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 2021تقرير اإلنجازات واألنشطة لالتحاد عن عام 

 التعاون مع البنك المركزي المصري في مجال الشمول المالي والدفع غير النقدي :

  الدفع غير النقدي، تم تنظيم  الخاص بتنظيم استخدام وسائل 2019لسنة  18تزامنًا مع بدء تطبيق قانون
 جلسات توعية )أون الين( عن آليات الدفع غير النقدي 3

  موظف من الجمعيات األهلية فئة "أ" وشركات التمويل متناهي الصغر  90استفاد من الجلسات عدد
 األعضاء، على أن يقوموا بنقل خبراتهم وما درسوه لزمالئهم

 التحاد بمنصة يوتيوب والصفحة الرسمية لالتحاد على "فيس بوك" تم رفع مقتطفات من الجلسات على قناة ا
 ءعدد من األعضاللوصول ألكبر 

 برنامج الترقية المؤسساتية للجمعيات من الفئة "ج"

  يستهدف المشروع رفع القدرات المؤسسية لجمعيات التمويل متناهى الصغر من الفئة )ج( ومساعدتها للترقية
التكنولوجي في إدارة النشاط والعمليات واإلدارة المالية ومتابعة العمالء، وتقوية إلى الفئة )ب(، والتحول 

الهيكل المؤسسي للجمعيات الذى يتيح لها فرص الحصول على التمويل الالزم من البنوك وجهات تمويلية 
 مختلفة وتوسيع النشاط وزيادة عدد العمالء

  المؤسسات الداعمة لنشاط التمويل متناهى الصغر يمول المشروع ويدعمه البنك المركزى المصرى وبعض
 وبالتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للرقابة المالية

  جمعية تمويل متناهى الصغر من الفئة  41تشمل مجموعة الجمعيات المشاركة في المشروع عدد أكبر
نيه طبقا لبيانات الهيئة مليون ج 10حتى  4)ج( التي تتراوح محافظ التمويل القائمة الخاصة بها ما بين 

 2020العامة للرقابة المالية في نهاية عام 
  يستهدف المشروع مد نطاق أعماله إلى عدد أكبر من جمعيات التمويل متناهى الصغر من الفئة )ج( فور

 جمعية الحالية 41االنتهاء من مجموعة ال 
 من تنفيذ األعمال اآلتي بيانها: 2021انتهى المشروع خالل سنة 

استالم ومراجعة تقارير شاملة أعدتها مؤسسة استشارية عن الفجوات المؤسسية عن كل جمعية مشاركة  .1
في البرنامج يساعد في تحديد الدعم الفني واإلداري والوظيفي الالزم لكل جمعية، وتقرير تقييم مؤسسي 

فة عامة لمؤسسية بصوإجرائي ميداني وآخر مكتبي عن الجمعية، وتقرير شامل لكل الجمعيات بالفجوات ا
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للقطاع. وتم استخدام التقارير في تصميم برامج التدريب المتخصصة التي يقدمها المشروع للوظائف 
 مةتي سيتم تنفيذها على مراحل قادالرئيسية بالجمعيات وعمليات رفع القدرات والتوجيه الالزمة وال

ويل متناهى لجهات التم لتقديم خدماته االنتهاء من المفاوضات الخاصة بتصميم وتنفيذ نظام آلى متكامل .2
تصميمه وتنفيذه إحدى كبريات شركات نظم معلومات في مصر في مجاالت الخدمات الصغر تقوم ب

المالية. من المخطط االنتهاء من تنفيذ النظام خالل العام الحالي واتاحته لجهات التمويل متناهى الصغر. 
بعة، ونظام لتقييم عمالء التمويل متناهى الصغر وخاصة يشمل النظام متابعة عمليات التمويل والمتا

للذين ال يوجد لديهم تاريخ ائتماني أو تعامل مسبق مع جهات التمويل متناهى الصغر، وتطبيق إلكتروني 
الستخدام أخصائيو التمويل في تسجيل عملياتهم ومتابعة العمالء، ونظام إلدارة وتسجيل األصول، ونظام 

 اد والحوافز والمرتباتشئون األفر إلدارة 
انتهى المشروع كذلك من إعداد برنامج تدريبى ودعم فنى متخصص باتفاق التعاون مع كبريات   .3

التابعة للبنك الدولي، لتصميم وتقديم  IFC المؤسسات الدولية في المجال، وهى مؤسسة التمويل الدولية
زم متناهى الصغر وتقديم الدعم الال التدريب المتخصص في المجاالت المختلفة لمزاولة نشاط التمويل

لرفع القدرات المؤسسية للجمعيات عن طريق متابعة تنفيذ اإلجراءات من خالل فريق متخصص في 
المتابعة للجمعيات والمسئولين بها ونقل الخبرات الالزمة لها من خالل بناء وحدة للترقية المؤسسية 

 لصغر. ويبدأ تنفيذ برنامج التدريب ورفع القدراتباالتحاد تستفيد منها كل جهات التمويل متناهى ا
 2022احل ثالث تبدأ من بداية عام المؤسسية والتوجيه من خالل مر 

 تقديم الدعم لجهات التمويل متناهي الصغر لاللتزام بقانون الدفع غير النقدي وإقرار البيانات الشهرية

  دي على إقرار البيانات الشهرية والدفع غير النق” ج“دورات تدريبية لتأهيل األعضاء من الفئة  6نظم االتحاد
 169جمعية وتدريب  158سوهاج" بإجمالى  -أسيوط -قنا -المنيا -بني سويف -في محافظات "القاهرة

 موظف.

 ية لمنظومة االستعالم االئتمانيتطوير األنظمة الداخل

   بإضافة تنفيذ التحديثات المرسلة من الشركة المصرية لالستعالم االئتمانىcertificate  على المشروع
 لتعزيز األمان في البرنامج

 إجراء تعديالت على برنامج االستعالم االئتمانى بإضافة شاشة رئيسية جديدة لالستعالم العام للشركات 
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 إضافة تقرير جديد لطباعة المؤسسات المضافة عن فترة معينة 
  جراء البيانات بشكل خاص لها حتى يتسنى لها إتصميم برنامج استخراج بيانات لجمعية فاروس الستخراج

 عمليات تحليلية عليها
  يما مع السخاص لكل نوع استعالم على التقرير إجراء التعديل المطلوب من اإلدارة المالية بإضافة سعر

 وجود سعرين أحدهما خاص بالجمعيات واآلخر للشركات
 ذ لتنفي الستخدامه فى عمل البيئة التجريبية 172.30.234.4  البدء فى تجهيز سيرفر االستعالم القديم

 تحديثات ايسكور الجديدة كما طلبت شركة االستعالم االئتمانى
 ة عمل من قبل ايسكور الستحال انى يتوافق مع بيئة العمل الجديدةمشروع جديد لالستعالم االئتم تصميم

 (SBXالتعديالت المطلوبة فى البيئة القديمة )
 االتحاد عن طريق منظومة سوفس ية لبرامجمنظومة حما شراء وتركيب 
 ملف بعد لإجراء تعديل على نظام تحميل البيانات يسمح بعمل ملف تكميلى للعمالء غير الموجودين فى ا

 ارساله اليسكور حسب طلبها
  تدشين مشروع جديد يوفر إمكانية االستعالم دون االرتباط بمكان معين مع توفير أكبر قدر من الحماية

من خالل منظومة سوفس المركبة حديثا السيما أن االستعالم عن طريق االروبا يواجه مشاكل  للبيانات
 لالتصاالت عن الصيانة أو عدم توافر أجهزة جديدة طال االروبا وتوقف الشركة المصريةمتعددة منها أع

 يا وماليا الختيار نف االنتهاء من التجهيز للمشروع بكتابة التقارير المطلوبة وتجهيز عروض األسعار وتحليله
  عمال مناقشة طريقة التسعيرأفضلها وكذلك أ 

  شركه  -تنفيذ بيئة عمل تجريبية للمشروع(FMF )–  شركه(cash وذلك الختبار بيئة العمل في الفترة )
 30/09/2021الى  01/06/2021من 

 من  بداية جهزه االروباأد من خالل االتصال المباشر بدون التشغيل الفعلي لمشروع ربط الجمعيات باالتحا
01/10/2021 

  التنسيق مع المصرية لالتصاالت للبدء في رفع أجهزة االروبا من الجمعيات المشتركة في النظام الحديث
 بعد التأكد من جودة العمل على المنظومة الجديدة واختبارها جيدا

 لفواتيرله لإلدارة المالية لتجهيز اإعداد البيانات الخاصة بعدد المستخدمين ونوع المستخدم لكل جمعية وإرسا 

 اء منظومة االستعالم االئتمانيمؤشرات أد
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 :2021عدد عمليات االستعالم االئتماني خالل عام توضيح ب

 مباشر        1,717,631         
 غير مباشر        4,020,041         
 مجمال اإل        5,737,672    

 

 2019لسنة  149الجمعيات األهلية بضرورة توفيق أوضاعها وفقًا للقانون رقم دور االتحاد في توعية 
 والئحته التنفيذية

 2019لسنة  149بمنظومة توفيق األوضاع وفقا للقانون رقم  األهلية العاملة بالنشاط تعريف الجمعيات 
 والئحته التنفيذية

  ين يق األوضاع وفقا لما أعلنه المختصعلى خطوات تنفيذ توفاألهلية العاملة بالنشاط تدريب الجمعيات
 بمنظومة توفيق األوضاع بوزارة التضامن االجتماعي

 يق على كيفية استخدام المنصة اإللكترونية لتقديم المستندات لتوف األهلية العاملة بالنشاط تدريب الجمعيات
 األوضاع

  من حل للجمعياتمخاطر عدم االلتزام بتوفيق األوضاع وما يترتب عليها إلقاء الضوء على 

 19-عضائه خاصة في ظل مجائحة كوفيددور االتحاد في رفع الكفاءة المهنية أل

وقرارات الدولة للحد من التجمعات، أخذ االتحاد على عاتقه تنظيم بعض الدورات  19-نظرًا الستمرار جائحة كوفيد
طبيق هة تحديات الجائحة ومواكبة تالتدريبية عن ٌبعد بهدف مساعدة جهات التمويل متناهي الصغر لألعضاء لمواج

 الشمول المالي لذا قام االتحاد باآلتي:

  دورات تدريبية )أون الين( بالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل األصغر في شهور مارس  3تنظيم
 وأبريل ويونيو من العام الجاري 

  19-جائحة كوفيد تناولت الدورات التدريبية إلقاء الضوء على ممارسات إدارة المخاطر في ظل 
  موظف من الجمعيات األهلية األعضاء فئة "ب" و "ج" السيما أنهم أكثر الفئات احتياجًا  49حضور

 الممارسات خالل المرحلة الراهنةللتعرف على هذه 
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 تشكيل مجموعة مصغرة برئاسة االتحاد لمناقشة آليات بديلة عن إيصاالت األمانة

 ض الشركات والجمعيات المتخصصة في تمويل مشروعات تم تشكيل مجموعة مصغرة مكونة من بع
متناهية الصغر تحت رئاسة االتحاد، لمناقشة آليات جديدة بداًل من إيصاالت األمانة تضمن حقوق 

 األمانة كضمانة مقدمة من العمالءالشركات من العمالء، بعد القرار الصادر بحظر استخدام إيصاالت 

 مبادرة التمويل المسؤول

 بدعم كامل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك  2021خالل عام « التمويل المسؤول»حاد مبادرة االت أعد
 ك الدولي ومؤسسة التمويل الدوليةالمركزي المصري وبتنفيذ البن

 تطبيق قواعد التمويل المسؤول على  لتستهدف تأهيل أعضاء االتحاد 2022في عام  تم إطالق المبادرة
 ء من المؤسسات الدولية المعتمدةالشهادة الدولية في مجال حماية العمالللحصول على 

 مبادرات المسؤولية االمجتماعية

 شنطتك هديتنا: -1
 مكافحة و  التنمية المستدامة متكاملة وشاملة تستهدف تعزيز تحقيق تنموية دشن االتحاد مباردة اجتماعية

 أعضاء االتحادخدمة العمالء ب وتعنيالفقر 
 ت ألف حقيبة مدرسية تحت عنوان "شنطتك.. هديتنا" في مختلف محافظا 20توزيع  تضمنت المبادرة

 ألكثر احتياجاالجمهورية للفئات ا
 تنفيذ عدة محاور رئيسية أبرزها العمل على تحسين ممارسات صناعة التمويل متناهي  على المبادرة ملتتش

الصغر، بما يتوافق مع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول، فضاًل عن المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية 
 قل دخالً ر للفئات األ"حياة كريمة"، وتقديم الدعم المباش

 مبادرة شتاء دافئ : -2

  استكمااًل للدور المجتمعي الذي بدأه االتحاد، فإنه تم تدشين حملة بعنوان "مصر الدافئة" تستهدف توزيع
البطاطين في القرى المنكوبة بمحافظة أسوان وذلك في إطار المسئولية المجتمعية ودعما لخطط الدولة 

 المصرية.
  بطانية ٢٥٠٠لفقيرة حيث تم توزيع أعمالها لألسر المتضررة من السيول واألسر اوجهت المبادرة 

https://www.masrawy.com/news/Tag/1147006/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/480171/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9#bodykeywords
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  كما أولت المبادرة اهتماًما كبيرا الستكمال فرش الشقق المخصصة لإليواء العاجل بالمحافظة 
  شملت المبادرة قرى الشالل وعزب كيما والسيل الريفي والشيخ هارون والناصرية وخور عواضة وابوالريش

 جانب مراكز دراو وكوم أمبو وإدفوبمركز أسوان، ب

 نجاح انعقاد الجمعية العامة لالتحاد وانتخاب مجلس اإلدارة الجديد "إلكترونيا"

  انية على وذلك للمرة الث نجح االتحاد في عقد جمعيته العامة وانتخاب مجلس اإلدارة الجديد بشكل إلكتروني
 التوالي

  ممثل لكافة ممارسي الصناعة عن شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات تم انتخاب مجلس إدارة جديد
 صرلخدمات التمويلية لقرى وربوع ماألهلية والبنوك األعضاء، ليحقق بذلك أهداف الشمول المالي ووصول ا

 لجنة التأمين متناهي الصغرالمشاركة ب

  ــول عضاء( وذلــك بهـدف الوصاألأحد االتحاد يمثل إعــداد مقتــرح مــن قبل لجنــة التأميــن متناهى الصغر )تم
عــدد مــن العمــالء المســتهدفين، ويقــوم المقتــرح علــى اســتخدام أحــد األنظمــة/ التطبيقات التالية أو  ألكبر

كالهما فــى منظومــة توزيــع المنتجات وتحصيل األقساط وسداد التعويضات في التأمين متناهي الصغر 
 ي:وه

والتي تصدرها شركات التحصيل: شـركات  Prepaid cardsاسـتخدام الكروت المدفوعــة مقدمــا أو مسبقة الدفع   -
 الدفـع االلكترونـي فـى توزيـع التأميــن متناهى الصغــر وتحصيــل األقســاط وســداد التعويضــات

حافـظ شـركات االتصاالت  في توزيع التأمين متناهى كم“ الهاتف المحمول”اســتخدام أنظمــة شــركات االتصاالت  -
 الصغــر وتحصيل األقساط وسداد التعويضات

 Micro insuranceهــذا ويتضمن هــذا المقتــرح التطبيقــات المقترحــة للتأمين متناهي الصغر في مصر )
Platform تأميـن والتشــريعية التـى قـد يحتاجهـا قطـاع ال( وشــرح مبدئــي آللية التطبيــق وأهــم المتطلبــات التنظيميــة

 لتنفيـذ ذلـك المقتـرح وذلـك بهـدف إرساله للهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة تمهيدًا لدراســته

 تدشين الموقع اإللكتروني الجديد
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  لصغر التمويل متناهي ا صناعةعن ورة شاملة يعبر بصاالتحاد بصدد إطالق موقع إلكترونى جديد
 في مصر

  باللغتين العربية واالنجليزية 2022من المتوقع إطالق الموقع نهاية الربع األول من عام 

  المية التي يقودها موقع تحيا مصرالحملة اإلع مجهود

ل يولتمري لمصد االتحاامع د لتعاقا راإطفي ر تحيا مصل عمق يرفل قبن مزه نجام إما تر يرلتقل ھذا ايشم
 ومتناهية الصغر ويستعرض التقرير هذه الجهود من خالل عدة محاور... رةلصغيواة طسولمتت اعارولمشا

أوال: إشادة عدد من نواب البرلمان والسياسيين بجهود االتحاد المصري، والتشجيع علىدعم المشروعات المتوسطة 
 والصغيرة ومتناهية الصغر.

 واب تهاجم صناعة التمويل والشركات العاملة به.ثانيًا: منع نشر فيديوهات من قبل بعض الن

 ثالثا: تغطية جميع أنشطة وفاعليات االتحاد بالصور والفيديو.

 رابعًا: إنتاج فيديوهات حصرية لالتحاد من خالل وحدة التصوير والمونتاج الخاصة بتحيا مصر.

 يوتيوب(. –تويتر  –خامسًا: إدارة مواقع التواصل االجتماعي الخاصة باالتحاد )الفيس بوك 

 سادسًا: ماذا سيقدم فريق تحيا مصر الفترة القادمة

ت عارولمشم اعدلتشجيع على وا ري لمصد االتحاا بجهودن لسياسين والمارلبواب انن مدد عدة شاإ :الأو
سمية رلا صفحاتهمعلى ورة منشت اوھيدفيوصحفية ت بياناق ين طرع رلصغا ومتناهيةرة لصغيواة طسولمتا
 كتابتها وإعدادها ومونتاجها من خالل فريق "تحيا مصر" مت

س بمجلم لقيالجنة و عضو ل وطنمستقبزب حن عن النساوق الجنة حقو عض :ناطسلد محمب لنائا1-
 وابلنا

في أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي  رلفقاذو امنى ورة كتدلاكلمة رأة وللم رلصغاي ھمتنال يوبالتمن اطسلد شاأ
 وطالب بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. نإلنساوق انية لحقوطلاتيجية راالستاق الل إطحف

https://www.dostor.org/3568380 

http://www.dostor.org/3568380
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https://www.vetogate.com/4422188 
https://www.alraeesnews.com/116292 

https://www.albawabhnews.com/4429568 
https://www.tahiamasr.com/649731 
https://www.elparlman.com/1656 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

النواب، عضو تنسيقية شباب  سة بمجلطسولمترة والصغيت اعارولمشالجنة و عض :رسميل سيرلنائبة ماا2-
 األحزاب والسياسيين

 صرحت النائبة بأن االتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة أداة رئيسية للتمكين االقتصادي 

http://www.vetogate.com/4422188
http://www.alraeesnews.com/116292
http://www.albawabhnews.com/4429568
http://www.tahiamasr.com/649731
http://www.elparlman.com/1656
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 https://bit.ly/3ApmjUUلينك الخبر

 

س بمجلن لسياسييزاب واألحا بتنسيقية شباو عض، جيةرلخات العالقاالجنة و عض :ليولخرق ااب طلنائا-3
 .وابلنا

صرح الخولي بأن التمويل متناهي الصغر يخدم االقتصاد المصري.. وهناك جهود مقدرة بشأنه في الشارع 
 المصري 

 لينك الخبر

https://bit.ly/3ApmjUU
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https://bit.ly/3DpujY8 
 لينك الفيديو

xMwwww.youtube.com/watch?v=Kq3U3knehttps:// 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Kq3U3knexMw
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 نلمس جهود مقدرة من االتحاد المصري لتمويل المشروعات :ممام المنعا دعبب لنائواب الناة طخر سن ميأ 4-

 لينك الخبر

https://bit.ly/2YuKap2 
 لينك الفيديو

www.youtube.com/watch?v=7iE7N8uaHWshttps:// 

 

هناك تمكين سياسي للمرأة واقتصادي "وزي فح صالور كتدلور، استدلداد اعإلجنة و عضوري، وستدلا الفقيه 5-
 بمشروعات التمويل متناهي الصغر"

http://www.youtube.com/watch?v=7iE7N8uaHWs
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 اللينك

https://bit.ly/3Fw9yfe 
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د باالتحا سميةرلا صفحتهعلى ر ُنشو يدفيق ين طرعد يشي :وابلنس امجلو عضد حماد عيب لنائا6-
  وجهودهري لمصا

رة لصغيواة طسولمتت اعارولمشل ايولتمري لمصد االتحادور ابواب لنس امجلو عضد، حماد عيب لنائد اشاأ
لمالي ج امادباإلر لفقافي مكافحة ر كبي ن دورم بهوم ما يقرة ولصغيت اعارولمشم اعدفي ر لصغا ومتناهية

ل للعمولتنمية افي دوره لك لوذمة دلقارة الفتم اعدلل اك لهم يدتقرورة على ضد لتأكيل، واخدلدودي امحم عود
 .رلصغا متناهيل يولتما نمن يدلمستفيل اعمادة أيازعلى 

 سميةرلب النائاعل  صفحة و يدلفيك الين

https://fb.watch/bEv0XKFQYw/ 
و عديد وباالتحا ويدفيق ين طرعد يشيواب لنس الصناعة بمجلالجنة ر سن ميأ :ديو زبأ شحاتهب لنائا 7-

  لمقبلةرة الفتا لدعمه

سمية رلا صفحتهعلى ره نشو يدبفيواب، لنس الصناعة بمجلالجنة ر سن ميد، أيو زبأ شحاتهب لنائد اشاأ
ء ببنا قيامهظل في ك لوذلمقبلة رة الفتا عمهد وأهميتهت عارولمشل ايولتمري لمصد االتحاا ھيلعبذي لدور ابال
 نةولمعوايبية متخصصة درمج ترابر فيوتل خالن مر لصغاي ھمتنال يولتمت اسساؤمدرات قم عود
 .لماليةامة داالستم اعودسسية ؤلمءة الكفاافع رلفنية لرات االستشاوا

 لينك الفيديو عل  صفحته الرسمية

https://fb.watch/bEvw8DNkFu/ 

لنائبة ل امث مھعلى صفحاتت اوھيدفيوصحفية ت بياناق ين طرعواب لنن امدد عن مختلفة مدات شاإ-8
اقة طلالجنة و امي عضطلقرو اعمب لنائواب، والنس العلمي بمجلث البحم والتعليالجنة و عضد لسيورة اصب
ؤون لشالجنة ل كيو دينرو ھعمب لنائوخ والشيا سمجلو عكاشة عضرو عمب لنائواب، والنس البيئة بمجلوا
 .وابلنس ايقية بمجلرالفا

 به لعاملة ت اكارلشل وايولتماصناعة تهاجم واب لنض ابعل قبن مت اوھيدفير منع نش :ثانًيا

 ظرةلنت الوتحل ويولتمع ااطقو وابلنن ابيد صط حائ ون يكد أن حوا رھشل خالر تحيا مصق يرفع اطستا 
 .ليولتمع ااطفي صالح قب تصرة يجابية كثير إخباك أناھصبح وأإيجابية،  ظرةلى نإ منهمض لبعدى ال
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وفيديوهات للنواب تهاجم االتحاد وقطاع التمويل  رخبار ألمنع نشن لصحفييء امالزلامع ق بالتنسيق يرلفم اقا 
 والشركات العاملة في التمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر

د كث أحي ،بهلعاملة ت اكارلشوا ليولتمع ااطق فيه يهاجمواب لنس امجلو عض لبالد حمب أللنائو يدفيل مثا
وراق الن اتتغاضى عولمالية اقابة رال تخضع للر لصغا ومتناهي رلصغيل ايولتمع ااطفي ق لعاملةت اكارلشا أن
شخصية مثل الزواج فع دواصبح بوألحقيقية ا ھفن أھداعد لبعل اكد بعيل يولتماصبح ن وأميدلمتقا نبة مولطلما

 .يبتعد عن فلسلفة القانون وهو ما 

 %32المواطنين وتصل لـ  درةقوق تف داجرة كبيد ئواعلى فل تحص تكارلشض ابعل أن بالد حمب ألنائد اكوأ
 وهو ال يمكن اعتباره بأي حال من األحوال دعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

اط التالي إللكترونية بالتنسيق مع فريق تحيا مصر في الربفيديو النائب أحمد بالل الذي تم منع نشره في المواقع ا
 يمكن االطالع عليه، وهناك نماذج أخرى.

-hOzQMLyaui9L1-https://drive.google.com/file/d/1OYtq 
9XsVGp90xz8/view?usp=sharing 

 يديووالفثالثا: تغطية جميع أنشطة وفاعليات والبرامج التدريبية ومؤتمرات االتحاد المصري بالصور 
 المستويات على جميع متابعتهام تر وتحيا مصق يرفراح قتن ام هييتنا ك ھدتطشندرة مبا1-

 المستوى اإلعالمي

 نيةروإللكتاقع والمافي جميع درة لمباق االطنن ابيار نش

 بعض اللينكات

 https://www.elwatannews.com/news/details/5691418الوطن :

 https://www.dostor.org/3569531الدستور:  

  https://www.albawabhnews.com/4430363البوابة نيوز:  

  https://bit.ly/3ACAmH7أخبار اليوم: 

  /https://alalamelyoum.co/24380 العالم اليوم: 

https://www.elwatannews.com/news/details/5691418
https://www.dostor.org/3569531
https://www.albawabhnews.com/4430363
https://bit.ly/3ACAmH7
https://alalamelyoum.co/24380/
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  https://www.masrawy.com/news/news_economy مصراوي: 

 /https://www.tahiamasr.comتحيا مصر: 

 المستوى الميداني

تغطية المبادرة في جميع المحافظات بالصور والفيديو وعمل مونتاج للفيديوهات وإرسالها للنواب المشاركين 
نواب آخرين والذين قاموا باإلشادة بالمبادرة ونشر هذه الفيديوهات التي تحمل لوجو االتحاد في هذه الفاعليات و 

 وجهوده في المبادرة على صفحاتهم وهو أمر صعب للغاية.

 تاظلمحافاية طتغن مذج لنماض ابع

 البحيرة -1
 نماذج من الصور

 

https://www.masrawy.com/news/news_economy
https://www.tahiamasr.com/
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 لينك الخبر
https://bit.ly/3Bv8sOk 

 لينك الفيديو
1327810483www.facebook.com/1943882475912158/videos/14522https:// 

 المرج -2
 نماذج من الصور

 لينك الخبر

https://bit.ly/3ll55Uy 

 لينك الفيديو

http://www.facebook.com/1943882475912158/videos/14522
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https://www.facebook.com/1943882475912158/videos/845705479476500 

 أبنوب الصعيد -3

 نماذج من الصور

 

 

 

 

 لينك الخبر

https://bit.ly/3loJxXh 

 لينك الفيديو

https://www.facebook.com/1943882475912158/videos/291574302420031 

https://bit.ly/3loJxXh
https://www.facebook.com/1943882475912158/videos/291574302420031
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ر لفقاذو امنى ورة كتدلا وربحضل ألعمال اجارجمعية ر تمؤية مطبتغر تحيا مصر يوتصق يرفم قيا 
خاصة رات بانداد عر وإلصغاية ھمتنارة ولصغيواة طسولمتت اعارولمشا ليولتمري لمصد االتحاس ائير

 .رتمؤلمل اخدا اھيثدلحت اوھيدفيومنى ورة كتدلا تيحاربتص

https://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.1944801519153587/27673608
33564314/ 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.1944801519153587/27673612
43564273/ 

رة لصغيوا ةطسولمتت اعارولمشا ليولتمري لمصد االتحااا دھلتي عقايبية درلتدورة الت اية فعالياطتغ 
 ھرةبالقار لصغاية ھمتناو

https://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/pcb.2782733662782732/5360364
/792027118 

  دالتحار امقل خدا الفيديوهاتن عة مومجمر يوتص 

ن مضاورا رن .أ قدمتهاألهلية ت لجمعيات واسساؤلمع اضاق أوفيومة تظومنن عدي شاإرتعليمي و يدفي.أ
 .ءألعضاون اشئومج رابر يدم

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/629150004885810 

ة طسولمتت اعارولمشل ايولتمري لمصد اباالتحاص لخااسسية ؤلماقية رلتانامج رلبل مفصرح شو يدفي.ب
 .سسيةؤلماقية رلتانامج ربر يدخليفة مل جما .أ ھمدقر لصغاية ھمتنارة ولصغيوا

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/833240914061145 

د باالتحات ماومعلظم نر إدارة يدسالمة م دةماج.أ قدمته الشهريةرارات القل اكيفية عمن عم او ھيدفي.ج
 متناهية الصغر.و رة لصغيواة طسولمتت اعارولمشل ايولتمري لمصا

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/499996564388752 

http://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.19448015191
http://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.19448015191
http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/6291500048858
http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/8332409140611
https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/499996564388752
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 فريق عمل تحيا وتم متابعة جميع فاعليتها وتصميم البانرات  راحقتن ام هيء فيء داشتادرة مبا
 الخاصة بها وعمل فيديو خاص بالمبادرة

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2485793 

https://www.mobtada.com/egypt/1118646/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84
%D8%A7%D9%82- 

%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%D8%B4%D8%AA%D
8%A7%D8%A1- 

%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8
%A7%D9%86- 

%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8
%B1- 

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1% 

D8%A9-%D9%85%D9%86- 

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84 

 ج فيديوهات حصرية لالتحاد من خالل وحدة التصوير والمونتاج الخاصة بتحيا مصرإنتا رابعًا:
 إنتاجهم تو يدفي رنش شهورذ لصفحة منا تشهدم لذي لت اقولافي ك لد وذعة متعلقة باالتحاومتن فيديوهاتج نتاإ

 دلالتحاري حص
 نل  فئتيت إاوھيدلفيم ھذه اتنقس

  وفيديوهات خاصة بأعضاء االتحادفيديوهات متعلقة بالتمويل متناهي الصغر  -1
 ازاى تحصل على قرض من شركات وجمعيات التمويل للمشروعات متناهية الصغر 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/442320883828640 

 حياة كريمة" ئاسيةرلدرة المباافي ر لصغاية ھمتنات عارولمشل ايوتم جهاتمة ھمسا" 

http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/4423208838286
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https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/364964665376150 

 ؟فيةرلمصاكالة ولالية ن آمل يولتمت اكارشو األهليةت لجمعياد اتستفيف كي 
https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/292157686071971 

 الهاتف المحمول أو البطاقات البنكيةة ظمحفدام ستخأو اعلى ول لحصد اعن تجنبهاينبغي  هامةر يذمحا 
https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/473142730547476 

 23.56متناهي الصغر إلى  ليولتمدة اصع أرتفان ارلمالية عاقابة رلعامة للا الهيئةر يرتقن عو يدفي 
مليار جنيه خالل الشهر نفسه من عام  17.4، مقابل 2021مليار جنيه حتى نهاية أغسطس من عام 

 2021مليون مستفيد في نهاية أغسطس من عام  3.37. كما ارتفعت أعداد المستفيدين إلى 2020
 ي.مليون مستفيد خالل الفترة المماثلة من العام الماض 3.12مقارنًة بـ 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/395429528898442 

 فيديو ارشادي عن منظومة توفيق أوضاع المؤسسات والجمعيات األهلية 
https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/629150004885810 

 ة طسولمتت اعارولمشا ليولتمري لمصد اباالتحاص لخااسسية ؤلماقية رلتانامج رلبل مفصرح ش
 رلصغاية ھمتنارة ولصغيوا

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/833240914061145 

 يةرھلشرارات االقل اكيفية عمن عو يدفي 
https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/499996564388752 

 ة ظبمحافدي لنقر افع غيدلوا يةرھلشت البيانام اتماإعلى ء ألعضال ايھيبية لتأدرلتدورة الن اعو يدفي
 سوهاج

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/1039339436863954 

 األهلية فئة "ج"، بهدف تأهيلهم  تلجمعيان امء يبية لألعضادرتدورة لمنيا اة ظبمحافد التحام ايظتنو يدفي
 على إدخال وإقرار البيانات الشهرية الخاصة بخدمة االستعالم االئتماني عن العمالء والدفع غير النقدي.

http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/3649646653761
http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/4731427305474
http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/3954295288984
http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/4999965643887
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https://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/pcb.2771574923142905/2771573
396476391/ 

https://www.tahiamasr.com/664790?fbclid=IwAR3a2NVI_zWQq-
oo0bnD4VeyAvBf4-KhCcSPqi8Ox3nuMFqjbskxl5D1Oyw 

 ھتث دوراثالر لصغاية ھمتناو رةلصغيواة طسولمتت اعارولمشل ايولتمري لمصد االتحاد اعقن عو يدفي 
 لمنيااة ظبمحافدي لنقر افع غيدلوا يةرھلشا تلبيانام اتماإعلى ء ألعضال ايھيبية لتأدرلتا

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/772912450542405 

 ومتناهية الصغر بمحافظة  رةلصغيواة طسولمتت اعارولمشل ايولتمري لمصد االتحام ايظتنن عو يدفي
قنا الدورة التدريبية الرابعة لألعضاء من الجمعيات األهلية فئة "ج"، بهدف تأهيلهم على إدخال وإقرار 

 البيانات الشهرية الخاصة بخدمة االستعالم االئتماني عن العمالء والدفع غير النقدي.
http://www.emff- 

eg.com/2021/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8% 
AD%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-

%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-
%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D
8%A9- 

%D9%84%D8%AA/?fbclid=IwAR2DbYYCujEzhgNDp2VTv1ypgBufGw3io7H89zC
qWCeoMqL-hBIQKI0Z0_Q 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.1944801519153587/27768952
59277538/ 

 ري لمصد اباالتحاء ألعضاا ون شئومج رابر يدمن مضاورا رن .ت أيحارتصرز بن أعراف ج فيديو
متناهية الصغر، خالل الدورة التدريبية الجدية الذي عقدها و  رةلصغيواة طسولمتت اعارولمشل ايولتم

 االتحاد بالقاهرة، ألعضائه من الجمعيات األهلية العاملة في التمويل متناهي الصغر من الفئة "ج".

http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/7729124505424
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https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/1032314520666660 

 ل يولتمري لمصد االتحاا تماومعلظم نر إدارة يدسالمة مدة ماج .ت أيحارتصرز براف أجو يدفي
د التحااا دھعقذي لدة ايدلجايبية درلتدورة الل اخالر لصغاية ھمتنارة ولصغيواة طسولمتت اعارولمشا

 ".ج"لفئة ن امر لصغاي ھمتنال يولتمالعاملة في الية ھألت الجمعياا نم ھألعضائھرة، بالقا
https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/302251438521914 

 ن النساوق انية لحقوطلا تيجيةراالستاق الل إطلسيسى خالس ائيرلم امار ألفقاذو امنى ورة كتدللو يدفي
 رأة لماحقيقى مع ل بشكك لذلمسنا ن وإلنساا وق حقدم تخر لصغاى ھمتنال يولتمت اعارومش :

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/4347250925394430 

 يتناك ھدتطشندرة لمبات اوھيدفي -2
 

https://www.facebook.com/EFFMSMP 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/145221327810483 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/845705479476500 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/291574302420031 

 فيديوهات عن قصص وحكايات نجاح ألعضاء االتحاد المصري  -3
http://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.1946053855695020/271457327

5509737/ 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.1944801519153587/27260115
54365909/ 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/457042552315817 

www.facebook.com/EFFMSMP/videos/1005603739994894 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/907757516613088 

http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/1032314520666
http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/3022514385219
http://www.facebook.com/EFFMSMP
http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/145221327
https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/291574302420031
http://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.1946053
http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/100560373
http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/907757516
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https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/580947933144727 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/404688908106341 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/451302763110084 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.1946053855695020/27774592
59221138/ 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/2431345887001157 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.1946053855695020/27794228
79024776/ 

www.facebook.com/EFFMSMP/videos/20913 

3444760221 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.1944801519153587/27813631
85497412/ 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.1944801519153587/27842237
38544690/ 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/4077295255706885 

https://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.1944801519153587/27896330
38003760/ 

 يوتيوب( –تويتر  –بوك  سلفيا (د لخاصة باالتحااالجتماعي ل اصوالتاقع وامإدارة خامسًا: 

ل لتفاعن اكان ألحياض افي بع لبل تفاعأي  دھتشن تكم لتي لد والخاصة باالتحاايا دميل شياولساصفحة ل تفعي-1
ن مر كبي ددلعل يصل بشكورات لمنشل ايومكانية تمل وإلتفاعدة ايازلدة يدجت منصان شيدتن فضال ع، رصف

 ننيواطلما

http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/404688908
http://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.1946053
http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/24313
http://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.194
http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/20913
http://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.194
http://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.194
http://www.facebook.com/EFFMSMP/videos/40772
http://www.facebook.com/EFFMSMP/photos/a.194
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 بعض النماذج على زيادة التفاعل
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في ھم يسال بشك اھعليد التحاو اجوضع لت وولتصميمات كارلشد والخاصة باالتحار األخبااجمة جميع رت-2
 الصفحةعلى ل لتفاعانسبة دة يار وزكبل أا بشكرھنش

دون أي تعديل وهو ما كان يقلل التفاعل  حيث أنه كان يتم نشر لينكات األخبار مباشرةوذلك بخالف السابق 
 ونسبة الشير ونسبة الوصول للمواطنين

 مثال 

بعد ترجمة األخبار لتصميمات بدأ القائمين على الشركات بنشرها على صحفاتهم والتفاعل معها وهو ما ساهم 
 في الترويج لالتحاد بشكل أكبر 

قادمة مثال لذلك، قام أحد القائمين من الشركات متناهية الصغر بمشاركة البوست المنشور على ال الصورة
ف اللالل صت وووسولبھذا امع رة كبيت كانل لتفاعانسبة ... صفحة االتحاد والمتعلق بشركته على صفحته

 ه كثير.في نشر لوجو وصفحة االتحاد بشكل أكبر، وبالمثل نماذج مثل بما تسبن وھو نيواطلمن ام
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م ست اتح نجاحهمفي ك لب ذتسبت ولجمعيات واكارلشن امروض قذو خن أنيواطية لمزتحفيص قصرض ع-3
 نيقيتطربك لوذ "ححكاية نجا"

وعن طريق الفيديو مع  راءلقالجميع ل يصط مبسل لقصة بشكاكتابة ت ولتصميماور والصق اين طرع
 وضع لوجو االتحاد

 مثال..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رلصغاية ھمتناوة طسولمترة والصغيت اعارولمشن اتثقيفية عت ماومعلر نش -4

 مثال
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 يهتمذي لداث األحري والمصرع الشان اعد بعيس ليد التحال ايجعذي لل ابالشك امةھلداث األحامع ل لتفاعا- 5
 بها

 مثال
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 متابع  10115 ليا اھمتابعي ددعل صوك وبس لفياعلي دة يدصفحة جء نشام ات- 6
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 لينك الصفحة
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%

A7%D8%AF%-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D 
9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84- 

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D 

%8B9%D8%A7%D8%AA- 

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D 

%8B7%D8%A9- 

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A% 

D8%B1%D8%A9- 

%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%D 

8%9A%D8%A9- 

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1- 

112163874604690 

 مةدلقارة الفتر اتحيا مصق يرفدم سيقذا ماسادسا: 

في دعم صناعة التمويل داخل مجلس النواب والتسجيل مع النواب سواء داخل المجلس أو  االستمرار (1
في ستوديو موقع تحيا مصر لإلشادة بجهود االتحاد المصري وقطاع التمويل المتوسط والصغيرة ومتناهي 

 الصغر.
 عقد ندوات وحلقات نقاشية بين أعضاء االتحاد وأعضاء مجلس النواب. (2
 ت االتحاد من خالل فريق التصوير الخاص بتحيا مصر تغطية جميع فاعليا (3
االهتمام بصفحة السوشيال ميديا الخاصة باالتحاد والعمل على زيادة التفاعل وعدد المتابعين لها، ألنها  (4

 أصبحت من أهم المنصات للوصول للمواطنين وتحسين صورة قطاع التمويل


