالية هي الجهة الداعمة واملساندة األوىل لالتحاد حيث قام مجلس إدارة 

الهيئة بإصدار النظام األسايس لالتحاد بعد انشائه مبارشة بحكم نص قانون 141 لسنه 2014. وتولت 

الهيئة العامة للرقابة املالية بعد ذلك اإلرشاف عىل انتخابات مجلس اإلدارة عامي 2015 و2017، كام 

استضافت االتحاد يف شهوره األوىل ودعمت جمعيته العامة األوىل وبرامجه للتدريب وبناء القدرات 

يف مختلف املحافظات.

وخالل الفرتة السابقة، تم التعاون مع الهيئة العامة للرقابة املالية يف عدة مجاالت لدعم صناعة 

التمويل متناهي الصغر مبرص ومنها:-

1. التعاقد مع الرشكة املرصية لالستعالم االئتامين )I-Score( وتوفري منظومة االستعالم االئتامين 

ألعضائه وذلك يف عام 2015

2. وضع الئحة اسرتشادية لتقديم التمويل متناهي الصغر لجمعيات / مؤسسات الفئة )ج(

3. املشاركة يف إقامة 10 دورات تدريبية عىل النظام املحاسبي املبسط ملامرسة التمويل متناهي 

الصغر بالتوافق مع ضوابط الهيئة

4. توفري نظام تكنولوجي ملتابعة القروض وذلك بالتعاقد مع رشكة نوايا

5. التواصل مع الجمعيات التي لديها مخالفات تجاه الضوابط القانونية الصادرة من الهيئة 

ومساعدة تلك الجمعيات يف الوفاء بإستيفاء تلك املخالفات

6. بالتعاون مع الهيئة وبتمويل من رشكة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، قدم االتحاد 6 فاعليات 

تدريبية يف إطار برنامج ورش عمل بعنوان »الدليل التطبيقي لقواعد مامرسة نشاط التمويل 

متناهي الصغر وإعداد التقارير الرقابية«، وتم عقد الفاعليات يف محافظات )القاهرة- املنيا- 
أسيوط- سوهاج- قنا(، واستهدفت مساعدة 412 عضو مخالف وتأهيلهم إلستيفاء الضوابط 

القانونية ملامرسة نشاط التمويل متناهي الصغر الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة املالية

7. إدخال املنتجات الجديدة التي يود طرحها يف السوق املرصي مثال التأمني والتأجري التموييل 

متناهي الصغر

التعاون مع الرشكاء
التعاون مع الهيئة العامة للرقابة املالية

© جميع الحقوق محفوظة - مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
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التعاون مع البنك املركزي املرصي

يعد البنك املركزي املرصي الداعم األكرب لصناعة التمويل متناهي الصغر باعتبارها من الوسائل 

الفعالة ملكافحة الفقر واإلدماج املايل، وقد كانت استجابته القرتاحات االتحاد وإعالنه ملبادرته 

يف مايو 2017 أكرب األثر يف منو الصناعة مبعدالت غري مسبوقة، باإلضافة لتيسري ودعم استخدام 

أدوات التكنولوجيا املالية والدفع االلكرتوين واملحمول، مام سيكون له آثار جوهرية عىل زيادة 

معدالت الشمول املايل.  

يف إطار الرشاكة مع البنك املركزي املرصي، استجاب البنك املركزي لتوصيات االتحاد كالتايل:

1. أعلن مبادرته يف مايو 2017 بضم متويل مؤسسات وجمعيات ورشكات التمويل متناهي 

الصغر إىل النسبة اإللزامية واملقررة بـ 20% من محافظ البنوك التمويلية للمرشوعات الصغرية 

واملتوسطة حتى عام 2020، دون انطباق معدالت العوائد املدعمة

2. أصدر البنك املركزي تعليامت إرشادية للبنوك لتقييم مخاطر االئتامن للجمعيات واملؤسسات 

األهلية التي تبارش نشاط التمويل متناهي الصغر باعتبارها مؤسسات للتمويل

3. سمح برصف وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر عرب الهاتف املحمول

ولقد أدى تنفيذ التوصيات السابقة إىل حدوث طفرة غري مسبوقة يف معدالت منو صناعة 

التمويل متناهي الصغر منذ ذلك التاريخ ومن املتوقع أن تستمر معدالت النمو خالل السنوات 

القادمة بنفس الوترية.

ويبني الجدول التايل معدالت منو الصناعة من نهاية ديسمرب 2016 إىل نهاية ديسمرب 2019:

م
أعضاء االتحاد املرصي

للتمويل متناهي الصغر 

31 ديسمرب 312019 ديسمرب 312018 ديسمرب 312017 ديسمرب 2016

قيمة املحفظة 
النشطة

)باملليون جنيه(

عدد العمالء 
النشطاء

)باأللف عميل(

قيمة املحفظة 
النشطة

)باملليون جنيه(

عدد العمالء 
النشطاء

)باأللف عميل(

قيمة املحفظة 
النشطة

)باملليون جنيه(

عدد العمالء 
النشطاء

)باأللف عميل(

قيمة املحفظة 
النشطة

)باملليون جنيه(

عدد العمالء 
النشطاء

)باأللف عميل(

1
الجمعيات واملؤسسات 

األهلية
34411539459917066296190782171979

2
رشكات التمويل متناهي 

الصغر
10452892520558525387582981134

1946183380026562403689666409البنوك )مبارش > 100 ألف(3

64322011109192529177893150261813522اإلجاميل

مبادرة البنك املركزي أساس انطالق صناعة التمويل ملؤسسات التمويل 
متناهي الصغر:

© جميع الحقوق محفوظة - الجمعية املرصية 
لتنمية وتطوير املرشوعات - لييد

© جميع الحقوق محفوظة - رشكة متوييل للمرشوعات متناهية الصغر

© جميع الحقوق محفوظة - رشكة متوييل للمرشوعات متناهية الصغر
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وفيام ييل رســم بياين يوضح الدورات 

التدريبيــة التي تــم تنفيذها خالل الخطة 

التدريبيــة املنفــذة بتمويل من البنك 

املركــزي وبالرشاكة مع االتحاد وعدد 

املتدربني بــكل دورة تدريبية: 

التعاون مع البنك املركزي – الهيئة العامة للرقابة 

املالية يف دعم آليات الدفع عرب الهاتف املحمول 

سعى االتحاد بالتعاون مع البنك املركزي املرصي والهيئة العامة 

للرقابة املالية إىل إتاحة وتيسري رصف التمويل وسداد أقساطه 

للمستفيدين من خالل الهاتف املحمول وتم تجربته وتنفيذه كام 

يىل:

1- انضامم جميع رشكات الهاتف املحمول للمنظومة والرتخيص لها 

كمقدم خدمة للجمعيات واملؤسسات األهلية والرشكات املرخص لها 

مبامرسة التمويل متناهي الصغر، باإلضافة إىل البنوك الحاصلة عىل 

ترخيص لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف املحمول

2- السامح لجميع الجمعيات واملؤسسات األهلية للتمويل متناهي 

الصغر – الفئة أ والتي تزيد محفظتها عن 50 مليون جنيه )17 

جمعية أهلية ومؤسسة( باإلشرتاك يف منظومة الدفع باستخدام 

الهاتف املحمول والرتخيص لها كمقدم خدمة يف فتح الحسابات 

ملحفظة املحمول لدى البنوك ثم بعد ذلك بإصدار بطاقات ميزة

3- السامح لرشكات التمويل متناهي الصغر باإلشرتاك يف منظومة 

الدفع باستخدام الهاتف املحمول والرتخيص لها كمقدم خدمة يف 

فتح الحسابات ملحفظة املحمول لدى البنوك ثم بعد ذلك بإصدار 

بطاقات ميزة

التعاون مع البنك املركزي - برنامج الرتقية 

املؤسسية

حصل االتحاد يف النصف الثاين لعام 2019 عىل موافقة مجلس إدارة 

البنك املركزي عىل متويل مرشوع الرتقية املؤسسية والتي تهدف إىل 

ترقية عدد 41 جمعية / مؤسسة أهلية من الفئة ج إىل الفئة ب عن 

طريق دعم البناء املؤسيس الكامل لها وسوف يتم إمتام تنفيذ هذا 

املرشوع خالل مدة ترتاوح بني 18 -24 شهر بالتعاون مع مؤسسات 

دولية ومحلية.

التعاون مع البنك املركزي يف بناء القدرات الفنية ملؤسسات التمويل 
متناهي الصغر:

يف إطار التعاون مع البنك املركزي املرصي وتقديراً من البنك املركزي لجهود االتحاد 

منذ نشأته حتى األن، قام البنك املركزي املرصي بدعم ومتويل 80% من خطة االتحاد 

التدريبية لعامي 2018 – 2019 والتي استهدفت عقد 40 دورة تدريبية مبختلف 

محافظات مرص. ولقد عقد االتحاد بالفعل تلك الدورات التدريبية وقام بتدريب 1124 

متدرب من العاملني بصناعة التمويل متناهي الصغر بزيادة بنسبة 115% عن عدد 

املتدربني املخطط له. 

ولقد شملت الخطة التدريبية املوضوعات التالية:

• التقييم املايل واالئتامين

• أساسيات التمويل األصغر املستدام

• تحديد سعر الفائدة وإدارة املتأخرات

• التحليل املايل

• إدارة املخاطر واستدامة األعامل

• إدارة املراجعة الداخلية

• إنجاح التمويل األصغر – اإلدارة من أجل تحسني األداء

• تطوير املنتج

• إدارة املوارد البرشية

• إدارة أبحاث السوق

© جميع الحقوق محفوظة - الجمعية املرصية لتنمية وتطوير املرشوعات - لييد
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استطاع االتحاد دعم 
منظومة االستعالم 

االئتامين بإدارة نظم 
املعلومات باالتحاد 

حيث قام بتوجيه %50 
من موارده البرشية 

عامي 2016 – 2017 
لخدمة املنظومة. 

التعاون مع الرشكة املرصية لالستعالم االئتامين

 )I- Score(

وقع االتحاد يف سبتمرب 2015 إتفاقاً ملده ثالث سنوات مع الرشكة املرصية 

لالستعالم االئتامين يضمن خفض تكاليف تقديم خدمة االستعالم االئتامين 

للمؤسسات التي متارس التمويل متناهي الصغر يف مرص والحاصلة عىل ترخيص 

من الهيئة العامة للرقابة املالية وأعضاء باالتحاد املرصي للتمويل متناهي الصغر. 

ويف أواخر عام 2018، استطاع االتحاد تجديد هذا التعاقد ملدة ثالث سنوات 

أخرى مامثلة قادمة ليضمن استمرار تقديم خدمات االستعالم االئتامين املدعمة 

للمؤسسات التي متارس التمويل متناهي الصغر.

ساعد ذلك عىل انتشار خدمات االستعالم االئتامين بني أعضاء االتحاد كأداة من 

أدوات إدارة مخاطر االئتامن للتمويل متناهي الصغر عن طريق معرفة والتحقق 

من التاريخ االئتامين للعميل قبل تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر له، مام 

يساهم   يف  خفض معدالت التعرث مبحفظة التمويل متناهي الصغر ككل.

ويف اتجاه آخر، استطاع االتحاد دعم منظومة االستعالم االئتامين بإدارة نظم 

املعلومات باالتحاد حيث قام بتوجيه 50% من موارده البرشية عامي 2016 

– 2017 لخدمة املنظومة. وقام بتنظيم  عدد من الجوالت بأغلب محافظات 

الجمهورية تسهيالً عىل األعضاء لتوقيع عقود اتفاق استخدام خدمة االستعالم 

االئتامين بالتعاون مع الرشكة املرصية لالستعالم االئتامين والهيئة العامة للرقابة 

املالية. كام قام االتحاد بتطوير شكل تقرير االستعالم ليتناسب مع احتياجات 

الجمعيات واملؤسسات األهلية. 

وقد اصبح عدد املؤسسات التي وقعت عقود خدمات االستعالم االئتامين من 

أعضاء االتحاد )736( مؤسسة، منها )712( جمعية وقعت ملحق )1( و)15( 

جمعية قيد التوقيع، بينام سجلت عدد الجهات التي وقعت عقود استعالم 

ائتامين ملحق )2( نحو 9 جمعيات منهم 8 جمعيات تعمل بالفعل وجمعية 

واحدة قيد التوقيع للتحويل بالعمل مبلحق 2 بدالً من العمل مبلحق 1.

وسجل عدد املؤسسات التي تقوم باستخدام خدمة االستعالم االئتامين شهرياً 

نحو )312( بزيادة )39( مؤسسة عن عام 2018، كام سجلت املؤسسات التي 

ترسل البيانات الشهرية من خالل االتحاد إىل رشكة االستعالم االئتامين )120( 

مؤسسة.

وتبعاً لتضافر جهود االتحاد واملؤسسات الرشيكة قفزت إجاميل عدد عمليات 

االستعالم التي قام بها االتحاد منذ تفعيل خدمة االستعالم االئتامين حتى نهاية 

ديسمرب 2019 إىل )7.207,004( مليون عملية استعالم.

ومن الجدير بالذكر، ان االتحاد قد تعاون مع I-Score لتقديم جائزة ألفضل 9 جهات 
متويلية تستخدم خدمة االستعالم االئتامين. وبالفعل تم تشكيل لجنة للتحكيم مكونة من 
ممثلني عن )االتحاد املرصي للتمويل متناهي الصغر - الرشكة املرصية لالستعالم االئتامين 

- الهيئة العامة للرقابة املالية - جهاز تنمية املرشوعات املتوسطة والصغرية ومتناهية 
الصغر(. 

واتبعت اللجنة عدد من املعايري واملنهجيات الختيار أفضل )9( جمعيات ملتزمة 
باستخدام خدمة االستعالم االئتامين من أعضاء االتحاد. وتسلمت الجمعيات الفائزة 

الجوائز باحتفالية عىل هامش اجتامع الجمعية العامة لالتحاد يف أبريل 2019، 
والجمعيات الفائزة هى:

• الجمعية االقليمية للتنمية واملرشوعات بسوهاج

• جمعية املستقبل للتمويل متناهي الصغر

• جمعية سيدات أعامل املستقبل بفوه

• جمعية رجال أعامل اسكندرية

• جمعية شباب مرص لتنمية املجتمع باملنيا

• الجمعية الخريية االسالمية بنجع الدار

• املؤسسة األوىل للتمويل متناهي الصغر

• جمعية شموع للتنمية املستدامة

• جمعية تنمية املجتمع للمرشوعات الصغرية والحرفية

وسيعمل االتحاد جاهداً عىل تقديم تلك الجائزة سنوياً ألعضاء االتحاد خالل انعقاد 
اجتامع الجمعية العامة من أجل تحفيز املؤسسات والجمعيات العاملة بقطاع التمويل 
متناهي الصغر واألعضاء يف االتحاد عىل تطبيق أفضل املامرسات يف االستعالم االئتامين.

ملحق 1 : يقدم االتحاد املرصي خدمة االستعالم االئتامىن وارسال وتحديث البيانات والدعم الفنى العضاءه مبارشة 
ملحق 2 : يكون االتصال مبارش بني اعضاء االتحاد املرصى والرشكة املرصية لالستعالم االئتامىن للحصول عىل خدمة 

االستعالم االئتامىن وارسال وتحديث البيانات 

يوضح الجدول التايل عدد عمليات االستعالم التي متت من خالل االتحاد منذ نشأته وحتى نهاية عام 2019:-

201620172018العام
2019

اإلجاميل) مبارش / غري مبارش(

653,491940,8631,129,9484,482,7027,207,004عدد عمليات االستعالم 

© جميع الحقوق محفوظة - جمعية رجال أعامل اسكندرية© جميع الحقوق محفوظة - االتحاد املرصي للتمويل متناهي الصغر
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التعاون مع الجهات البحثية التعاون مع الهيئة القومية للربيد املرصي

التعاون مع جهاز تنمية املرشوعات املتوسطة والصغرية 

ومتناهية الصغر

خالل عام 2019، تم اإلعداد لربوتوكول التعاون بني االتحاد املرصي للتمويل 

متناهي الصغر والهيئة القومية للربيد املرصي بهدف توفري حزمة من 

الخدمات املالية وغري املالية التي يقدمها االتحاد للعمالء من خالل مكاتب 

الربيد املنترشة يف جميع أنحاء الجمهورية، وتم التوقيع عىل هذا الربوتوكول 

بالفعل يف يناير 2020.  ومن خالل بنود هذا الربوتوكول سوف يتاح ألعضاء 

االتحاد ما ييل: 

• رصف متويل املرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر لعمالء أعضاء االتحاد عن 

طريق فروع هيئة الربيد

• االستفادة من تواجد عمالء مكتب الربيد بهدف دعم وصول خدمات 

التمويل متناهي الصغر ألكرب عدد من العمالء بسهولة ويرس

• تسويق املنتجات الحرفية والرتاثية عىل املوقع اإللكرتوين الخاص بالهيئة 

القومية للربيد، دون أدىن مسؤولية من الهيئة حيال ما يتم تسويقه

• فتح حسابات جارية لعمالء أعضاء االتحاد أو من يفوضه من جهات 

وسيطة بناءاً عىل رغباتهم ووضع آليه لها تتضمن تقديم خدمات للعمالء 

متمثلة يف )رصف املبالغ التي يقرضها للعمالء – تحصيل أقساط القروض(  

• توزيع مطبوعات دعائية ألعضاء االتحاد من خالل تسليم الطرود والربيد 

الرسيع 

التعاون مع مركز J-Pal  األكادميي لألبحاث

وقع االتحاد بروتوكول التعاون مع مركز J-Pal لألبحاث يف عام 2018 بهدف 

إجراء دراسة مسحية للسوق املرصي يف عدة موضوعات منها التعرف عىل 

املنتجات التي يحتاجها السوق املرصي للتمويل متناهي الصغر، ورصد حجم 

الفجوة التمويلية املطلوبة للسوق، وتحديد املنتجات التي تناسب طبيعة 

املرأة املعيلة. ويعترب J-Pal أحد املراكز األكادميية البحثية األبرز حول العامل 

ويضم 158 باحث وأستاذ أكادميي من 51 جامعة.

التعاون مع املركز القومي للبحوث االجتامعية والجنائية 

يعكف االتحاد عىل إجراء دراسة موسعة بالتعاون مع املركز القومي للبحوث 

االجتامعية والجنائية لقياس أثر التمويل متناهي الصغر عىل التنمية 

االقتصادية واالجتامعية وخاصة املرأة املعيلة يف مرص.  

وقع االتحاد مع جهاز تنمية املرشوعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر 

مذكرة تفاهم بهدف ترقية عدد 30 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة )ج( 

إىل الفئة )ب( عن طريق توفري الدعم الفني للبناء املؤسيس للجمعيات 

واملؤسسات األهلية مبجايل )إدارة املراجعة – إدارة املخاطر( و توفري التمويل 

الالزم لنمو املحفظة االئتامنية.

ويف هذا الصدد وبتمويل من Planet Positive تم تكوين فريق عمل مكون 

من استشاريني يف إدارة املراجعة واملخاطر وقام الفريق ببناء إداريت املراجعة 

واملخاطر بخمسة جمعيات ومؤسسات أهلية كمرحلة أوىل وهم :-

• مؤسسة تنمية األرسة – محافظة أسوان

• جمعية فكرة والباعة الجائلني – محافظة املنيا

• مؤسسة نهضة مرص – محافظة بني سويف

• الجمعية املرصية للتنمية الشاملة – محافظة الجيزة

• جمعية علشانك يا بلدي – محافظة القاهرة

ولقد تم ترقية مؤسستني بالفعل يف عام 2019 وهم مؤسسة تنمية األرسة 

املرصية والجمعية املرصية للتنمية الشاملة. ولقد سعى االتحاد خالل عام 

2019 الستمرار عمل فريق الرتقية املؤسساتية من أجل ترقية باقي الجمعيات 

التي تم اختيارها بالربوتوكول وعددهم 30 جمعية / مؤسسة أهلية.

© جميع الحقوق محفوظة - الجمعية املرصية لتنمية وتطوير املرشوعات - لييد© جميع الحقوق محفوظة - مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
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التعاون مع الجهات الحكومية والرقابية

بالتعــاون مــع وزارة التضامــن، قامت رئيس مجلــس إدارة االتحاد بتوجيه 

خطــاب إىل رئيــس الــوزراء من أجل الحصول عــىل موافقته عىل أن يكون 

للجمعيــات واملؤسســات األهليــة من الفئة »أ« الحــق يف التعامل مع كافة 

بنــوك مــرص بإعتبار أن من مقتضيــات النمو والحصول عــىل التمويل التعامل 

مع عــدد أكرب من البنوك.

وقــد اســتجاب رئيس الوزراء حيث أصدر قراراً يســمح للجمعيات 

واملؤسســات األهليــة العاملة ىف مجــال التمويل متناهــي الصغر واملصنفة 

ضمــن الفئــة )أ( بفتح حســابات مرصفية لدى جميــع البنوك املحلية 

الخاضعــة لرقابــة البنك املركزي املرصي. 

وتــأيت أهميــة القــرار يف أن تطبيقــه يعد آلية مهمة للحد مــن مخاطر تركز 

االئتــامن مــن جهة متويليــة واحدة، كام ميّكن الجمعية مــن املفاضلة بني 

أكــرث مــن بنك للحصول عــىل التمويل برشوط ميرسة تتوافق مع سياســتها 

االئتامنية، إضافة إىل  أن القرار يســاعد عىل االســتفادة بصورة أفضل 

مــن مبــادرة البنك املركزي املرصي بضــم التمويل متناهي الصغر للنســبة 

اإللزاميــة البالغــة 20 % من املحافظ االئتامنيــة واملوجهة للمرشوعات 

الصغرية واملتوســطة ومتناهية الصغر، ويســاهم يف تحقيق مســتهدفاتها ىف 

تنميــة املحفظة االئتامنية ودعم خطة انتشــارها.

يف اجتــامع مع لجنة املرشوعات املتوســطة والصغــرية ومتناهية الصغر 

مبجلــس النــواب عرضت رئيس مجلس اإلدارة رؤيــة االتحاد )يف إطار الحوار 

املجتمعــي( بخصــوص التعديــالت املنتظــرة للقانون 70 لعام 2017 والخاص 

بالجمعيــات واملؤسســات األهلية، وأوضحت ســيادتها دور االتحاد  يف دعم 

صناعــة التمويــل متناهــي الصغر مبرص وأن الجمعيات واملؤسســات األهلية 

املرخــص لها مبامرســة التمويــل متناهي الصغر لهــا  طبيعة خاصة، ولذلك 

يجــب أن يكــون  القانون 141 لســنه 2014 بتنظيم التمويــل متناهي الصغر  

مــن القوانــني املرجعية املشــار إليها يف القانون 70 لعــام 2017 بتنظيم 

الجمعيات واملؤسســات األهليــة يف تعديالته املنتظرة.

عــرض رؤيــة االتحاد عىل مجلس النــواب بخصوص قانون 70 
لعــام 2017 والخاص بالجمعيات واملؤسســات األهلية

مخاطبــة رئيــس الوزراء بالتعاون مع وزارة التضامن ليســمح 
لجمعيــات »متناهــي الصغر« من الفئة »أ« بفتح حســابات لدى 

البنوك كافة 

 استجاب السيد رئيس الوزراء لتوصيات االتحاد حيث أصدر قراراً 
يسمح للجمعيات واملؤسسات األهلية العاملة ىف مجال التمويل 

متناهي الصغر واملصنفة ضمن الفئة )أ( بفتح حسابات مرصفية لدى 
جميع البنوك املحلية الخاضعة لرقابة البنك املركزي املرصي. 

© جميع الحقوق محفوظة - مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
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بناء القدرات

ففي عام 2019، متكن االتحاد من تنظيم وإقامة 22 دورة تدريبية استفاد منها 700 متدرب، وذلك 

بالتعاون مع رشكائه من البنك املركزي املرصي والهيئة العامة للرقابة املالية، إذ استكمل برنامجه 

التدريبي مع البنك املركزي الذي بدأ يف منتصف عام 2018، وتضمن الربنامج عدة موضوعات عىل 

رأسها تحديد سعر الفائدة وإدارة املتأخرات وتطوير املنتج وأساسيات التمويل األصغر املستدام، كام 

أنهى برنامجاً آخر بالتعاون مع »الرقابة املالية« بهدف استيفاء متطلبات النشاط.

أما يف عام 2018، فنجح االتحاد يف تقديم 28 دورة تدريبية لخدمة 747 متدرب من الجمعيات 

األهلية األعضاء، وتضمنت الدورات التدريبية موضوعات هامة منها التقييم املايل واالئتامين 

ملؤسسات التمويل متناهي الصغر وإدارة املخاطر واستدامة األعامل وإدارة املراجعة الداخلية 

مبؤسسات التمويل متناهي الصغر وإدارة أبحاث السوق، وقدم االتحاد خالل هذا العام فاعليتني 

للشمول املايل بالتعاون مع البنك املركزي، باإلضافة إىل عدد 4 منح تدريبية عىل إدارة املخاطر 

للجمعيات األهلية من الفئة ب بلوكسمربج.

كام عقد االتحاد 36 دورة تدريبية بإجاميل عدد متدربني 1103 مستفيد خالل عام 2017 شملت 

برنامج تدريب القامئني عىل العمل املحاسبي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة املالية، وبرنامج 

الدعم الفني للجمعيات بالتعاون مع رشكة تنمية للتمويل متناهي الصغر، وبرنامج مع جهاز تنمية 

املرشوعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر والوكالة الفرنسية للتنمية. وقد اشتمل موضوعات 

عن التقييم املايل واالئتامين وإدارة املراجعة الداخلية وإدارة املخاطر واستدامة األعامل والحوكمة يف 

مؤسسات التمويل متناهي الصغر، فضالً عن برنامج الدعم الفني الدويل بـلبنان.

ويف عام 2016، نظم االتحاد 12 دورة تدريبية لخدمة 507 متدرب تضمنت برنامج الدعم الفني 

للجمعيات بالتعاون مع صندوق سند وتدريب عىل االستعالم االئتامين ودورات للتثقيف املايل 

لجمعيات فئة »أ« وفئة »ب«.

يف إطار االهتامم  بالكوادر البرشية وبناء قدراتهم عىل النهوض 
بصناعة التمويل متناهي الصغر، تعاون االتحاد مع كافة املعنيني 
بالنشاط داخلياً وخارجياً وأمثرت تلك الجهود عن تدريب وتأهيل 
ما يزيد عن 3 آالف متدرب من الجهات األعضاء منذ بداية عمل 

االتحاد يف نهاية 2015 حتى نهاية ديسمرب 2019.

© جميع الحقوق محفوظة - الجمعية املرصية لتنمية 
وتطوير املرشوعات - لييد

© جميع الحقوق محفوظة - رشكة فيتاس مرص
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وفيام ييل رسم بياين يوضح الدورات التدريبية التي تم تنفيذها من خالل االتحاد منذ نشأته وحتى نهاية 

عام 2019 وعدد املتدربني بكل دورة تدريبية:

يف عام 2019، متكن 
االتحاد من تنظيم 

وإقامة 22 دورة تدريبة 
استفاد منها 700 

متدرب، وذلك بالتعاون 
مع رشكائه من البنك 

املركزي املرصي والهيئة 
العامة للرقابة املالية. 

© جميع الحقوق محفوظة - االتحاد املرصي للتمويل متناهي الصغر
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إصدار ميثاق عمل صناعة التمويل 
متناهي الصغر

تدشني املوقع اإللكرتوين الجديد لالتحاد

يف عام 2018، انتهى االتحاد املرصي للتمويل متناهي الصغر من إعداد ميثاق الرشف الخاص 

مبؤسسات التمويل متناهي الصغر، والذي تم إقراره خالل فاعليات الجمعية العامة لالتحاد 

يوم 30 أبريل 2018. ويستهدف امليثاق تنظيم عمل مامرسات املؤسسات العاملة بقطاع 

التمويل متناهي الصغر لتعزيز معدالت منوه، حيث شهد القطاع طفرة واضحة يف مؤرشات 

األداء بعد اقتحام رشكات جديدة للسوق.

وميثل ميثاق الرشف إطارا أخالقيا تلتزم به املؤسسات العاملة يف صناعة التمويل متناهي 

الصغر ومجالس إداراتها والعاملني بها تأكيداً ألولوية حامية مصالح العمالء وجودة الخدمات 

املالية املقدمة لهم وتعزيزا ملبادئ التنمية املستدامة ولقيم العدالة والنزاهة واملنافسة 

الرشيفة.

http://emff-eg.com :تدشني موقع االتحاد الجديد

يف عام 2018، قام االتحاد بتدشني املوقع اإللكرتوين الجديد الخاص به ليكون املوقع الرسمي الذي ميثل صناعة التمويل متناهي الصغر مبرص. 

ويسعى االتحاد خالل عام 2020 لتدشني املوقع باللغة االنجليزية ليعرب عن صناعة التمويل متناهي الصغر مبرص عاملياً. 

© جميع الحقوق محفوظة - مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
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العضوية يف االتحاد 
املرصي للتمويل متناهي 

الصغر
يف نهاية ديسمرب 2019، بلغ عدد أعضاء االتحاد 973  عضو مقسمني إىل: 

119

953

الرشكات

الجمعيات واملؤسسات األهلية

البنوك

ويوضح الرسم البياين السابق أن الجمعيات واملؤسسات األهلية 

ومؤسسات التمويل متناهي الصغر متثل النسبة العظمى من عضوية 

االتحاد، إذ وصل عددها إىل 953 جمعية أهلية ومؤسسة متويل متناهي 

الصغر تخدم 1.9 مليون عميل نشط بإجاميل محفظة نشطة متثل 8.2 

مليار جنيه مرصي بنهاية ديسمرب 2019.

بينام احتلت الرشكات املركز الثاين ليصل عددها إىل 11 رشكة متويل 

متناهي الصغر، توفر خدماتها التمويلية لـ1.1 مليون عميل نشط 

بإجاميل محفظة نشطة متثل 8.3 مليار جنيه بنهاية ديسمرب 2019.

بينام احتلت البنوك املرتبة الثالثة من عضوية االتحاد بواقع 9 بنوك، 

لخدمة 409 ألف عميل نشط بأجاميل محفظه نشطه 9.7 مليار جنيه 

بنهاية ديسمري 2019.

© جميع الحقوق محفوظة - رشكة تنمية
© جميع الحقوق محفوظة - الجمعية املرصية لتنمية وتطوير 

املرشوعات - لييد
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الرشكاءالرعاة

© جميع الحقوق محفوظة - جمعية رجال أعامل اسكندرية
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نبذة
عن الرعاة

 هذه القصة واحدة من أكرث من 14 ألف قصة لســيدات حصلن عىل قرض 

التمويــل الجامعــي - واحد من أحدث وأهــم منتجات رشكة تنمية لخدمات 

التمويــل متناهــي الصغر والــذي يدعم مرشوعات املرأة - والذي بلغ حجم 

رصيده  يف ديســمرب 2019 أكرث من 33 مليون جنيه.

عىل بســاطتها تلخص تلك القصة عرش ســنوات من النجاح،  قطعتها رشكة 

تنميــة عندما قام بعض الشــباب مــن العاملني يف مجال املصارف بتحويل 

خرباتهــم إىل حلــم بتمويل متناهي الصغر للمســتثمرين الصغار الذين ميثلون 

حجــر الزاويــة يف هدف كبري هو القضاء عــىل الفقر والنهوض باملجتمع - كام 

يقــول عمرو أبو عش مؤســس الرشكــة وعضوها املنتدب. وتحول الحلم يف 

عــام 2009 إىل  رشكــة كان لها فضل الريــادة يف تقديم هذا النوع من التمويل 

املفتقد للمهمشــني املحرومني مــن فرصة التعامل مع البنوك.

تأسســت الرشكــة باعتبارها أحد الحلــول العملية ألبرز معوقات النمو االقتصادي 

والتطــور املجتمعــي بوجه عام. فعىل الرغم من تنوع الرتكيبة الســكانية وتطور 

القطــاع املرصيف يف مــرص، إال أن أغلب األفراد وأصحاب املرشوعات الصغرية 

واملتناهيــة الصغر )حــوايل 90% من مجتمع األعامل املرصي( ال يحظون 

بخدمــات القطــاع املرصيف وال يســتطيعون الحصول عىل حلول التمويل الالزمة 

لتنميــة مرشوعاتهــم وخلق فرص عمل جديدة والتوســع بأعاملهم مع االرتقاء 

مبســتوى املعيشــة، وكذلك االرتقاء بالتجمعات السكانية املحيطة بهم.

يف الســابق كانــت البنوك هي التــي تقدم مثل هذه القروض، لكن اإلجراءات 

املرصفيــة للحصــول عىل قرض كانــت معقدة، مبا يصل يف بعض الحاالت إىل 

االســتحالة، ويعــرف أبو عش تفاصيل  ذلــك التعقيد من واقع خربته الكبرية 

يف العمــل بالقطــاع املرصيف، ويف وزارة االقتصاد، ما أكســبه خربات متنوعة بني 

العمــل البنــي والحكومي. ولذلك عندما قرر مــع مجموعة من األصدقاء االنتباه  

لألغلبية من راغبي االســتثامر اســتطاع أن يحول خرباته وخربات زمالئه إىل واقع 

يقوم عىل تســهيل التمويل ألحالم الصغار. ويكفي أن نشــري هنا إىل أن الحصول 

عــىل قــروض »تنمية« ال يتطلب أكرث مــن بطاقة هوية ويوم أو يومني، والغريب 

أن هذا التســهيل مل يؤد إىل تعرثات يف الســداد، بل تكاد حاالت التعرث أن 

تكون نادرة ، بفضل آلية عملية بســيطة ولكن شــديدة الكفاءة يف آن،عكســت 

تالقــي رغبة املســتثمر مع رغبة الرشكــة  فصنعت النجاح، كام يقول  أبو عش. 

وارتفــع جــدار الثقة بني تنمية وبني عمالئها الذيــن صدقوها فالتزموا وحققوا 

النجاحــات الصغرية التي شــكلت قصة النجــاح الكبري لتنمية يف ريادة ميدان 

الصغر.  التمويل متناهي 

 نجحــت تنميــة  عــىل الرغم من أن ميالدها كان قبل ســنوات قليلة فقط من 

اندالع ثورة يناير وتعرض البالد لحالة من عدم االســتقرار،  إال أن الرشكة 

الوليــدة نجت بفضل  متاســك أعضائهــا وموظفيها  ونجحت يف العبور من تلك 

األزمــة فصــارت مبثابة صامم األمان  للباحثني عن االســتقرار املادي بقروض 

صغرية.

ويعرف أبو عش وفريقه من املتمرســني الدارســني للنظريات االقتصادية 

أن »الشــيطان يســكن يف التفاصيل«، وليس يف األفكار الكربى،  لكنهم 

يعرفــون أن اإلبداع يســكن يف نفــس التفاصيل أيضا، وأن ماكينة خياطة 

مثــال قــد تعني الحياة لعائلــة صغرية اتفق أفرادها عىل املغامرة وبدء 

مــرشوع  اقتصــادي بعيدا عــن الوظائف التي مل تعد تقدم الكثري 

للمواطنني يف مرص، إن وجدت، فنســب البطالة يف ازدياد.

وبعد عرش ســنوات من النجاح متيزت الرشكة بكونها رقم واحد يف ســوق 

التمويــل متناهــي الصغر من حيث االنتشــار الجغرايف، حيث قدمت باقة 

مــن حلول التمويل متناهي الصغر ألصحاب األعامل )أصحاب املنشــآت 

الفرديــة( يف جميــع القطاعات، تغطــي جميع أنحاء الجمهورية من خالل 

268 فرعــا يف جميــع املحافظات واملدن واملراكز والقرى، صارت  مبثابة 

بنــوك صغــرية لتحقيق األحالم، ال تحمل مصابيح ســحرية، بل تحمل أمال 

صغــريا ملســتثمر صغري  يحصــل  منها عىل قرض بقيمة من أربعة آالف 

جنيه  وحتى 100 ألف، رشيطة أن يكون اســتثامره  قامئا بالفعل. إىل 

جانــب تقدميها لخدمــات التأمني عىل الحياة من خالل كربى رشكات 

التأمــني متناهــي الصغــر يف مرص، ورسعة الرصف يف أقل من يوم عمل 

ونصــف اليــوم من بداية التقديم عــىل طلب الحصول عىل القرض وحتى 

املوافقة والرصف.

فتوســعت الرشكــة بفروعها التي تغطــي مرص وزاد عدد موظفيها ليصل 

إىل أكــرث من 4500 موظف قدمــوا خدمات التمويل ألكرث من مليون 

ونصــف املليون عميل حتى اآلن.

وألن النجــاح يقــود غالبــا إىل النجاح فقد نجحت الرشكة يف إقناع 

املؤسســات املالية العاملية الكــربى بالتعاون معها، حيث وقعت مؤخرا 

اتفاقيــة مع البنك األورويب إلعادة اإلعــامر والتنمية تحصل مبوجبها 

عىل  خمســة مليون دوالر لتمويل  متكني املرأة يف مجال ريادة األعامل 

الصغــرية يف مــرص،  وهي االتفاقية األوىل مــن نوعها للبنك مع رشكة من 

خــارج القطــاع املرصيف،  مربرا ذلك باملصداقية التــي حققتها تنمية عىل 

مدار عرش ســنوات يف تقديم الخدمــات املرصفية  للمرشوعات الصغرية 

التي باتت رصعة االقتصاد العاملي  يف الســنوات العرشين األخرية. 

ويكفــي  أن ننظــر إىل األرقام التي ال تكــذب،  لنعرف تفاصيل القصة 

التــي أجملناهــا يف البدايــة.. فقد بدأت الرشكة يف عام 2009  15 فرع  يف 

محافظتــني،  وارتفــع معــدل النجاح ليصل بعدد الفروع إىل 268 فرعا يف  

25 محافظــة، مــا دفع الرشكة لوضع خطة توســع كبريه للوصول إىل الفرع 

رقــم 300 هــذا العام يف بدايــة العرشية الثانية، والوصول إىل 400  فرع 

يف العــام املقبــل  تغطي كل الخارطة املرصية.

 

وقــد بدأت الرشكة بتمويل عدد محدود مــن املرشوعات متناهية الصغر 

ليصــل عــدد  القروض التي أصدرتها منذ إنشــائها وحتى نهاية 2019  إىل  

1.4 مليــون قرض، بلغــت كلفتها حوايل 15  مليار جنيه.

وتؤمــن الرشكة بدورها املجتمعــي فتويل قضية متكني املرأة اهتامما 

بالغا، إذ تبلغ نســبة الســيدات العامالت  يف الرشكة أكرث من  %35 

من العاملني. وتدعم  فلســفة تعيني النســاء، إىل جانب اعتامد معيار 

املســاواة بني الجنســني والعدالة يف التعامل مع املرأة، تيســري التواصل مع 

العميــالت الــاليت قد يرتحن أكرث  للحديث عن ظروفهن ومشــكالتهن مع 

نســاء مثلهن، حيث تصل نســبة النســاء بني عمالء تنمية إىل 45% . وقد 

وصــل حجم مبيعات التمويل الجامعي للســيدات أكرث من 60 مليون 

جنيــه من خالل 14 فرعا.

 وميكــن القــول ان العام املــايض مثل  نقطة فارقة يف تاريخ الرشكة، إذ 

كان العــام األخــري يف العقــد األول من تاريخ الرشكة والذي يعتربه أبو 

عش »عقد التأســيس واالنطالق،  وبداية لعقد جديد هو عقد االنتشــار 

والتوســع الذي  بدأ فعليا« فقد شــهد العام 2019 إصدار أكرث من 350 

ألــف قــرض بقيمة 4 مليــار و800 مليون جنيه أي  حوايل ثلث  حجم 

إقــراض الرشكة يف تاريخها كله.  

 وتســعى الرشكة يف املســتقبل إىل  املحافظة عىل ما وصلت إليه من 

نجاح، وهو أمر أصعب من النجاح نفســه،  وإىل أن  تتوصل  بالرشاكة 

مــع الجهــات املعنية والــرشكات العاملة يف هذا املجال إىل وضع ما ميكن 

تســميته مبدونــة أخالقية ومهنيــة للتعامل يف هذا املجال مبا يرتقي به 

ويطــوره لخــري املجتمع كله، وذلــك  بعدما انترشت الرشكات العاملة يف 

هــذا املجــال من دون وضع ما يكفي مــن الضوابط لتحصني التمويل 

متناهــي الصغــر من مخاطــر املغامرات غري اآلمنة التي قد ترض ليس 

باملجــال وحده وإمنا باالقتصاد ككل. كــام تخطط الرشكة بالتعاون مع 

البنك املركزي إىل رفع ســقف القرض  ليتامىش مع تغيري  ســعر الرصف  

بعد ارتفاع ســعر رصف الجنيه مؤخرا. 

شركة تنمية

© جميع الحقوق محفوظة - رشكة تنمية

قبل  ســنوات مل تكن أم عزة – 50 عاما - تعرف طريقا إىل من 

يدعمها الســتكامل مرشوعها البســيط يف حياكة فساتني األفراح، 

وكانــت تضطر لبيع ما اشــرتاه لهــا زوجها من قطع ذهبية صغرية 

يف مناســبات الخطبة والزواج وبضع مناســبات قليلة احتفلوا بها 

قبل أن يضيق الحال، ومع تقدم الصغار يف الدراســة وزيادة 

مصاريفهــم.. كانت تبحــث فقط عن رأس مال صغري يكفي لرشاء 

ماكينــة خياطة جديــدة ذات إمكانات أفضل ال تعوقها أعطال 

تراكمت عرب ســنوات االســتخدام، وبعض الخيوط واألقمشة التي 

تصنع منها فســاتني الزفاف.

»وأخــريا وجــدت طاقة القدر«..  هكذا تصف أم عزة الرشكة 

التــي دلتهــا عليها صديقة جاءتهــا  تطلب منها االنضامم إليها 

ومجموعــة من جاراتهــا ليحصلن معا عىل قرض جامعي يدعمن 

بــه مرشوعهن الذي بــدأ قبل حوايل عام وتعرث للحاجة إىل 

مســتلزمات ال يجــدن مثنهــا – التمويل الذي كانت أم عزة تحلم 

به كان عىل بعد شــارعني وبضعة أيام ال تتجاوز الثالثة من خالل 

فــرع رشكة »تنمية«، ليتحول مرشوعها البســيط الذي انطلق 

مــن ركــن يف غرفة الجلوس ببيتها خالل أشــهر قليلة إىل محل له 

ســمعته يجتذب الصبايا الحاملــات بالفرح من أحياء بعيدة من 

خالل صفحتها عىل السوشــيال ميديا.
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هيام تعمل يف مجال بيع مالبس الســيدات واألطفال منذ أكرث من ثالث ســنوات. هيام 

وشــقيقتها من عميالت رشكة تســاهيل، وعرفت من شــقيقتها أن من ينضم لهذا الربنامج 

ســيحصل عىل شــهادة. وقالت هيام: »اعتقدت أنها فرصة جيدة للحصول عىل شــهادة 

يف مجال ما الســيام أنني مل أكمل تعليمى«.اعتادت هيام االعتامد عىل شــبكات عالقات 

عائلتها للرتويج ملنتجاتها. غري أنها ىف مايو املايض، تعلمت أنه ميكنها اســتخدام شــبكات 

أخرى لتوســيع نطاق عمليات مبيعاتها. ورصحت لنا:  »اســتخدمت شــبكة عالقاىت 

بزميالىت املتدربات، وشــبكة متابعي حســاىب عىل الفيسبوك للرتويج لعرويض«.

عــىل مدى شــهرين، نجحت هيام ىف جــذب مجموعة صغرية من الزبائن يف إمبابة، 

والتي تبعد عن شــربا الخيمة. وبدأت يف توظيف شــخص بدوام جزيئ )جزء من الوقت( 

لتوصيــل الطلبــات، ولكن هذا جعل التكلفة أعىل. ثم يف شــهر يوليو، حرضت هيام 

محــارضة تعريفية أخرى حيث ســمعت ألول مرة عــن الدفع اإللكرتوين عىل التليفون 

املحمول. »كان هذا الحل األمثل للزبائن الذين يعيشــون عىل مســافات بعيدة، ولكن 

ال بــد يل مــن اختبــار الخدمة أوال. فطلبت من عمتي التــي تعيش بالقرب من إمبابة أن 

ترســل يل املدفوعــات ُمجّمعة عن طريق خدمــة فودافون كاش، وقد نجحت التجربة«، 

كام رصحت هيام.

حالياً تحاول هيام االســتعانة بأشــخاص موثوق بهم كنقطة اتصال يف املناطق البعيدة 

لجمــع املدفوعــات من الزبائن ثم إرســالها إليها عرب تطبيق فودافون كاش.

وعــىل الرغــم من أنها انضمت للربنامــج ىف مايو املايض، إال أنها بدأت التدريب الرابع؛ 

إضافًة لتحقيقها نســب بيع عالية عىل مدار موســمني رئيسيني.  

هيام حسني   28 سنة 
املرحلة االعدادية 

بائع تجزئة ملالبس األطفال والسيدات

" استخدامي حسايب عىل الفيسبوك 
للرتويج للعروض املوسمية جذب 

عميالت جدد من مناطق أخرى 
مام ساعدين يف تحقيق زيادة عدد 

العميالت بنسبة %50 "

" طّورت أنظمة سداد جديدة 
لزبائني، بحيث يمكنهم الدفع شهريًا 

أو ربع سنويًا. ومنذ شهر مارس 
الماضي ازداد عمالئي بنسبة %25 

تقريًبا "

هناء محمد   46 سنة 
مل تتلَق أي تعليم رسمي

بائع تجزئة ألطقم املاليات 

كانــت هنــاء محمــد عبد املنعم، وهي أم لثالثة أطفال، تعمل لحســابها الخاص بإعادة بيع 
املفروشــات وغريها من املســتلزمات املنزلية لتحســني دخل أرستها. وهي واحدة من أحسن عمالء 

رشكة تســاهيل امللتزمني مبواعيد  الســداد  منذ أكرث من أربع ســنوات.

واخربتنا هناء »أنا بالكاد أســتطيع القراءة والكتابة، ولذا كانت الطريقة الوحيدة لتحســني دخلنا 
هي عمل نشــاط تجاري. وهكذا فكرت يف رشاء الســلع املنزلية وإعادة بيعها مرة أخرى مع إضافة 

هامش ربح معقول«. 

انضمت هناء إىل الربنامج التدريبي لرشكة تســاهيل حيث أنه يتضمن معلومات ىف التســويق 
مفيدة لها ىف التوســع ىف تجارتها. وقالت هناء: »ابنتي ذات الســبع ســنوات حرضت معي املحارضة 

التعريفية. وهي يف الواقع التي تســاعدين يف كل االمور ونشــاهد دروس الفيديو معاً«.

التواصــل الجيــد والتشــبيك الفّعال هام أبرز النصائح التي حرصت هناء عــىل تطبيقها، حتى قبل 
االنتهــاء مــن التدريــب. وتخربنا هناء »قبل أن أنضم إىل التدريب، كان ميكن أن تصفني بأي شــئ 

إال الصــرب ىف تعامــاليت مــع زبائني. فقد كنت دامئا حادة يف املطالبة باملقدمات واإلرصار عىل ســداد 
مدفوعــات معينــة يف أوقات معينة، لذلــك كان لدي عدد محدود من الزبائن بدون زيادة«.

بعد مشــاهدة مقاطع فيديو دروس تدريب التســويق، بدأت هناء تخطط لتقديم مجموعة متنوعة 
مــن أنظمــة الســداد حتى ال تخرس زبائنها. وصارحتنا هنــاء: »بعد فرتة بدأت عمياليت القدامى ىف 

مســاعديت يف جذب املزيد. كام اســتفدت أيًضا من مســاعدة زمياليت املتدربات عرب نرش الســلع التي 
 .»WhatsApp أبيعهــا عىل مجموعة الواتس أب

وقــد انتهــت هنــاء من التدريب الرابع وهي ترص دامئاً عىل تقديم ابنتهــا كرشيكتها ىف التعليم.

كل املقدمات الســالف ذكرها باالضافة إىل مجهود 8000 موظف بالرشكة حتى اآلن ســاهموا ىف 

وصول الرشكة إىل املراتب األوىل وتحقيق نســب ســداد عالية ومخاطر قليلة مام يؤهلها إىل وجود 

رضورة الحفــاظ عــىل هــذا األداء مع قدرة الرشكة ىف الدخــول إىل  منتجات جديدة تصب كلها ىف 

مصلحــة العميــل لذا قامت رشكة تســاهيل للتمويل متناهي الصغــر بتكريم موظفيها ىف عدد 6 

حفالت ســنوية باألقرص والقاهرة واالســكندرية وتم تكريم املوظفني بهدايا ذهبية ومكافأت مالية.

كانت أكرب الخطوات التى قدمتها رشكة تســاهيل 

للتمويــل متناهي الصغر التحول الرقمي لســداد العمالء. 

فأنها قامت بالتعاون مع مكتب استشــاري لتدريب 

العمالء بها عىل التســويق االلكرتوين »عرب االنرتنت« 

لزيــادة بيع منتجاتهم وفتح أســواق جديدة لبضائعهم 

وزيــادة عــدد عمالئهم كام تم تدريبهم عىل الدفع 

االلكرتوين لســهولة حركة ارســال مثن البضاعة أو سداد 

األقســاط بدون تضييع الوقت واملجهود حيث تم 

تدريــب حوايل  89000 عميل عىل الدفع االلكرتوين 

والتســويق عرب االنرتنت، وتم الرتكيز عىل مميزات 

الدفع االلكرتوين ولذا ســاهمت الرشكة ىف إنجاح بعض 

املرشوعــات وكانت مــن ضمنها بعض قصص النجاح التي 

مل يتم رسدها ومنها عىل ســبيل املثال وليس الحرص.

شركة
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عايــدة، 58 ســنة، متزوجة ولديها ولــدان وابنتان. بدأت رحلة مرشوعها قبل 

20 عاًما، مبارشة بعد وفاة حامها وســفر زوجها. أُجربت عىل تحمل املســؤولية 

الكاملــة عن إدارة مرشوع تربية املاشــية باإلضافــة إىل تربية وتعليم أطفالها 

املتزوجــني اآلن. لقــد أدارت املرشوع بنجاح، وحققت أرباًحا كافية ســاعدتها يف 

بنــاء منزل لولديهــا يف نفس املبنى الذي تعيش فيه.

مــرت عايــدة ببعض الظروف املالية القاســية التي أدت إىل بيع الكثري من 

قطيعها ولكن اســتطاعت أن تواجه هذه املحنة باتجاهها إىل مؤسســة 

التضامــن للتمويــل األصغــر والحصول عىل أول متويل جامعي لها عام 2014 

وكان 1500 جنيــة وذلــك لتوفري األعالف الالزمة لرتبية املاشــية، بينام وصل 

قيمــة التمويــل الحايل لها إىل 25000 جنيه وذلــك لزيادة القطيع ليصل عدده 

إىل 50 رأس، 40% منهم إناث يف انتظار اإلنجاب خالل شــهر أو شــهرين عىل 

األكرث و60% ذكور تعتزم بيعهم يف موســم عيد األضحى وذلك بســبب ارتفاع 

األرباح يف هذا املوســم من كل عام. 

وأضافت عايدة تقول: "أنصح أي ســت تعاين من ضيق الحال لو تشــرتي نعجة 

واحــدة بــس وتبدأ مرشوعها وربنا هيكرمهــا ويرزقها ولو مش معاها فلوس، 

مؤسســة التضامــن للتمويل األصغر هتمولهــا.. بس تخيل بالها من نظافة 

املاشــية وتطعيمهم ودامئاً تنتخب ســالالت مميزة عندها لإلنجاب وتشرتي 

العلف يف مواســمه وهو رخيص وتخزنه مثل الذرة والتنب والربســيم."

تحلــم عايدة بتوفري املــال الالزم للذهاب ألداء العمرة مع زوجها.

رشكــة متوييل هي مؤسســة مالية غري مرصفية تتبــع الهيئة العامة للرقابة 

املاليــة، تأسســت عام 2018 برأس مال مصــدر بقيمة 75 مليون جنيه مرصي 

لتمكني صغار رواد األعامل والنســاء والحرفيــني بتمويل مرشوعاتهم الصغرية 

جــداً ومتناهيــة الصغر. ترتكز الرشكــة يف متويلها عىل خدمة ثالث قطاعات 

رئيســية هم القطاع الصناعي والتجاري والخدمي وتتوســع مبحفظة حلولها 

الذكية. املالية 

منــذ تأسســت رشكة متوييل حرصت عىل دورهــا الفاعل يف التنمية االجتامعية 

واالقتصادية بجانب دور الرشكة كمؤسســة متويليــة لقطاع املرشوعات متناهية 

الصغر والصغري جداً. ففي أقل من عامني، توســعت متوييل بقوة يف الســوق 

املــرصي مــن خالل 61 فــرع يف 11 محافظة لخدمة أكرث من 70 ألف عميل، 

حيــث يصــل إجاميل حجم متويل إىل 2 مليار جنيــه ومحفظة ائتامنية تقدر 

مبليار جنيه مرصي.

تهــدف متويــيل إىل تحقيق التكامل االقتصادي بتيســري الخدمات التمويلية 

خاصــة يف املحافظــات التي تعاين من نقــص التمويل بها والحرص التام عىل 

أال نثقــل مــن أعباء عمالئنا من أصحــاب املرشوعات الصغرية جداً ومتناهية 

الصغــر بتقييــم احتياجاته املالية بصــورة جيدة. فبقدر ما تحرص الرشكة عىل 

توســع نشــاطها التموييل وزيادة أرباحها، تسعى متوييل بذات القدر عىل 

تعزيــز ثقافة الحرص عــىل العمالء ومراعاة مصالحهم.

عملــت متويــيل عىل مدار العامني املاضيني عىل ســد الفجوة لدى العمالء 

وراعــت أيضاً الرشكة التوجه التكنولوجي والشــمول املايل بتوفري آليات 

وخدمــات متويلية مختلفة ومتكني أصحاب املرشوعات تكنولوجياً لســداد 

أقســاطهم من خالل خدمات الدفع اإللكرتوين املتوفرة يف شــتى أنحاء مرص، 

حيــث قــد تالقت رؤى الرشكة مع الهيئة القومية للربيد إلنشــاء مرشوع تعاون 

نحو التيســري عىل املواطنني يف التســجيل للحصول عىل القروض ورصفها 

وكذلك ســداد األقســاط من خالل مراكز الخدمات الربيدية املنترشة عىل 

مســتوى الجمهورية، عالوة عــىل التعاقد مع رشكات الدفع اإللكرتوين بذات 

الغرض مثل رشكة مصاري ورشكة يت يب أي مرص لحلول وخدمات الســداد.

وأيضــا اهتــامم الرشكة بتمكني املرأة مــن خالل دعم مرشوعاتها، كونها من 

املقرتضــات امللتزمــات وكعنرص فعال يف إعالة أرستها، حيث يســيطر العنرص 

النســايئ عىل حوايل 40% من املحفظة االئتامنية لرشكة متوييل و30% من ســوق 

العمل و49% من التعداد الســكاين يف مرص.

جدير بالذكر أن يســاهم يف رأســامل " متوييل " كل من رشكة إن آي كابيتال 

القابضة لالســتثامر، وأيادي لالســتثامر والتنمية إىل جانب رشكة الربيد 

لالستثامر.

مؤسسة التضامن للتمويل األصغر مؤسسة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر

كافحت ...لكي تبقى
تمويلي تستعرض المؤشرات االقتصادية والتوقعات المستقبلية

للنهوض بسوق التمويل متناهي الصغر 

© جميع الحقوق محفوظة - مؤسسة التضامن للتمويل األصغر

قصة نجاح 
وكفاح

© جميع الحقوق محفوظة - رشكة متوييل للمرشوعات متناهية الصغر
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القوائم املــــــالية
FINANCIAL STATEMENTS 

© جميع الحقوق محفوظة - الجمعية املرصية لتنمية وتطوير املرشوعات - لييد
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االتحاد املرصي للتمويل متناهي الصغراالتحاد املرصي للتمويل متناهي الصغر

قامئة املركز املايل
)جميع املبالغ بالجنيه املرصي(
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االتحاد املرصي للتمويل متناهي الصغر

قامئة الدخل الشامل
)جميع املبالغ بالجنيه املرصي(

االتحاد املرصي للتمويل متناهي الصغر

قامئة االيرادات و املرصوفات
)جميع املبالغ بالجنيه املرصي(
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االتحاد املرصي للتمويل متناهي الصغر

قامئة التدفقات النقدية
)جميع املبالغ بالجنيه املرصي(
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