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كلمة رئيسة مجلس األمناء

2021التقـريــــــــــــر السـنــــــــوي

يف بداية األلفينيات، كانت مرص تواجه العديد 
من التحديات عـــىل كافة األصعدة االجتامعية 
وجـــود  وأصبـــح  والثقافيـــة،  واالقتصاديـــة 
مبـــدأ  عـــىل  قامئـــة  تنمويـــة  مؤسســـات 
االســـتدامة، رضوريا لدعـــم ومعالجة القضايا 
امللحـــة، كقضايـــا الفقـــر والبطالـــة والصحة 
والتعليم.  من هنا جاءت فكرة إنشاء مؤسسة 
ساويرس للتنمية االجتامعية، يف عام 2001، 
كواحـــدة مـــن أوائـــل املؤسســـات الوطنية 
املانحة، التي تهدف إىل ترســـيخ نهج العمل 
التنموي املســـتدام، من خـــالل تبني األفكار 
الريادية وتحويلها إىل مشـــاريع تسهم يف 
توفـــري حياة كرميـــة وفرص متكافئـــة لجميع 
فئـــات املجتمع املـــرصي، وخصوصـــا الفئات 

األكرث حرمانا واحتياجا. 

بدأت رحلة املؤسسة، منذ 20 عاما، بفضل عدد 
من الخرباء البارزين يف املجال، وعىل رأسهم 
الراحل الدكتـــور إبراهيم شـــحاتة، النائب األول 
لرئيـــس الجمهورية واملستشـــار العام للبنك 
الوقـــت، والســـيدة ماري  الـــدويل يف ذاك 
أســـعد، خبرية تنمية املجتمع، والراحل الدكتور 
جـــون د. جرهـــارت، الرئيس الســـابق للجامعة 
األمريكيـــة يف القاهـــرة. ومبســـاعدتهم تم 
تقنني اللوائح والعمليات الخاصة باملؤسســـة، 
وتعيـــني أعضاء مجلـــس األمناء، الـــذي يضم 5 
أعضاء مؤسســـني من عائلة ساويرس، بجانب 6 

من الشخصيات الريادية؛    

األستاذ حازم حسن، والدكتور إسامعيل رساج 
الدين، واألســـتاذة هالة هاشـــم، والدكتورة 
نادية مكرم عبيد، واألستاذة منى ذو الفقار، 
واملهندس أســـامة بشـــاي، إليهـــم جميعا 
أتقدم بجزيل الشكر والعرفان عىل ما قدموه 
من إســـهامات وخـــربات ووقـــت وجهد يف 
ســـبيل إثراء مسرية املؤسســـة منذ نشأتها 

وحتى اآلن. 

خالل رحلتها يف مسرية التنمية املستدامة، 
دعت املؤسســـة اىل العديد مـــن املبادرات 
االقتصاديـــة واالجتامعيـــة والتعليمية، التي 
اســـتطاعت أن تؤثر يف حياة ما يقرب من 700 
ألـــف مواطن مـــرصي، يف مختلف محافظات 
مرص، مـــع الرتكيز عـــىل محافظـــات الصعيد. 
وأســـهمت من خالل مبادراتها وبرامجها يف 
للشـــباب،  العمـــل  فـــرص  مـــن  اآلالف  خلـــق 
والوصول بخدماتها إىل الســـيدات املعيالت، 
واألطفـــال املهمشـــني، وذوي اإلعاقة. كام 
عملنا عىل توفري فرص التعليم عايل الجودة 
يف مختلـــف املراحـــل الدراســـية بداية من 
مرحلـــة التعليم ما قبل االبتـــدايئ حيث قمنا 
بدعم 125 دار حضانة و60 مدرســـة مجتمعية، 
الطـــالب  آلالف  الدراســـية  املنـــح  وتقديـــم 
والجدارة،  االســـتحقاق  ذوي  مـــن  املرصيني 
ودعـــم التعليـــم الفني واملهنـــي من خالل 
- املدرســـة  الرائدة  التعليميـــة  مؤسســـاتنا 
GHS، واملعهد  بالجونـــة  الفندقية  األملانية 
الفني للتمريض بالجونة GTNI- التي أسهمت 
يف تخريج مئات من الكـــوادر الفنية املدربة 

عىل أعىل مستوى.

وعىل الرغم من التحدي الذي فرضته جائحة 
كوفيـــد 19، وما تالهـــا من تبعـــات وتداعيات 
اقتصاديـــة عىل مـــدى العامـــني املاضيني، 
استطاعت املؤسسة أن تساهم يف تخفيف 
اآلثار الســـلبية للجائحة وأبـــرزت بوضوح الدور 

الرائد للمؤسسة يف وقت األزمات.

ســـلط هذا التقرير الضوء عىل بعض إنجازاتنا 
يف عـــام 2021، من خـــالل قطاعتنـــا الفنية: 
التمكـــني االقتصادي – التمكـــني االجتامعي- 
التعليم واملنح الدراسية، باإلضافة إىل قطاع 
التعلم واالســـرتاتيجيات الذي تم اســـتحداثه 
مـــن أجل قياس أثـــر برامجنـــا، والعمل بأعىل 
املعايـــري املهنيـــة القامئـــة عـــىل األدلـــة  

العلميـــة من أجـــل تحقيق تنمية مســـتدامة 
ومتكافئة تتيح لجميع الناس واملجتمعات بناء 

قدرتها عىل الصمود أمام التحديات. 

كل هذه اإلنجازات مل تكن لتتحقق دون العمل 
جنبـــا إىل جنـــب مـــع رشكائنـــا املخلصني من 
مختلف الجهات واملؤسسات، عىل املستوى 
الحكومي واملدين والخاص، الذين يشـــاركونا 
نفس أهدافنا وتطلعاتنا التي تتكامل مع رؤية 
مـــرص 2030 وأهداف األمم املتحـــدة للتنمية 
املستدامة. ومع مرور 20 عاما، يستمر عطاء 
مؤسسة ساويرس من خالل خطة اسرتاتيجية 
ترسم خارطة طريق جديدة تعتمد عىل اإليثار 
الفعال، ومتكني وكالء التغيري، والتوســـع يف 
املبـــادرات التـــي تحظـــى بدراســـة متكاملة 
وتخطيط سليم. وقد جاءت هذه الخطة نتيجة 
للمراجعات املكثفة وعملية التقييم الشاملة 
التـــي واجهناها  ملحطات نجاحنـــا والتحديات 
والدروس املســـتفادة من املـــايض، من أجل 
تحقيق أهداف املؤسســـة نحو تعزيز التنمية 
والقضاء عىل الفقـــر، وخلق الفرص الحقيقية 
لتحســـني جودة حيـــاة مختلف فئات الشـــعب 
املرصي، وتلبية تطلعاتهم إىل حياة تتســـم 

بالعدل واإلنسانية وتكافؤ الفرص. 

يف الختـــام، أود أن أتقـــدم بجزيـــل الشـــكر 
واالمتنـــان لكافة أعضاء مجلـــس األمناء عىل 
جهودهم املتواصلـــة واملثمرة، وإىل جميع 
رشكائنـــا يف التنمية عىل عملهـــم الدؤوب 
ومثابرتهم التي مّكنتنا مـــن تحقيق أكرث مام 
تعهدنـــا بـــه، والوصول إىل أقـــىص قدر من 
تعظيـــم األثر وتبادل الخـــربات واملعرفة. كام 
أنتهـــز هـــذه الفرصـــة ألثنـــي عـــىل اإلدارة 
التنفيذيـــة وفريـــق عمـــل املؤسســـة عىل 
تفانيهـــم من أجـــل تحقيـــق أكرب أثـــر ممكن 
يف  حقيقيـــة  إيجابيـــة  تغيـــريات  وإحـــداث 

املجتمع املرصي. 

السيدة يرسية لوزا - ساويرس  



كلمة املديرة التنفيذية

األصدقاء والرشكاء األعزاء

متتد اآلثار الجانبية لفريوس كورونا املستجد 
لفرتات طويلة األمد، لذلك ظهر مصطلح جديد 
يُعرف مبتالزمة «ما بعد كوفيد-19». نستطيع 
أن نجـــزم أن تلك املتالزمة ليســـت حرصا عىل 
الصحة، فقـــد طالت تأثرياتهـــا نواحي الحياة 
املختلفـــة. لذا، حرصت املؤسســـة خالل عام 
2021 عـــىل ضامن توافق برامجهـــا التنموية 
مع التحديات املســـتمرة للوباء، بجانب العمل 
عـــىل إعادة تقييم اســـرتاتيجية املؤسســـة 
العمل  وأهدافها والنتائج املأمولة وأسلوب 
واألثر الذي نســـعى لتحقيقه. يســـعدين أن 
أقـــدم لكـــم التقريـــر الســـنوي ملؤسســـة 
ساويرس، والـــــذي يُعطي نظرة عامة عىل 
أداء املؤسســـة طوال 20 ســـنة مـــن العمل 
الضـــــوء بشكل خاص  التنموي، كام يلقـــــي 
علـــــى أهم إنجازات املؤسســـة ونتائجهـــــا 

وتقاريرها املالية يف عام 2021.

عىل مـــدار عرشين عامـــا من االلتـــزام تجاه 
العمل التنموي الرائد، اســـتثمرت املؤسسة 
ما يتخطى 2 مليار جنيه مرصي لخدمة حوايل 
700 ألـــف مســـتفيد يف 24 محافظة. وركزت 
املؤسســـة يف عملها عىل تحقيق التمكني 
احتياجا  األكرث  للفئات  االجتامعي واالقتصادي 
يف األماكن األكرث تهميشـــا جنبا إىل جنب مع 
تقديـــم املنح الدراســـية للطلبـــة املتميزين 
داخـــل وخارج مـــرص، ودعم القيـــادات الرائدة 
تنفيـــذي مرموقـــة، وتكريم  بربامـــج تعليم 
الكتّـــاب واألدبـــاء املبدعني من خـــالل جوائز 

ساويرس الثقافية.

قد شـــهد عام 2021 استثامر 286 مليون جنيه 
لتنفيذ 100 مرشوع، من خالل القطاعات الفنية 
باملؤسســـة (التعليـــم واملنـــح الدراســـية - 
االجتامعي)  التمكـــني   - االقتصـــادي  التمكني 
والتـــي تهـــدف إىل تقديم تدخـــالت تنموية 
شاملة لخدمة الفقراء واألشد فقرا عن طريق:

وجـــاءت أبرز تدخـــالت قطاع التعليـــم واملنح 
الدراسية لتشمل التوســـع يف تقديم برامج 
التعليـــم املبكر بالتعاون مـــع وزارة التضامن 
االجتامعـــي عن طريق تطويـــر حضانات تقدم 
خدمـــات تعليميـــة ذات جـــودة وبيئـــة آمنة 
لألطفال وتطمح لدعم التحاق األمهات بسوق 
العمل. كـــام قمنـــا بإطالق «منح ســـاويرس 
للتفوق» للمرة األوىل لدراسة البكالوريوس 
بالجامعات املرموقة يف مرص. وقد حصل 95 
من الطلبـــة املرصيني املتميزيـــن خالل عام 
2021 عىل منح دراســـية جديـــدة يف مراحل 
البكالوريوس واملاجســـتري داخل وخارج مرص، 
ليصل إجاميل املنح الدراســـية التي قدمتها 

املؤسسة طوال مسريتها إىل 1234 منحة.

وقد اســـتثمر قطاع التمكـــني االقتصادي 30 
مليون جنيه مرصي لتمويـــل برنامج «فرصة» 
تحت مظلة وزارة التضامن االجتامعي لدعم 11 
جمعية أهليـــة يف مختلـــف محافظات مرص 
لتنمية املرشوعات الصغرية يف القرى. كام 
عمل القطاع عىل تقديـــم مجموعة متنوعة 
من برامـــج التدريب والتشـــغيل لتأهيل كوادر 
قادرة عـــىل اقتناص فرص عمـــل الئقة طبقا 
إىل  باإلضافـــة  هـــذا  األســـواق.  الحتياجـــات 
مرشوعات التنمية الزراعية والتي تعمل عىل 
اســـتصالح مـــا يقـــارب 50 فـــدان مـــع تقديم 
التدريبات الالزمـــة للقامئني عليها عن الطرق 

املثىل ملراعاة البيئة وتسويق اإلنتاج.

ويف قطاع التمكـــني االجتامعي، نجح برنامج 
«باب أمل»، بعد سنتني من تنفيذه، يف تخريج 
730 أرسة مـــن الفقر املدقـــع، باإلضافة إىل 
تقديـــم الدعم الفني ألكرث مـــن جهة دولية، 
مثـــل البنـــك الـــدويل بالعـــراق واملجلـــس 
الدمناريك لالجئني بـــاألردن، حول آليات تنفيذ 
الربنامج وكيفية االســـتفادة من التجربة عىل 
نطاق أكـــرب. كام وصل االســـتثامر يف مبادرة 
«بيت يحمينـــي» إىل 50 مليون جنيه من أجل 
تأهيـــل 700 مســـكن جديد مجهـــز بالخدمات 
األساسية يف 5 من أكرث املحافظات الفقرية 
عـــىل مســـتوى مـــرص، مـــع تحســـني جودة 
القـــرى  يف  املقدمـــة  العامـــة  الخدمـــات 
الخدمات  تعزيـــز  أجـــل  املســـتهدفة. ومـــن 
اإلغاثية العاجلـــة والقادرة عىل الوصول إىل 
جميـــع محافظـــات مـــرص، عملنا عـــىل دعم 
قوافـــل الهـــالل األحمـــر املرصي بأســـطول 

إغايث قوامه 39 مركبة.

تعتـــز املؤسســـة بالعمـــل مع الـــرشكاء من 
القطاع العام والخاص ومن املجتمع املدين 
اعتـــزازا يـــزداد عامـــا بعد عـــام. فقـــد تكللت 
الجهود املشـــرتكة يف تخصيـــص أكرث من 75 
مليـــون جنيه مرصي مـــن الرشكاء لتوســـيع 
التنموية  نطاق تقديـــم خدمات املؤسســـة 
وذلـــك مبـــا يتخطـــى 30٪ مقارنـــة مبوازنة 
املؤسســـة املقررة لعام 2021. وقد سعدنا 
بنـــك  مـــع  االســـرتاتيجية  رشاكتنـــا  بتجديـــد 
اإلسكندرية لدعم تحسني الظروف املعيشية 
لألفـــراد واملجتمعـــات والفئات املهمشـــة، 
وكذلك بتوســـيع نطاق الرشاكة االسرتاتيجية 
مع الوكالة الفرنســـية للتنمية، وبعقد رشاكة 
جديـــدة مـــع «أورا ديفلوبرز» لدعـــم قضايا 

األطفال فاقدي الرعاية الوالدية.

أما عىل املستوى اإلقليمي والدويل، فقد 
توسعت املؤسســـة خالل عام 2021 يف نرش 
خرباتهـــا، حيـــث قامـــت كليـــة إدارة األعامل 
 HARVARD BUSINESS) هارفـــرد  بجامعـــة 
SCHOOL) بتطويـــر دراســـة حالـــة عـــن عمل 
املؤسســـة للنهوض بالنظام التعليمي يف 
مرص واســـرتاتيجيتها يف التوسع يف برامج 
التعليـــم ما قبـــل االبتـــدايئ وتطبيقها عىل 

مستوى الجمهورية، 

كام قام باحثني بكليـــة إدارة األعامل بجامعة 
 WITS BUSINESS SCHOOL,) ويتواتررسانـــد 
بكتابة   (UNIVERSITY OF WITWATERSRAND
دراســـة حالة أخـــرى عن رد فعل املؤسســـة 
الرسيع والفعال أثناء جائحة كورونا وتم إلقاء 
الضوء عىل آليات اتخاذ القرار ودعم املجتمع 

املدين أثناء الجائحة.

النتائـــج املمكنة من  وبدافع تحقيـــق أفضل 
اســـتثامرات املؤسســـة، وإيصال الدعم إىل 
مســـتحقيه، والتأكـــد مـــن جـــدوى وفعالية 
تنتهـــج  املســـتخدمة،  التنمويـــة  التدخـــالت 
الفّعال،  اإليثـــار  فلســـفة  حديثا  املؤسســـة 
والتي تعتمد عىل أسلوب العمل القائم عىل 
األدلـــة العلمية املدروســـة بدقـــة لتحقيق 
النتائـــج املرجـــوة. تتشـــكل رؤيتنـــا الجديدة 
للمســـتقبل - بناء عىل تلك الفلسفة - لرتكيز 
نطاق العمل مـــع زيادة الكفـــاءة والفعالية 
تجاه هدفني محددين ممثلـــني يف الحد من 
الفقر بأبعاده املتعددة ومتكني وكالء التغيري 
القادرين عىل تحقيق أثـــر إيجايب ذو معنى 

يف مجتمعاتهم.

يف الختـــام، أود أن أتوجـــه بالتهنئـــة لعائلة 
املؤسســـة  أمنـــاء  ومجلـــس  ســـاويرس 
والعاملـــني بهـــا عـــىل تحقيق 20 عـــام من 
االلتـــزام الجاد بالعمل التنموي املســـتدام. 
كام أتقدم بالشـــكر لكل رشكاء التنمية اللذين 
لوالهـــم ما كنا ســـنحقق كل هـــذه اإلنجازات 
التي نفخر بها. ومع مرور 20 عاما، نؤكد عىل 
وعدنا والتزامنا بالتنمية املســـتدامة ونطمح 
التطوير  لتحقيـــق  والســـعي  املواظبة  إىل 
املســـتمر وذلك للتعلم من دروس املايض، 
ومواكبة تحديات الحارض واملستقبل، وتكثيف 
الجهود لحشـــد أكرب قدر من املوارد من أجل 

خدمة املهمشني والفقراء واألشد فقرا.

نــورا سليــم

تحســـني فرص الوصـــول إىل تعليم عايل 
الجودة لتمكني وكالء التغيري وزيادة فرص 

الرتقي االجتامعي.
تقديـــم برامـــج تدريبية وحرفيـــة وتنموية 
إلكســـاب الفئات الفقرية املهارات واألصول 
ورأس املال الـــالزم لتحقيق منو اقتصادي 

مستدام.
توفري سبل الحامية االجتامعية والخدمات 
األساســـية للفئات األشـــد فقـــرا وإعادة 

دمجهم يف مجتمعاتهم.
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20 عاما من العمل التنموي 

أُشـــهرت مؤسسة ســـاويرس يف عام 2001 بهبة من عائلة ســـاويرس كواحدة من أوائل الجهات الوطنية 

املانحة التي تتصدى للعديد من القضايا الهامة التـــي تواجه املجتمع املرصي، وتعمل عىل خلق الفرص 

وتحفيـــز التغيري وتحقيق التنمية املســـتدامة القامئة عىل املعرفة وتبادل أفضل الخربات واملامرســـات 

التنموية.

عىل مدار 20 عاما، نجحت املؤسســـة يف ترسيخ نهج العمل التنموي املســـتدام عوضا عن نهج األعامل 

الخريية، من خالل تبني املبادرات واألفكار الريادية وتحويلها إىل مشـــاريع تُؤّمن حياة كرمية لجميع فئات 

املجتمع املرصي، وخصوصا الفئات األكرث احتياجا، فخلقت اآلالف من فرص العمل للشـــباب واملرأة املعيلة 

وذوي االحتياجات الخاصة، وعملت عىل توفري فرص التعليم عايل الجودة يف مختلف املراحل الدراســـية، 

وتقديم املنح الدراســـية آلالف الطالب املرصيني من ذوي االســـتحقاق والجدارة، ودعـــم التعليم الفني 

 ،GTNI واملهني من خالل مؤسســـات تعليمية رائدة؛ فقامت بإنشـــاء املعهد الفني للتمريـــض بالجونة

واملدرســـة األملانية الفندقية بالجونة GHS، هذا باإلضافة إىل املبادرات والربامج التي تســـتهدف توفري 

خدمات الرعاية الصحية، ودعـــم البنية التحتية، ومتكني املرأة والطفل مـــن حقهم يف التعليم والحامية 

والنامء.

تســـعى املؤسسة إىل انتهاج فلسفة اإليثار الفّعال و تعزيز التدخالت القامئة عىل األدلة العلمية من أجل 

تعظيم أثر املوارد املخصصة لدعم الربامج التنموية، كام تبذل جهودا متواصلة عىل املستوى املؤسيس 

لتصبح منظمة تعلُّميـــة تعتمد عىل أنظمة مراقبة وتقييم صارمة، وتســـعى أيضا لتطوير اســـرتاتيجيتها 

لألعـــوام 2023-2028، والتي تســـتند بالكامل عـــىل األدلة العلميـــة.. خالل رحلتها يف مســـرية التنمية 

املســـتدامة، استثمرت املؤسســـة أكرث من 2 مليار جنيه مرصي يف دعم العديد من املبادرات االقتصادية 

واالجتامعيـــة والتعليمية، التي اســـتطاعت أن تؤثر يف حيـــاة مايقرب من 700 ألـــف مواطن، يف مختلف 

محافظات مرص، مع الرتكيز عىل محافظات الصعيد. 
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الرسالـةالرؤيـــة

نسعى إىل تقديـــــم منــوذج ريـــــادي لــدور منظمـــــات املجتمــع املدنــي 
كشـــــريك فـــــي التنميــة علـــــى أرض مصــر، مـــــن خــالل دعـــــم ومســاندة 
املبـــــادرات التنمويــة املبتكـــــرة والهادفــة إلــى تحقيـــــق تنميــة بشــرية 

مســتدامة. 

دعـــم الحلـــول التنمويـــة املســـتدامة للتخفيف من حـــدة الفقر واالســـتبعاد 
االجتامعي واالقتصادي، والعمل عىل توفري فرص تعليمية عادلة للفئات األكرث 
تهميشـــا يف مرص، وذلك من خـــالل التعاون مع مؤسســـات املجتمع املدين 

والقطاعني الخاص والحكومي.  

األهداف

تنمية املجتمعات األشد

فقـــرا

توفري فرص الحصول عىل

تعليم عايل الجودة

تشجيع اإلبداع الفني 

والثقـافــي

املبادئ األساسية

نحن ملتزمون باملبادئ التي تعزز رسالة وأهداف املؤسسة، وتتضمن املساءلة والشفافية واملساواة والعدالة والنزاهة يف جميع األعامل التي نقوم بها 

من أجل تعزيز أفضل املامرسات التنموية وضامن االستجابة الفعالة الحتياجات الشعب املرصي.

أسلوب عمل املؤسسة

املامرســـات  أفضل  تشـــجيع 
إدارة  تصميـــم  مجـــال  يف 
من  التنمويـــة  املرشوعـــات 
واملتابعة  األثـــر  قياس  خالل 
قـــدرات  وبنـــاء  والتقييـــم 

الجمعيات الرشيكة.

إقامة الـــرشاكات الفاعلة مع 
املدين  املجتمـــع  منظامت 
الحكومـــــى  والقطاعيــــــــن 

والخـــــــاص.

التدريـــب  منـــوذج  تطبيـــق 
والتوظيـــف العكيس القائم 
وتقييـــم  دراســـة  عـــىل 
العمـــل  ســـوق  احتياجـــات 
تقييام شـــامال قبـــل تصميم 
التدريـــب بهـــدف توفري أكرب 
قدر ممكن مـــن فرص العمل 

للمتدربني.

املنافســـــــة  روح  تزكيـــــــة 
املســـتفيدين  بني  الرشيفة 
واالحتفـــاء بالتميـــز من خالل 
املنـــح الدراســـية والجوائـــز 
خلق  ومســـابقات  الثقافيـــة 

فرص العمل.

املبـــادرات  نطـــاق  توســـيع 
الناجحـــــة لتعظيـــــم األثـــــر 

وتحقيق االستدامـــــــة.
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تحسني مستوى الدخل

للفقــراء



االنتشــار الجغرافـــي

عامليـــامحليــا

تقديم منح دراسية للطالب املرصيني

املتميزين  بأفضل الجامعات ىف

الواليات املتحدةأملانيــــا

األمريكية

سويســرااململكة املتحدة

بالرتكيـــز عىل 

املحافظات النائية 

والصعيـــد

24
محافظة

2021التقـريــــــــــــر السـنــــــــوي
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مؤسسة ساويرس

مجلس األمناء
اإلدارة التنفيذية

قطاعات فنية

قطاع التعليم واملنح الدراسية
قطاع التمكني االقتصادي
قطاع التمكني االجتامعي

قطاعات داعمة

قطاع الرشاكات
قطاع التعلم واالسرتاتيجيات

قطاع العالقات العامة واالتصال
قطاع املراجعة املالية

القطاع املايل
قطاع املوارد البرشية واإلدارية

فريق الخدمات واملعاونة

الهيكل التنظيمي لعمل املؤسسة
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محفظة مرشوعات املؤسسة من 2001 – 2021

قـــــــــــطــــــــــــــاع

الـتـعـــــلـيــــــــــم

واملنح الدراسية

قـــــــــــطــــــــــــاع

الـتـمـكـيـــــــــــــن

االجـتـمـاعـــــــــي

قـــــــــــطـــــــــــــاع

الـتـمـكـيــــــــــــــن

االقـتـــصــــــــادي

جائــزة ساويـرس

الثقـــــــافيـــــــــة

قـــــــــــطـــــــــــــاع

الـتـعــــــلــــــــم و

واالسرتاتيجيـات

قـــــــــــطــــــــــــاع

الـشـــــراكــــــــات

مليــار+2
آلـــف700جنيـــة

مستفيد
لخدمة

حوايل 

مليون 938
جنيـــه

ألـــف+62
مستفيد

مليون 388
جنيـــه

ألـــف+123
مستفيد

مليون 666
جنيـــه

ألـــف+192
مستفيد

مليون 28
جنيـــه

كاتـــب225
وأديـب

مليون 406
جنيـــه

رشيك53

مليون 44
جنيـــه

آالف10
مستفيد

2021التقـريــــــــــــر السـنــــــــوي
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أثر املؤسسة يف عام 2021

قـــــــــــطــــــــــــــاع

الـتـعـــــلـيــــــــــم

واملنح الدراسية

مليون115
جنيـــه

جائــزة ساويـرس

الثقـــــــافيـــــــــة

قـــــــــــطـــــــــــــاع

الـتـعــــــلــــــــم و

االستـــراتيجيـات

قـــــــــــطــــــــــــاع

الـتـمـكـيـــــــــــــن

االجـتـمـاعـــــــــي

مليون91
جنيـــه

قـــــــــــطـــــــــــــاع

الـتـمـكـيــــــــــــــن

االقـتـــصــــــــادي

مليون 74
مليون 5جنيـــه

مليون1جنيـــه
جنيـــه

التزمت املؤسسة خالل عام 2021 بهدفني رئيسيني:

الهدف األول

تم استثامر 286 مليون جنيه لتنفيذ خطة املؤسسة يف عام 2021 كاآليت:

توافـــق الربامـــج الفنيـــة وجداولهـــا الزمنيـــة مع 
التحديات املستمرة جراء جائحة كورونا بهدف دعم 

املستفيدين بأفضل طريقة ممكنة.

الهدف الثاين

وضع أهداف ونتائج محددة وقابلة للقياس ملتابعة 
األداء عـــىل جميـــع املســـتويات الفنيـــة واإلدارية 

والتي سيتم تفعيلها مع بداية عام 2022. 

2021التقـريــــــــــــر السـنــــــــوي
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اقتـرنت أهداف املؤسسة بالدعـم املايل املقدم ونتج عن ذلك إطالق

برامج جديدة والتوّسع يف برامج هامة موجودة من قبل.

100
مشـــروع

12
برنامــــج

24
محافظة

مدرســـــــة60حضـانــــــــة125
طالـــــب مقيــــد 298مجتمعيـــة

منحـــــة دراسيــــــــة 95باملعاهد الفنية
للبكالوريوس واملاجستري

رشكة مجتمعية 45
رائـــــــــــــــد90ناشئــــــــة

متــــــدرب850فـــدان مستصلح47 أعمــــــــــال
(برنامج تدريب وتشغيل)

دور رعايــــــــــة29
إجمـالــي مركبـــات 39لألطفــــــــــــــال

مسكـــــــــن693يف ظروف الشارع
أرسة تخرجت من 730جـديـــــــــــد 

الفقـــر املدقـع

أبــرز االنجـــــــازات

10

الـتـعـــــلـيــــــــــم

واملنح الدراسية

الـتـمـكـيـــــــــــــن

االجـتـمـاعـــــــــي

الـتـمـكـيــــــــــــــن

االقـتـــصــــــــادي

دعــــــم دعــــــم

متكـيــندعــــــم

تأهيــــلدعــــــم



قـــــــــــطــــــــــــــاع

الـتـعـــــلـيــــــــــم

واملنح الدراسية

يعمل قطاع التعليم واملنح الدراســـية عىل تحقيق 
هدفني رئيسيني:
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زيادة فرص الرتقي االجتامعي للفقراء واألشد فقرا.

العـــايل  التعليـــم  إىل  الوصـــول  فـــرص  تحســـني 
والتنفيذي املتميز لتمكني وكالء التغيري.



األسكندرية

بني سويف

أسيوط

أسوان

الجيزة

القاهرة

املنيا

سوهاج

قنـــا

البحرية

كفر الشيخ

دمياط

الدقهلية
الغربية

املنوفية
الرشقية

قليوبية

الفيوم

43%
28%

20%
9%

التعليم العايل والتنفيذي

التعليم الفني واملهني

التعليم األسايس

التعليم ما قبل االبتدايئ

نبـذة عـن قطــاع التعليــم واملنـح

الدراسية خالل عام 2021

برامج القطاع

برنامج التعليم ما قبل االبتدايئ
برنامج التعليم األسايس

برنامج التعليم الفني واملهني
برنامج التعليم العايل والتنفيذي

مرشوعات38

مليون115القطــــــاع

ألف مستفيد +35جنيــــه
مستهـــــدف

خريطة مرشوعات القطاع عىل مستوى الجمهورية:

12

البحر األحمر

ــة املبكــرة  ــاء قــدرات العاملــني بالطفول يتــم تقديــم أنشــطة بن
ضمــن برنامــج التعليــم مــا قبــل االبتــدايئ وذلــك مــن  خــالل وزارة 

التضامن االجتامعي بحيث تصل لجميع محافظات الجمهورية.
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حضانة125
تـم تأهيلهـــا

لخدمة +1500 طفل وأرسهم

تنفيذبالتعاون مع بالرشاكة مع

بالتعاون مع

750+
تأهيل وتدريب 

ميرسة 

مديـرة  50+

برنامج التعليم ما قبل االبتدايئ

أحـــد الربامج املســـتحدثة بقطـــاع التعليم واملنح الدراســـية مبؤسســـة 
ســـاويرس، ويهدف إىل اإلســـهام يف تطوير جودة الخدمات التعليمية 
الرســـمية وغري الرســـمية لألطفال من سن 2-6 ســـنوات يف املجتمعات 

الفقرية واملهمشة.

حضانتي مستقبيل

يهدف املرشوع إيل إتاحة فرص تعليمية وتربوية مالمئة لألطفال يف سن 
الطفولة املبكرة يف محافظات الجيزة وســـوهاج وأسوان من خالل إتاحة 
وتحســـني جودة الخدمات التعليمية والرتبوية والصحية لألطفال وأرسهم 

مبوازنة إجاملية تقدر بحوايل 9 مليون جنيه، ويتم تحقيق ذلك من خالل:

تطوير قدرات العاملني مبجال الطفولة املبكرة

يهـــدف املـــرشوع إىل تحســـني جـــودة الخدمـــات التعليميـــة املقدمة 
بالحضانات املســـتهدفة من الوزارة من خالل تنفيذ اسرتاتيجية بناء قدرات 
ودعم فني مســـتدامة، بإجاميل موازنة تتخطـــى 4 مليون جنيه، وتعتمد 

منهجية املرشوع عىل ثالث مكونات أساسية وهى:

تأهيل وبناء قدرات معلامت رياض األطفال وميرسات الحضانات.

تطوير البنية األساسية للحضانات مبا يف ذلك التكنولوجية.

بناء قدرات موظفي وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التضامن االجتامعي 
العاملني يف مجال الطفولة املبكرة.

تطوير وإنتاج حقيبة تدريبية يف املجاالت الرتبوية لبناء قدرات ميرسات 
الحضانات. 

تطوير وإنتاج حقيبـــة تدريبية يف مجـــال اإلدارة التنفيذية لبناء قدرات 
أعضاء مجالس اإلدارات بالجمعيات ومديري الحضانات.

بناء قدرات وإعداد كوادر تدريبية بأقسام األرسة والطفولة والجمعيات 
األهلية الرشيكة مـــع وزارة التضامن االجتامعي ومتكينهم من الحقائب 

التدريبية الخاصة بالوزارة.

أهم مرشوعات الربنامج
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إجاميل املدارس 60
املجتمعية

جمعيـة الطفولة والتنمية بأسيوط
ACDA

الجهات التنفيذيةالجهات الرشيكة

قطاع التعليم واملنح الدراسية
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شاهد الفيلم الوثائقي
عن املرشوع 

برنامج التعليم األسايس

مدارس من أجل مرص

تعتمد املبادرة عىل فكرة املدارس املجتمعيـــة ذات الفصل الواحد، والتي 
تهدف إىل تقديم تعليم عايل الجـــودة لألطفال الذين مل يلتحقوا بالتعليم 
األســـايس أو الذين ترسبوا منه يف القرى والنجـــوع النائية واملحرومة من 
الخدمات التعليمية، يسهم املرشوع يف تأثيث ودعم 60 مدرسة مجتمعية 

يف محافظات أسيوط وسوهاج وقنا. 

تطوير مهارات التدريس للمعلمني

تفعيل املشاركة املجتمعية

دعم البنية األساسية مبا يف ذلك التكنولوجية

دعم حوكمة املؤسسات التعليمية

تطوير املهارات التعليمية والحياتية للطالب

أهم مرشوعات الربنامج

الهدف: يعمـــل عىل اإلتاحة واإلســـهام يف تطوير جودة خدمـــات التعليم 

األســـايس بأنواعه  للطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني 6-18 سنة، واملقيمني 
يف املجتمعـــات املحرومـــة واألكرث فقرا وتهميشـــا وخصوصـــا محافظات 

الصعيد، وذلك من خالل:

https://www.youtube.com/watch?v=TJqU-Di9B9U&t


التدريس القائم عىل املستوى الصحيح

يف إطار العمل عىل دعم جودة التعليم األســـايس، تبنت املؤسسة نهج «التدريس القائم عىل 
املستوى الصحيح» واملســـتلهم من مبادرة ناجحة أطلقتها جمعية براثام يف الهند. وقد عملت 
مؤسســـة «علمني» عـــىل عملية توفيـــق املنهجية مع الســـياق املرصي، كـــام قامت الرشكة 
املرصية للدراسات والتدريب والتنمية اإلدارية (CID) بتقييم جودة عملية التوفيق. وبالتنسيق مع 
وزارة الرتبيـــة والتعليـــم والتعليـــم الفني، تم تأهيل 15 مدرســـة مجتمعية مبحافظتي أســـيوط 
وسوهاج لتنفيذ املبادرة عىل مستوى محيل ووطني واسع، واعتامدها من قبل الهيئة القومية 

لضامن جودة التعليم واالعتامد كسابقة أوىل العتامد جودة املدارس املجتمعية يف مرص.

املنح التأهيليـة لطـالب الثانوية العامة

بالتعاون مع

البحرية - كفر الشيخ - قنا - بني سويف

منحـــــــة

محافظات التنفيذ

تنفيــذ

أسيوط - سوهاج

منحـــــــة

محافظات التنفيذ

الجهات الرشيكةتحت إرشاف

تهـــدف هذه املنح إىل إعداد الطالب املتميزين دراســـيا يف املـــدارس الحكومية طوال مرحلة 
الثانويـــة العامة للحصول عىل منـــح جامعية يف أرقى الجامعات داخـــل وخارج جمهورية مرص 
العربية، وتســـتهدف 340 طالب وطالبة يف 6 محافظات بالرتكيز عىل املجتمعات املهمشـــة، 
وتقـــوم املنح بتطوير مهـــارات الطـــالب اللغوية واألكادمييـــة واملهارات الشـــخصية كخطوة 

الستيفاء رشوط القبول يف املنح الدراسية املتميزة.
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برنامج التعليم الفني واملهني

 (GHS) املدرسة األملانية الفندقية بالجونة

هي املدرسة األوىل من نوعها يف مرص والتي توفر فرصة تعليم مهنة الفندقة عىل 
أســـاس مهني صحيح. تأسست عام 2002 بهدف تأهيل الطالب الكتساب اللغة واملهارات 
النظرية والعملية الالزمة للعمل يف قطاع الســـياحة والفنادق. يحصل الطالب بعد التخرج 
عىل شـــهادة دبلوم فني فندقي معتمدة من الغرفـــة األملانية للصناعة والتجارة يف 
اليبزيـــج (IHK)، ومن وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني يف مرص، مام يســـهم يف 
توفري فرص عمل لهم يف أكرب الفنادق واملنتجعات عقب تخرجهم. وتقدم املؤسســـة 
منح دراســـية للطالب املتفوقني من املجتمعات املهمشـــة والحاصلني عىل الشـــهادة 
اإلعدادية للدراســـة يف املدرســـة ملدة 3 ســـنوات، وتغطي املنحة مرصوفات الدراسة 

واإلقامة واإلعاشة بالكامل. 

 (GTNI) املعهد الفني للتمريض بالجونة

تم إنشـــاء املعهد يف عام 2002، يف إطار رشاكـــة دولية مع جامعة لورنس ميموريال 
ريجيس كوليج بوالية ماساتشوســـتس بالواليات املتحـــدة األمريكية، وتحت إرشاف وزارة 
الصحة والســـكان ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي. وقد تم تجهيز املعهد بأحدث 
األســـاليب التعليمية من معامل بها كافة الوسائل واملعدات ومكتبة إلكرتونية متخصصة 
ومعمل كمبيوتر، من أجل متكني الطالب من تطوير مهاراتهم العلمية والعملية. وتقدم 
مؤسســـة ساويرس منح دراســـية كاملة للطالب الذين يرغبون يف الدراسة باملعهد من 
حاميل الشـــهادة الثانوية، وتبلغ مدة الدراسة النظرية والعملية عامني ونصف، يعقبها 
تدريب عميل يف إحدى املستشـــفيات ملدة ثالثة أشـــهر كـــرشط للحصول عىل دبلوم 
متريض معتمد من قسم التعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان، ومن قسم إدارة 

املعادالت الوطنية، باإلضافة إىل ترخيص مزاولة مهنة التمريض.

باإلضافة ملؤسساتنا التعليمية، نقوم بدعم مبادرات فنية ومهنية أخرى تشمل:

اعتامد خريجي املجمع التعليمي

التكنولوجـي املتكامـل بأسيـوط:

وقعت املؤسســـة اتفاقية مـــع صندوق تطويـــر التعليم التابع 
لرئاســـة مجلس الـــوزراء وذلك يف إطـــار الرشاكـــة الكربى مع 
الغرفة التجارية األملانية العربية بهدف اعتامد خريجي املجمع 
التعليمـــي التكنولوجـــي املتكامل بأســـيوط من قبـــل الغرفة، 
للوصول بهم ألعىل مســـتوى من كفاءة اإلعـــداد والتدريب، مبا 
يؤهلهـــم للحصول عىل فرص عمل تســـهم يف تحقيق التنمية 

املستدامة للدولة يف الحارض واملستقبل.

منح الدون بوسكو:

تقدم املؤسســـة منـــح دراســـية دورية يف 
معهـــد الدون بوســـكو، والذي يعـــد أحد أهم 
النامذج الناجحة يف مجال التعليم الفني التي 
تجمـــع يف مناهجهـــا بـــني التدريـــب النظري 
والعميل، وقد تم قبول 10 طالب ملنحة العام 

الدرايس 2022/2021.

قطاع التعليم واملنح الدراسية
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889
إجاميل

الخريجيــن
حتى 2021

بالتعاون مع

243
إجاميل

الخريجيــن
حتى 2021

الهدف: يعمـــل الربنامج عىل تقديم خدمـــات تعليمية ذات جودة عاليـــة للطالب الذين 

تـــرتاوح أعامرهـــم بني 11-18 ســـنة بهدف خلق كـــوادر فنية متميـــزة ومدربة عىل أعىل 
مســـتوى من أجل اإلســـهام يف ســـد الفجوة بني املهارات املطلوبة واحتياجات سوق 
العمـــل، وذلك من خـــالل عدد من املنح واملبـــادرات الهادفة إىل دعـــم التعليم الفني، 
باإلضافة إىل إثنتني من مؤسســـاتنا التعليمية الرائدة اللتني تم تأسيســـهام مبواصفات 

عاملية.
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برنامج التعليم العايل والتنفيذي

منحـــة95
دراسية جديدة 

يف مراحــــل البكالوريـــــوس 
واملاجستري داخل وخارج مرص
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دعم فرص التعليم التنفيذي للعاملني بالقطاع الحكومي

يف إطار التوســـع يف برامج التعليم التنفيـــذي للقيادات الحكومية، 
وبالرشاكة مع معهد الحوكمة والتنمية املستدامة، أطلقت مؤسسة 
ساويرس هذا الربنامج من أجل صقل مهارات القيادات الحكومية، حيث 
يســـتهدف الربنامج تأهيل 67 مـــن القيادات الحكوميـــة بالرتكيز عىل 
(التحـــول الرقمـــي ومكافحة الفســـاد - التحول الرقمـــي يف اإلدارة 

العامة - املدن واملجتمعات الذكية). 

أهم مرشوعات الربنامج

الهـــدف: إتاحة فـــرص تعليم عايل الجـــودة للطـــالب املتميزين يف 

املراحل الجامعيـــة وخصوًصا الطالب القادمني مـــن مجتمعات فقرية 
ومهمشـــة، باإلضافـــة إىل دعـــم الكـــوادر والقيـــادات العاملة يف 

القطاعني الخاص والحكومي من خالل برامج التعليم التنفيذي.



املنـــح  كتيـــب  عـــىل  اطلـــع 
ملعرفة كافـــة تفاصيل املنح 
والجهات والجامعات الرشيكة

املنح الدراسية للتعليم العايل

قطاع التعليم واملنح الدراسية

منح داعمة ملرحلة التعليم العايل:

يقـــوم الربنامج بدعـــم الطلبة للحصول عىل ما يســـمى بشـــهادة األحقية وإجـــادة اللغة 
األملانية، مـــام يؤهلهم للتقديم مبارشة عىل دراســـة مجاالت العلـــوم والتكنولوجيا يف 
أملانيا. تقدم مؤسســـة ساويرس منح دراســـية كاملة لتغطية تكاليف دراسة الربنامج ملدة 

سنة يف مرص. 

برنامج السنة التحضريية بالتعاون مع معهد جوته بالقاهرة وجامعة برلني التقنية: 

بلد الدراسةمجاالت الدراسةالدرجة العلميةاملنحــــــة

منح أنيس ساويرس

منحة يرسية لوزا ساويرس

منحة ساويرس للثقافة والفنون

منحة ساويرس - كلية لندن لالقتصاد

منحة ساويرس للتفوق

منحة ساويرس للمتفوقني من ذوي اإلعاقة

منحة ساويرس بالتعاون مع

(DAAD) الهيئة األملانية للتبادل العلمي

منح لطالب الجامعة الفرنسية يف مرص

منحة ساويرس لدعم البحث العلمي

يف مجال الخاليا الجذعية

البكالوريوس
املاجستري

املاجستري

البكالوريوس - املاجستري  
اإلقامات الفنية

ماجستري تنفيذي

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس وقد يتبعه منحة 
استكاملية للامجستري للمتفوقني

البكالوريوس

البحث العلمي

الهندسة - االقتصاد - العلوم السياسية - املاليات - اإلدارة

مامرسات التنمية

الفنون البرصية - فنون األداء - دراسات صناعة األفالم - املوسيقى

الدراسات الحرضية يف املدن

تكنولوجيا املعلومات - االقتصاد والعلوم السياسية - الهندسة 
العلوم - التجارة - اإلعالم - القانون - الزراعة - التمريض

أي من املجاالت املتاحة يف الجامعات الرشيكة

جميع مجاالت الدراسة املتاحة يف أرقى جامعات 
أملانيا باستثناء الطب

الهندسة – اللغات التطبيقية – إدارة األعامل

الخاليا الجذعية

إدارة األعامل - الهندسة - إدارة اإلنشاءات والبناء
الواليات املتحدة األمريكية

الواليات املتحدة األمريكية

أرقى الجامعات يف العامل وبالرتكيز عىل 
أوروبــــــا وأمريكـــــــا الشامليــــــــة

اململكة املتحدة

مصـــــــــــر

مصـــــــــــر

أملانيــــــــا

مصـــــــــــر

مصـــــــــــر
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قـصـــــــــــــص
مـلـهـمــــــــة

"لقد كانت هذه املنحة حدثا حقيقيا غرّي حيايت!!

بعد تخرجي يف عـــام 2005، عملت كمستشـــار أول يف 
رشكة COUNTRYWIDE FINANCIAL CORPORATION يف 
لوس أنجلوس، والتي كانت يف ذلك الوقت أكرب مؤسسة 
إقراض عقاري يف الواليـــات املتحدة. ثم عدت إىل مرص 
وعملت مع رشكة أوراســـكوم لإلنشاء والصناعة يف عام 
2007 كمساعد / رشيك منتسب يف إدارة متويل الرشكات 
وإدارة الخزينـــة. ويف عـــام 2008، انتقلـــت للعمل يف 
مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة، التابعة ملجموعـــة البنك 
الدويل، كمسؤول اســـتثامر يف إدارة التصنيع واألعامل 
الزراعية والخدمات، يف مقرهـــم بالقاهرة قبل أن أنتقل 
الحقا إىل مقرهم الرئييس يف واشنطن العاصمة، حيث 
أدير حاليـــا محفظة تزيـــد قيمتها عـــن 500 مليون دوالر 
أمرييك من اســـتثامرات الديون واألســـهم يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

مل أكن ســـأصل إىل هـــذه املناصب أو هـــذا التطور يف 
مســـرييت املهنية لـــوال هذه املنحـــة الدراســـية التي 
ساعدتني أيضا عىل اجتياز اختبار املحلل املايل املعتمد 
(CFA)، وأن أصبـــح حامل ميثاق عضويـــة معهد املحللني 
املاليـــني املعتمديـــن، والـــذي يعـــد رمـــزا للتميز يف 

املجتمع االستثامري عىل مستوي العامل." 

أمري فرج الله حنا
خريج منحة أنيس ساويرس 2002 – 2005

اإلدارة والهندســـة، جامعة  ماجســـتري علوم 
ســـتانفورد يف كاليفورنيا، الواليات املتحدة 

األمريكية
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قـصـــــــــــــص
مـلـهـمــــــــة

"هـــذه املنحـــة فرصـــة رائعة إلثـــراء معرفتـــي وخربيت عىل 
املســـتوى الدويل. فعىل الرغم من أنني متكنت من تأسيس 
نفيس كمؤلف موســـيقي ومنتج موســـيقى مســـتقل، إال أن 
قبويل يف هذه املنحة للدراســـة يف أفضل كلية موسيقى 
يف العـــامل ســـوف يتيح يل الوصـــول إىل املســـتوى الذي 
أسعى لتحقيقه يف عميل. بفضل هذه املنحة أصبحت محاطا 
طوال الوقت مبلحنني وموســـيقيني مـــن الطراز العاملي، يف 
بيئـــة إبداعية ومنتجـــة للغاية. كام أن التوجيهـــات التي أحصل 
عليها ســـواء من زماليئ أو من مؤلفني محرتفني حائزين عىل 
جوائز أوســـكار أو بافتا، ينتج عنها تجربة تعليمية جامعية ميكن 
أن تكون حافزا لســـنوات قادمـــة يف حيـــايت املهنية، كذلك 
التعاون يف تســـجيل املوسيقى التي أؤلفها مع موسيقيني 
عامليني من ROYAL COLLEGE يعد تجربة ال تقارن أو تقدر بثمن.

بعـــد انقضاء العـــام األول من الدراســـة، تم انتخـــايب من قبل 
زماليئ كرئيس لجمعية مؤلفي املوسيقى التصويرية بالكلية 
امللكية للموســـيقى. أخطط مستقبال إللقاء محارضات متعددة 
ودروس رئيســـية يف مجـــاالت اإلنتاج املوســـيقي وتســـجيل 
األفالم. ففـــي مرص، ال توجد تقريبا أية موارد لألشـــخاص الذين 
يرغبون يف التطـــور يف هذه املجاالت إال من خالل الدراســـة 
الذاتيـــة. لذا أمتنى أن أمتكن من نقل الخربات التي اكتســـبتها، 
وتقديم بعض اإلرشادات ملؤلفني املوسيقى التصويرية يف 
املســـتقبل، حتى نتمكن من الدخـــول والتأثري يف هذا املجال، 
وخلق بيئة تنافســـية صحية، وتطوير املشـــاهد املوســـيقية 

واألفالم يف مرص."

مينا سامي

حاصل عىل منحة ساويرس للفنون والثقافة
2023 - 2021

املوســـيقي  التأليف  يف  املاجســـتري  لدراســـة 
للشاشة من الكلية امللكية للموسيقى يف لندن، 

اململكة املتحدة

قطاع التعليم واملنح الدراسية
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قـــــــــــطـــــــــــــاع

الـتـمـكـيــــــــــــــن

االقـتـــصــــــــادي

يعمـــل قطـــاع التمكـــني االقتصـــادي عـــىل هدف 
أسايس وهو تحسني مســـتوى الدخل للفقراء من 
خالل تقديم برامج تدريبية وحرفية وتنموية إلكساب 
الرشائـــح املســـتهدفة املهارات واألصـــول ورأس 

املال الالزم لتحقيق منو اقتصادي مستدام.

21



بني سويف

األقرص

أسيوط

أسوان

الجيزة

القاهرة

املنيا

سوهاج

قنـــا

الرشقية

القليوبية

الفيوم

شامل سيناء

بورسعيد

السويس

56%
22%

22%

تنمية املرشوعات الصغرية

التدريــب والتشغيـــل

التنميـــــة الزراعيــــــة

نبذة عن قطاع التمكني االقتصادي

خالل عام 2021 

برامج القطاع

برنامج تنمية املرشوعات الصغرية

برنامج التدريب والتشغيل

برنامج التنمية الزراعية

مرشوعات34

مليون74القطــــــاع

جنيه

خريطة مرشوعات القطاع عىل مستوى الجمهورية:

ألف مستفيد+25
مستهــــدف

الوادي الجديد
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أهم مرشوعات الربنامج

الجمعيات التي تم اختيارها

مليون  جنيـــه 60

إجاميل ميزانية املبادرة

مليون  جنيه 
 مساهمة جهاز تنمية املرشوعات 

الصغرية 

40

مليون  جنيه 
مساهمة مؤسسة ساويرس 

20

مليون  جنيـــه 30

متويل لربنامج «فرصة»
من املؤسسة

مبادرة لتحســـني مســـتوى دخل ما يقرب من 4000 مســـتفيد ومستفيدة عىل 
مســـتوى صعيد مرص، من خالل تقديم تدريبات حرفيـــة وإدارية ومالية يتبعها 
تقديم اإلقراض املالئم لنوع املرشوعات الصغرية املنفذة، وتتنوع املرشوعات 
لتشمل: الخياطة – تصنيع منتجات األلبان واملخبوزات - تربية الطيور واملاشية - 

وغريها. 

فرصــــــة

يتـــم تنفيذ املرشوع بالرشاكة مع وزارة التضامـــن االجتامعي، وبالتعاون مع 11 
جمعيـــة أهلية لتنمية املرشوعات الصغرية، بهدف تحســـني الوضع االجتامعي 
واالقتصادي لألرس الفقرية، من خالل دعم إقامة مرشوعات صغرية مدرة للدخل 
وتأسيس وحدات إنتاجية جامعية وتوفري حزمة من الخدمات منها الدعم الفني 
والتدريـــب والتوعية بالشـــمول املايل وتوســـعة منافذ التســـويق املحلية 

والدولية.  

بالتعاون مع

بالرشاكة مع

برنامج تنمية املرشوعات الصغرية

الهدف:  تحسني مســـتوى الدخل للفئات األكرث تهميشـــا واحتياجا، من الشباب 

واملـــرأة املعيلـــة واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، مـــن خـــالل دعمهم إلنشـــاء 
مرشوعاتهم الصغرية أو التوســـع فيها، ويوفـــر الربنامج تدريبات إما إدارية أو 
حرفية أو كالهام – حســـب االحتياج – متبوعة بتقديم التمويل الالزم سواء يف 

شكل قرض أو منحة.

مستقبلنا بأيدينا

2021التقـريــــــــــــر السـنــــــــوي قطـاع التمكيـــــن االقتصــــادي
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يهـــدف املرشوع إىل تقديم دعم فني ومايل لـــرواد األعامل من الصعيد، يف 
قطاعات الصناعات الزراعية والتكنولوجيا الزراعية وإعادة تدوير النفايات وغريها. 
كـــام يهدف املـــرشوع إىل متكني الرشكات الناشـــئة بداية مـــن مرحلة النامذج 
األويل مـــرورا مبراحل النمو املختلفة عن طريق إتاحـــة فرص للتدريب والتمويل 
والتشـــبيك. يقدم املرشوع دورتني تدريبيتني عىل مدار 14 شـــهرا ملجموع 45 
رشكة مجتمعية ناشئة و+90 من رواد األعامل يف محافظات الصعيد. وبناء عىل 
الجدارة يف تقديم مشـــاريع مبتكرة ذات عائد مجتمعي مدروس والقدرة عىل 
االنتشار وتوفري فرص العمل، ستتأهل الرشكات للتنافس فيام بينهم عىل جوائز 

مالية مقدمة لدعم املرشوعات املبتكرة. 

إنـتـاجـنـــــا

شـــهد عام 2021 االنتهاء من تنفيذ مرشوع إنتاجنا والذي أســـهم يف رفع 
املعاناة عن الفئات الفقرية يف شامل سيناء، كواحدة من أكرث املحافظات 
النائية واملهمشـــة، خصوصا خالل فـــرتة جائحة فريوس كورونـــا. وقد نجح 
املرشوع يف إنشـــاء خط إنتاج «مستلزمات طبية» لسد الحاجات الالزمة لتلك 
املســـتلزمات، باإلضافة إىل تجهيز مشـــغل جديد وتدريب العاملني لتحسني 
مهارات الخياطـــة واإلدارة لديهم. كام تم من خالل املرشوع توفري ماكينات 
خياطة كمنح عينية يف سبيل تحقيق التمكني االقتصادي ملن ليس لديهم 

القدرة عىل العمل باملشغل.

تنفيـــذ

النهوض بالرشكات املجتمعية يف الصعيد

(UPLIFT4UPPEREGYPT)

بالرشاكة مع

Society

جمعية الفريوز للخدمات البيئية
واالجتامعية واالقتصادية

رشكــة 45
مجتمعية

رائــــد90
أعمــــــال

اطلع عىل كتيّب
املرشوعات من هنا 

قطـاع التمكيـــــن االقتصــــادي
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برنامج التدريب والتشغيل

الهــدف:  تدريــب وتأهيــل الفئــات األكــرث احتياجــا للحصــول عــىل فرصــة 

ــل  ــوق العم ــات س ــا الحتياج ــري) طبق ــدى الغ ــة أو ل ــة (ذاتي ــل الئق عم

باملناطق املستهدفة.

تم إطالق املرشوع بالرشاكة مع مؤسســـة السويدي إلكرتيك وبالتعاون مع 
األكادميية املرصية األملانية للتدريب التقني التابعة لرشكة ســـيمنز للطاقة، 
بهدف تأهيل ومتكني 200 من الحاصلني عىل دبلومات فنية متوسطة وفوق 
املتوســـطة، لدخول ســـوق العمل املحـــيل ودعم الصناعـــات بعاملة فنية 
مدربة ومتميزة. تشـــمل مجاالت التدريـــب: امليكانيكا ـ الصيانـــة الكهربائية - 
الســـباكة واملرافق - ماكينات الخراطة بالكمبيوتـــر (CNC) - اللحام - الكابالت - 
التربيد والتكييف - الربادة - إنتاج األســـالك. ويطمح املرشوع إىل توظيف ٪75 

من الشباب عىل األقل فور انتهاء التدريبات يف أفضل املصانع والرشكات.

تأهيل كوادر حقيقية للصناعة املرصية

 التعاون
األلماني
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

بالرشاكة مع

تتم التدريبات بالتعاون مع 

2021التقـريــــــــــــر السـنــــــــوي قطـاع التمكيـــــن االقتصــــادي

أهم مرشوعات الربنامج
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يعمل املرشوع عىل متكني الشـــباب والفتيات والســـيدات املعيـــالت اقتصاديا وتأهيلهم 
للعمل يف حرفـــة التجميل من خالل برامج تدريبية غري تقليديـــة ومعتمدة تصل باملتدربني 
إىل مســـتوي حريف يضاهي املســـتويات الدولية، كام يســـاعد املرشوع املتدربني عىل 

الوصول لفرص العمل املتاحة أو بدء مرشوعهم الخاص يف مجال التجميل.

الــــــــــــرواد

يهدف املـــرشوع إىل تحقيق التمكني االقتصادي ألصحاب املرشوعـــات الجديدة والقامئة 
يف مناطـــق املرج ودار الســـالم بالقاهرة الكربى، كام يســـاهم املرشوع يف نرش ثقافة 
الشـــمول املايل. يحصل امللتحقون باملرشوع عىل تدريبات إدارية معتمدة دوليا تشـــمل 
مهارات ريادة األعامل لبدء املرشوعات الجديدة، ومهـــارات إدارة األعامل واإلدارة املالية 
للمرشوعات القامئة، مصحوبة بجلســـات اإلرشـــاد والتوجيه الفردية، باإلضافة إىل التدريب 
الحريف للمرشوعات الجديدة واملحددة وفقا الحتياج الســـوق. بعـــد انتهاء التدريبات يتم 
منـــح قروض متناهية الصغر ألصحـــاب املرشوعات القامئة، وإتاحـــة حقائب معدات ألصحاب 

املرشوعات الجديدة.

محرتف التجميل والعناية بالشعر 

بالتعاون مع

EGYPT

بالتعاون مع بالرشاكة مع

قطـاع التمكيـــــن االقتصــــادي
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برنامج التنمية الزراعية

الهدف:  تحســـني مســـتوي الدخل للمزارعني من خالل تدريبهم عىل أحدث 

األساليب العلمية يف الزراعة للحصول عىل أعىل إنتاج مام يحقق زيادة يف 

الدخل باملناطق املستهدفة، مع مراعاة الجانب البيئي.

تعاين محافظة الوادي الجديد من مشـــكلة نقص الغذاء، حيث تعتمد 
بشكل مبارش عىل الواردات من محافظة أسيوط، كام تعاين املنطقة 
مـــن نقص فرص العمل مام يجرب العديد من الشـــباب عىل الهجرة إىل 
القاهـــرة أو غريها من املدن املرصية الكـــربى للبحث عن فرصة عمل، 
لذلـــك تم إطالق هـــذا املرشوع بهـــدف تحقيق األمـــن الغذايئ يف 
محافظة الوادي الجديد من خالل تحســـني مامرسات الزراعة العضوية 
وتزويـــد املزارعني بآليات الزراعـــة والري الحديثـــة، وخلق فرص عمل 

جديدة للشباب باملحافظة. 

خيـــرات الــــوادي

بتنفيذ بالرشاكة معبالتعاون مع

فـــدان30

صوب زراعيــة 5

استصـــالح 

إنشـــــاء 

نخلــة 1000
زراعــــــة
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يهدف املـــرشوع إىل تحســـني البيئـــة اإلنتاجية والقـــدرات التســـويقية لصغار 
املزارعـــني يف محافظة املنيا بالرتكيز عىل إنتـــاج املحاصيل الزيتية، حيث يقوم 
املرشوع بربط املزارعني بوزارة التموين لتقليل العجز يف الســـلع التموينية كام 
يربطهم بالقنوات املالية الرســـمية كالبنـــوك والربيد كجزء من تحيق محو األمية 
املالية مام يســـهل إجراءات التسويق والبيع والرشاء، بجانب التدريب عىل كيفية 

ترشيد مياه الري والتعامل مع شبكات الري الحديثة وتصنيع السامد العضوي.

دعم إنتاج وتسويق محاصيل صغار املزارعني 

فـدان+17

تسويـــق محاصيـــــــل

بتنفيذ 

قطـاع التمكيـــــن االقتصــــادي
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قـصـــــــــــــص
مـلـهـمــــــــة

"مسؤوليات كتري اترمت عليا ملا جوزي اختفى. كان وضعنا 
صعـــب جدا لدرجة إن ملا حد مـــن والدي الثالثة كان بيتعب 
مكنتـــش بالقي فلوس أوديـــه لدكتور أو أشـــرتيله عالج. 
دخـــيل كان 600 جنيه وده يـــدوب كان بيغطي احتياجاتنا 
األساســـية. ملا مؤسســـة ســـاويرس وجمعيـــة الفريوز 
قالـــويل إين ممكن أكـــون جزء مـــن مـــرشوع «إنتاجنا» 
ويبقى عندي مرشوع صغري خاص بيا وقتها الدنيا مكنتش 
ســـايعاين. طلبت ماكينة خياطـــة ألين مقيمة يف حي 
الخدمات فيـــه ضعيفة جدا واملاكينة تعترب بالنســـبة يل 
مرشوع العمـــر. يف األول كنت خايفة يكـــون كالم وبس، 
لكن بالفعـــل الجمعية جابتيل ماكينـــة الخياطة ودربتني 
عـــىل إدارة املرشوع وبدأت مرشوعـــي الخاص من البيت 
وده فرق معايا جدا ألين بقيت قادرة أتابع أوالدي وأكون 
موجودة معاهم طوال الوقت.. مرشوعي سميته حنونة 
للماليات عىل اســـم بنتي ويل صفحة عىل الفيســـبوك 
وعندي عمالء من خارج حي الدهيشة... الحمد لله أوالدي 
بيكملوا دراستهم ومعايا اليل يكفيني ويكفي أرسيت.. 

الحمد لله."

رحمة خطاب 
محافظة شامل سيناء - حي الدهيشة 
إحـدى مستفيــدات مشــروع إنتاجنــــا

التابع لربنامج تنمية املرشوعات الصغرية

وسط اإلحداث التي مرت بها محافظة شامل سيناء ومنذ 

أربعة ســـنوات اختفي زوج رحمة، فهـــي أم لثالث أوالد 

مبراحل تعليم مختلفـــة ظلت تبحث عن زوجها ولكن دون 

جدوى، تقول: 
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قـصـــــــــــــص
مـلـهـمــــــــة

سعاد محمد رمضان
 عزبة خري الله – دار السالم 

إحدى مستفيدات مرشوع الرواد
التابع لربنامج التدريب والتشغيل 

"أخدت تدريب عن أساسيات اإلدارة ضمن مرشوع «الرواد» 
عشـــان أعرف أدير محـــل البقالة بتاعي بعزبـــة خري الله. 
حقيقي أنا مكنتش متخيلـــة إن التدريب ده ممكن يبقى 
نقطة تحول كبرية يف مســـار مرشوعي كده.. دلوقتي 
بقي عندي دفرت مـــايل واضح ومفصل لـــكل التعامالت 
املاليـــة الخاصـــة باملرشوع مـــن مرصوفـــات وإيرادات 
وتنظيم، وكامن دفـــرت للمخزن لتحديـــد النواقص ورأس 
املال الحايل ومعرفـــة املبالغ اليل عنـــد العمالء.. كل 
الحاجـــات دي أثرت عـــىل إدارة املـــرشوع. يف النهاية 
قدرت أوصل رأس مال مرشوعي اليل بدأ بـ 14000 جنيه 
مرصي لـ 58000 جنيه مـــرصي. زيادة دخيل كان ليها أثر 
كبري عـــىل الحياة اليل قدرت أوفرها ألوالدي، الحمد لله 
نقلت ابني مدرســـة خاصة وبقينا نقدر نروح مستشفيات 
متخصصة. أهـــم إنجاز ملرشوعي هـــو الطاقة والدافع 
اليل اكتســـبته من التدريب وبقيت طول الوقت متطلعة 

وواثقة يف نفيس وقدرايت." 

قطـاع التمكيـــــن االقتصــــادي
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قـــــــــــطــــــــــــاع

الـتـمـكـيـــــــــــــن

االجـتـمـاعـــــــــي

يهدف قطاع التمكني االجتامعي إىل تقديم خدماته 
للفئات األكرث فقـــرا واحتياجا لتوفري ســـبل الحامية 
االجتامعيـــة والخدمـــات األساســـية لهـــم وإعادة 

دمجهم يف مجتمعاتهم.
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األسكندرية

بني سويف

أسيوط

أسوان

الجيزة

القاهرة

املنيا

سوهاج

القليوبية

76%

13%

11%

برنامج الحامية االجتامعية

برنامج رعاية األطفال املهمشة

برنامج باب أمل
للتخرج من الفقر املدقع

نبـذة عن قطـاع التمكني االجتامعي

خالل عام 2021

برامج القطاع

برنامج رعاية األطفال املهمشني

برامج الحامية االجتامعية:
     برنامج الخدمات األساسية 

     برنامج متكني املرأة 
     برنامج الرعاية الصحية

برنامج باب أمل للتخرج من الفقر املدقع

مرشوعات27

91القطــــــاع

خريطة مرشوعات القطاع عىل مستوى الجمهورية:

103+

الوادي الجديد

مليون

جنيه
ألف مستفيد
مستهــــدف

قوافـــل اإلغاثة الصحية عىل أتم االســـتعداد للوصول 
إىل جميع محافظات الجمهورية يف حاالت الطوارئ.
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تنفيـــذ

أهم مرشوعات الربنامج

برنامج رعاية األطفال املهمشني
الهـدف:  دمج األطفال املهمشني مع أرسهم ومجتمعاتهم، عن طريق إكسابهم املهارات النفسية والحياتية والتعليمية الرضورية ليصبحوا أفرادا إيجابيني.

حياة صحية من أجل مستقبل أفضل 

يســـتهدف املرشوع العمل مع األطفال والشـــباب يف ظروف الشارع من 
خالل تقديم التغذية الصحية واألنشـــطة الرياضية لتسهيل إعادة دمجهم 
يف املجتمـــع، كام يقدم املـــرشوع خدماته لألطفـــال يف 7 دور الرعاية 
ومركزين لالســـتقبال النهاري يف القاهرة الكربى. كذلك، يوفر املرشوع 
جلســـات توعية لألطفال وجوالت ليلية وتدريبات لرفع كفاءة العاملني يف 

دور الرعاية وفرص تدريب وعمل للشباب يف فروع كارفور مرص.

بالرشاكة مع

شاهد الفيلم الوثائقي عن 
رؤية املؤسسة يف دعم 

ورعاية األطفال املهمشني 

بالرشاكة مع تنفيــــذبالتعاون مع

تأهيل الشباب بدور رعاية األيتام لالستقاللية والرعاية الالحقة

يغطـــي نطـــاق املـــرشوع 20 دار رعايـــة لتحقيـــق التمكـــني االجتامعـــي 
واالقتصادي للشـــباب الناشـــئني يف تلك املؤسســـات، وضامن وجود بيئة 
إيجابية ومشجعة الســـتقالل هؤالء الشـــباب ودمجهم يف املجتمع، مام 
يتطلب أيضـــا تقديم خدمات متنوعة لألطراف الفاعلـــة يف دور الرعاية مبا 
والكفـــالء  واملتطوعـــني  االجتامعيـــني  واالختصاصيـــني  املـــدراء  يشـــمل 

واملرشفني من وزارة التضامن االجتامعي.

دور رعاية9
واستقبال

دار20
إيـــــواء
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تأهيـــــــل693
مسكن جديـد 

إجاميل موازنة تنفيذ
املبادرة يف 

محافظـات5

من أصل 758 مسكن مستهدف 

قطـاع التمكيـــــن االجتامعــــي

برامج الحامية االجتامعية

تقع برامج الحامية االجتامعية يف صميم فكرة التمكني االجتامعي الرتباطها يف 
األساس بأولويات متطلبات الحياة وأهداف التنمية املستدامة. وتشمل : 

بيـــت يحمينـــي

تعـــد هذه املبادرة داعم قـــوي لربامج الحاميـــة االجتامعية املقدمة من 
مؤسسة ساويرس يف محافظات بني ســـويف، أسيوط، سوهاج، أسوان، 
الوادي الجديد، حيث تتنوع تدخالت املبادرة لتغطي مدي واســـع يشـــمل 
توفري املســـكن املالئـــم واآلمن لـــألرس يف القرى األكـــرث فقرا يف مرص 
وتحســـني املرافـــق األساســـية، خصوصا املتعلقـــة بتوفري ميـــاه الرشب 
وشـــبكات الرصف الصحي، باإلضافة إىل تقديم أنشطة رفع الوعي وتعزيز 
مبدأ املشـــاركة املجتمعية،  وتحقيق التمكني االجتامعي للمرأة، وتقديم 
الخدمـــات الصحية من خـــالل القوافل الطبية الدورية. وقـــد انتهت بالفعل 
املرحلـــة األوىل والثانية من املبـــادرة خالل عـــام 2021 وتنتهي املرحلة 

الثالثة يف عام 2022. 

دعم الخدمات األساســـية عن طريق تحسني بيئة السكن لألرس التي تعيش 
يف القرى األكرث فقرا من خالل إمداد مساكنهم بالخدمات األساسية التى 

تراعي األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتامعية.

متكني املـــرأة تعليميا واجتامعيا من خالل مرشوعـــات محو األمية، ودعم 
الســـيدات املعّنفات، وكذلك من خالل استهداف السيدات بشكل أسايس 

يف مختلف مشاريع املؤسسة.

دعم خدمات الرعاية الصحية من خالل تحســـني املســـتوى الصحي للفئات 
املهمشة ودعم مقدمي الخدمات الصحية واإلغاثية.

أهم مرشوعات برامج الحامية االجتامعية
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التنمية الشاملة ومتكني املرأة مبركز طام - سوهاج

تـــم إطالق املرشوع بنهاية عام 2021، بهدف تعزيز الـــدور االجتامعي للمرأة مبركز طام، ومتكينها من حق اتخاذ القرار 
واالستقاللية املالية واملشـــاركة اإليجابية يف قضايا مجتمعها الهامة. كام يسهم املرشوع بشكل عام يف تحقيق 
أهداف التنمية الشـــاملة ملبادرة الدولة «حياة كرمية» بالتعاون مع وزارة التضامن االجتامعي، والتي تشـــمل تحسني 
الظروف املعيشـــية ألرس الســـيدات امللتحقات باملرشوع ومحو أمية أفرادها ورفع الوعي وتوفري مشاريع متناهية 
الصغر لألرس املستهدفة. ويقوم معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا بتقييم 

وقياس أثر املرشوع عىل تحسني معدالت التحاق الفتيات والنساء بسوق العمل وانخراطهم يف العمل التطوعي.

الجامل من أجل حياة أفضل

يعمل هذا املرشوع عىل معالجة قضية هامة وحساســـة، بالتعاون مع جميع األطراف الفاعلة الرشيكة، بهدف متكني 
النســـاء املعرضات للعنف، من خـــالل تطوير البينة التحتية واألساســـية الثنني من مراكز اســـتضافة النســـاء املعنفات 
ودعمهن نفســـيا واجتامعيا، والتأكد من قدرة مراكز االســـتضافة من تقديم خدمات ذات جودة للنســـاء عن طريق بناء 
قـــدرات العاملني بها وبوزارة التضامن االجتامعي حتى يتمكن املرشوع يف صورته النهائية من توفري مســـاحات آمنة 

للسيدات املعرضات للعنف وتحسني حالتهن النفسية ومتكينهن من االستقالل بأمان.

تنفيــــــذ بالرشاكة مع

تنفيــــــذ بالتعاون مع
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مليون  جنيـــه +66

لتحسني الظروف املعيشية لـ

أســرة1700

فــي 35 قريــة
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دعم قدرات الهالل األحمر املرصي

يف االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ

يرتكز أسلوب عمل املرشوع عىل القيام باالستعدادات الالزمة لتوفري خدمات اإلغاثة 
يف حاالت الطوارئ يف جميع محافظات مرص. ويستهدف املرشوع تكوين أسطول 
مـــن مركبات اإلغاثـــة قوامه 39 مركبـــة لتمكني قوافـــل الهالل األحمـــر من تقديم 
املســـاعدات الطبية وتوصيل املتطوعني إىل املناطـــق املترضرة إىل جانب تدريب 
227 متطـــوع عىل االســـتجابة يف حاالت الطوارئ، وكيفيـــة تقديم الدعم النفيس 
االجتامعي يف حاالت الطوارئ، والتقييم الرسيع يف حاالت الطوارئ. وقد شـــهد 
عام 2021 مشـــاركة تلك القوافل يف تقديم الدعـــم لقطاع غزة ضمن جهود الدولة 

يف مساندة الشعب الفلسطيني أمام العدوان اإلرسائييل.

الجهة الرشيكة

39
إجاميل

مركبات أسطول
اإلغاثــة

قطـاع التمكيـــــن االجتامعــــي
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أســــرة730

تخرجت من الفقر املدقع 
بنهاية 2021

برنامج باب أمل للتخرج من الفقر املدقع

الربنامـــج هو تكييـــف لنهج «التخرج مـــن الفقر املدقع» الذي أسســـته وطورته 
مؤسســـة «براك»، وأثبت نجاحه يف أكرث من 50 دولة وكان له أثرا كبريا يف حياة 
األرس الفقرية من مجتمعات وسياقات متنوعة. ففي عام 2018، قامت مؤسسة 
ســـاويرس ورشكائها بوضع نهج مدروس لتدخالت  الربنامج مبا يتناسب مع سياق 
الفقر املدقع يف مرص، ليتم تطبيقه مبحافظتي أســـيوط وسوهاج. تستفيد من 
هـــذه التدخـــالت 2,267 أرسة موزعة يف 35 قريـــة مختلفة. يتم تنفيـــذ الربنامج 
بالتعـــاون مـــع رشكاء التنمية، جمعية عطاء بـــال حدود يف أســـيوط، والجمعية 
املرصية للتنمية اإلنســـانية بسوهاج. ويقوم معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة 
الفقر يف الرشق األوســـط وشـــامل أفريقيا بقياس أثر الربنامج. جدير بالذكر أنه 
يف عـــام 2021 قام فريق عمل برنامـــج «باب أمل»، وبطلب مـــن البنك الدويل، 
بعرض تجربة مـــرص يف تنفيذ آليات برنامج التخرج مـــن الفقر املدقع عىل رشكاء 
البنك يف الحكومة العراقية. كام قام بعـــرض التجربة عىل املجلس الدمناريك 

لالجئني يف األردن بطلب من مؤسسة «براك».
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توفري الحامية االجتامعية

ــهر  ــة أش ــالل الثامني ــرصي خ ــه م ــة 400 جني ــتهالك بقيم ــم االس ــم دع تقدي
األوىل مــن الربنامــج للمســتفيدين غــري املدرجــني تحــت مظلــة برنامــج تكافــل 

وكرامة الوطني.

 - الصحيــة  الرعايــة  مثــل  األساســية  بالخدمــات  املســتهدفة  األرس  ربــط 
التعليــم - الــرصف الصحــي - إعــادة تأهيــل املنــازل - إصــدار بطاقــات الرقــم 

القومي.

تعزيز سبل املعيشة وتوليد الدخل

تزويــد األرس بأصــول حيوانيــة أو تجاريــة باإلضافــة إىل التدريــب الفنــي عــىل 
كيفية استخدام وتوليد الدخل من هذه األصول.

تحقيق الشمول املايل

التدريب عىل محو األمية املالية.

إنشاء حسابات بالربيد املرصي الستالم معاشات دعم االستهالك.

االنخراط يف مجموعات ادخار منتظمة.

التمكني االجتامعي

زيارة األرس باملنزل كل أسبوعني لرصد التقدم املُحرز.

تدريب األرس عىل املهارات الحياتية. 

ــر التــي تعــاين مــن الفقــر  إنشــاء لجــان تضامــن قــروي لحشــد الدعــم لألسـ
املدقع.

بالتعاون مع

تنفيــــذ 

التدخالت األساسية لربنامج باب أمل

قطـاع التمكيـــــن االجتامعــــي

شاهد الفيلم الوثائقي عن 
الربنامج من هنا 
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قـصـــــــــــــص
مـلـهـمــــــــة

"ربنـــا كرمنا مبرشوع «بيت يحمينـــي» اليل غري حيايت أنا 
وأوالدي الخمســـة بعـــد ما كنا  ســـاكنني يف عشـــة من 
الطوب والبـــوص بدون رصف صحـــي وال كهربا وال حامم.  
جمعية تواصل بعتويل ناس من عندهم  ودرســـوا حالتي 
وقالـــوا هنبني ليـــك البيـــت فمكنتش مصـــدق برصاحة، 
علشـــان نـــاس كتـــري قبل كـــده قالـــت نفس الـــكالم ده 
ومعملـــوش حاجه، بس املـــرة دي إتفاجئت ملا لقيتهم 
فعال جاديـــن وطلبوا مننـــا نفيض البيت عشـــان هيبدأوا 
أعامل البنـــاء للحوائـــط الناقصـــة واملحـــارة والدهانات 
والرساميـــك والســـباكة والكهرباء، لحد مـــا وصلنا للبيت 
الجميل ده. وبعـــد كده جابوا ملـــرايت ماكينة خياطة ملا 
عرفـــوا إنها بتعرف تخيـــط وعملت مـــرشوع صغري وبدأت 
تفصل هدوم للناس اليل حولينا، تشيل من عليا حمل كبري 
يف البيت من املصاريف، وبدأت أنا أشـــوف عربيه أشتغل 

عليها باإليجار. ألف حمد وشكر ليك يارب"

شعبــان عيــد   -  محافظة سوهاج
قريـة بنـي واصــل مبركــز ساقلتة

أحـد مستفيــدي مشــروع بيت يحميني
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قـصـــــــــــــص
مـلـهـمــــــــة

قطـاع التمكيـــــن االجتامعــــي

"كنت عايشة أنا ووالدي التالتة وجوزي يف أوضة واحدة 
مســـقوفة بالبوص وجوزي تعبان عنده كرس يف ضهره، 
الوضع كان صعـــب، وكان نفيس يكون لينـــا دخل دايم أو 

مرشوع علشان أساعد يف مصاريف البيت وأعلم والدي.

جنيـــه   5000 بــــ  مـــرشوع  هاخـــد  إين  بلغـــوين  ملـــا 
وهايعرفـــوين إزاي أدير املرشوع وإزاي أحوش، الفرحة 
مكنتش ســـايعاين. اتعلمت حاجات كتري عن اإلدارة وكربت 
مرشوعي. أخريا مبقناش بنستلف من حد ودلوقتي بجيب 
لعيايل كل اليل نفسهم فيه ومحافظني عىل تعليمهم 

وتغذيتهم."

فاطمـة الكحالوي  -  محافظة سوهاج
قريـة روافع العيساوية مركز املنشأة

إحـدى مستفيــدي برنـامــج بـاب أمــل
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قـــــــــــطـــــــــــــاع

الـشـــــراكــــــــات

يهدف القطـــاع إىل ضـــامن اســـتمرارية الرشاكات 
الناجحـــة والقامئـــة بالفعل مع العمل عىل حشـــد 

رشكاء جدد أيضا لتوسيع أثر املؤسسة.
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نبذة عن قطاع الرشاكات خالل عام 2021

رشكــــــاء

مستمرين

24

رشكــــــاء

الجـــــــدد

5

إجاملـــي

الرشكـــاء

29

+

إســـهامات الرشكاء مبا يتخطى 
30٪ مقارنة مبوازنة املؤسسة 

املقررة لعام 2021 

مليــــــــــون76
جنيه مرصي

مخصصـــات مضمونة مـــن جانب 
الرشكـــــــاء تجـــاه مرشوعــــــات 
املؤسســــة خـــالل السنــــــوات 

القادمة

مليــــــــــون83
جنيه مرصي

قطــــــــــاع الشــراكـــــــــات
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تجديد رشاكات اسرتاتيجية نعتز بها

ــات  ــراد واملجتمع ــية لألف ــروف املعيش ــني الظ ــم تحس دع

والفئات املهمشة

تستكمل مؤسسة ساويرس رشاكتها االســـرتاتيجية مع بنك اإلسكندرية 
بتوقيـــع مذكـــرة تفاهم جديـــدة بقيمـــة 60 مليون جنيـــه مناصفة بني 
املؤسسة والبنك اإلسكندرية ملدة 5 سنوات. تم التوقيع بحضور السفري 
اإليطايل بالقاهرة، الســـيد/ جيامباولو كانتيبـــي، وتهدف الرشاكة إىل 
دعم تحسني الظروف املعيشية لألفراد واملجتمعات والفئات املهمشة 
التي تخدمها املؤسســـة، وعىل رأســـها الســـيدات وصغـــار املزارعني 

والالجئني.

شاهد الفيديو امللخص
للحدث من هنا 

توسيع نطاق الرشاكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية

تـــم تجديـــد مذكـــرة التفاهـــم بـــني مؤسســـة ســـاويرس مـــع الرشيك 
االســـرتاتيجي، الوكالة الفرنســـية للتنمية، ملدة 3 سنوات بهدف توسيع 
مجاالت التعـــاون وتبادل الخربات بني الجهتني وخلق نتائج ملموســـة يف 
حياة املســـتفيدين. تشهد الرشاكة الجديدة توســـعا يف نطاق التدخالت 
التنموية لتشـــمل مجاالت، التعليم، والتمكني االقتصادي، ومتكني املرأة، 
وحامية األطفال بـــال مأوى، والرعايـــة الصحية والبنيـــة التحتية. وقد تم 
التوقيع يف الســـفارة الفرنســـية بالقاهـــرة بحضور الســـفري الفرنيس 

السابق، ستيفان روماتيه.
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أهم الرشاكات الجديدة

تم توقيـــع رشاكة جديدة مع «أورا ديفلوبرز»، إحـــدى رشكات التطوير العقاري الرائدة 
يف مرص، بهدف تنفيذ خطوات ملموســـة نحو دمـــج األطفال واألفراد األكرث احتياجا يف 
املجتمع، وتزويدهم بالخربات والفرص لبناء قدراتهم ومســـاعدتهم عىل تحقيق كامل 

إمكاناتهم من خالل عدة ركائز تشمل:

االستثامر يف الفتيات من أجل مستقبل مرشق ملرص

وقّعت مؤسســـة ســـاويرس مذكرة تفاهم مع صندوق األمم املتحدة للســـكان لدعم 
ومتويـــل مبادرة «نورة» التي تم إطالقها يف إطار رشاكة أوســـع بـــني وزارة التخطيط 
والتنميـــة االقتصادية وســـفارة هولندا مبرص واملجلـــس القومي للمـــرأة واملجلس 
القومـــي للطفولـــة واألمومة. وقـــد تم التوقيـــع يف احتفالية أقيمـــت عىل هامش 
مهرجان الجونة السيناميئ، يف أكتوبر 2021، بهدف اإلسهام يف خلق مستقبل أفضل 
للفتيات املرصيات من خالل التدريب وبناء املهارات وتوفري فرص الحصول عىل التعليم 
عـــايل الجودة وفـــرص متكافئة للعمل وتعزيـــز البيئة املحيطة بهـــن لتوفري الخدمات 

الصحية واالجتامعية الرضورية.

تقديم فعاليات ترفيهية لألطفال فاقدي الرعاية من خالل زد بارك التابعة لرشكة أورا 
ديفلوبرز.

التعـــاون مع نادي زد الريايض، وخصوصا فريق زد لكرة القدم، لدعم املوهوبني من 
األطفال األكرث تهميشا.

تعزيز الوصول إىل فرص تعليمية جيدة، من خالل دعم املواهب وتقديم منح دراسية 
يف مجال اإلدارة الرياضية.

دعم الفنون والحرف اليدوية من خالل تخصيص منطقة محددة يف «زد بارك» للفنون 
وعقد ورش العمل الفنية.

الرشاكة مع «أورا ديفلوبرز» لدعم األطفال فاقدي الرعاية

قطــــــــــاع الشــراكـــــــــات
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تأثري إسهامات قطاع الرشاكات عىل القطاعات األخرى

دعم التطور التكنولوجي للعملية التعليمية

بـــدأت الرشاكة منذ عام 2017 حتى 2021، وخالل هذه الفرتة تعاونت املؤسســـة 
مع مؤسســـة أورانج بفرنســـا ورشكـــة أورانج مـــرص لتنفيذ مبـــادرة «املدارس 
الرقمية» لتزويد املـــدراس املجتمعية التابعة ملرشوع «مدارس من أجل مرص» 
باملعدات الرقمية الالزمة وربط املدارس بشبكة اإلنرتنت لتيسري عملية التعليم 
كام تـــم إتاحة أجهزة التابلت للطلبة وذلك يف ســـبيل إتاحة فرص تعليم رقمي 
عايل الجـــودة، كام عملت املبادرة عىل تأهيل كـــوادر من املجتمع للعمل يف 
مجـــال صيانة األجهـــزة اإللكرتونية. وتوســـعت الرشاكة بني الجهـــات يف 2021، 
لتقديـــم الدعم ملـــدارس أخـــرى تحت إطـــار مرشوع «رحلـــة التعلـــم املدمج 

للمعلمني».

افتتاح املطبخ التعليمي للمدرسة األملانية الفندقية بالجونة 

تم افتتاح املطبخ التعليمي الجديد، ليشـــكل إضافة قوية لرصح املدرسة املجهز 
عىل أعىل مستوى لتعليم وتدريب الطالب عىل مهنة الفندقة.

أبرز الفعاليات مع قطاع التعليم واملنح

بالرشاكة مع

مؤسسة أورانج بفرنسا - رشكة أورانج مرص

بالرشاكة مع

2021التقـريــــــــــــر السـنــــــــوي قطــــــــــاع الشــراكـــــــــات

شاهد الفيلم الوثائقي عن 
مبادرة املدارس الرقمية

شاهـــد فيديـو عن املطبـخ 
التعليمي الجديد باملدرسة 

مليون  جنيـــه 75.7

إسهامـــات الرشكــاء خـالل 
عـــــام 2021 لدعـــــــم 

مشــــروع47

قطـاع التعليم واملنح الدراسية

قطـاع التمكيــــــــن الجتامعـــــي

قطـاع التمكيــــــــن االقتصـــادي

القطــــــــاع

19.4 مليون جنيه

إطالق مرشوعات جديدةاستكامل مرشوعات جاريةالدعم املايل

22 مليون جنيه

34.3 مليون جنيه

11

8

6

7

7

7
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أبرز الفعاليات مع قطاع التمكني االقتصادي

معرض ديارنا للحرف اليدوية 

تنظيم النســـخة 61 من معرض ديارنا يف كايرو فســـتيفال ســـيتي مول بالتجمع 
الخامس، لدعم الصناعات الحرفية والرتاثية والرتويج للمنتجات التي يتم تصنيعها 
من قبل اآلالف من الحرفيني املرصيني املتميزين. أُقيم املعرض تحت شعار «مرص 
بتتكلـــم حريف» لدعم أكرث من 300 عارضا من جميع أنحاء الجمهورية، ومتكينهم 
اقتصاديـــا. وقد وصل إجاميل املبيعات يف املعـــرض إىل حوايل 11 مليون جنيه 
مرصي، كام قامت بعض الجمعيات األهلية، عىل هامش املعرض، بتنظيم عدد من 

الورش لتعليم الحرف اليدوية لرواد املعرض.

كتالوج «املرصية 4» 

اســـتكامال للنجاح الذي حققه نرش 3 نسخ سابقة من كتالوج «املرصية»، تم إطالق 
النســـخة الرابعة هذا العام عىل موقع املجلس القومـــي للمرأة، والذي يعترب 
منصة لعرض وتســـويق األعامل الحرفية التي تقوم بها سيدات مرصيات مبدعات، 
كـــام تعرض املنصة قصصهم امللهمـــة. يقدم الكتالوج الرابع 23 ســـيدة مرصية 

تعمل يف مجال الحرف اليدوية والرتاثية، من 8 محافظات.

بالرشاكة املستمرة مع

بالرشاكة مع

قطــــــــــاع الشــراكـــــــــات

ميكنـك االطــالع عىل
كتالوج «املرصية 4» 

شاهد فيديو تغطية الحدث
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أبرز الفعاليات مع قطاع التمكني االجتامعي

بجوار أهرامـــات الجيزة، تم تنظيم الحـــدث تحت عنوان «بداية مصـــري جديد»، بهدف 
القضـــاء عىل العنف ضد املرأة بشـــكل عـــام، ومتكني الالجئـــات املقيامت يف مرص 
اقتصاديـــا واجتامعيـــا، وذلك متاشـــيا مع حملة الســـتة عرش يوما لألمـــم املتحدة 
ملناهضة العنف ضد املرأة، ورؤية مرص 2030. تضمن الحدث جلســـات لرياضة اليوغا، 
وحلقات نقاشـــية وتوعويـــة، وبازار لعروض حيـــة لفناين وفنانات الحـــرف اليدوية، 

وهدايا تذكارية، والعديد من األنشطة األخرى. 

ال للعنف ضد املرأة

منذ عـــام2017، تنظم املؤسســـة بالرشاكة مع بنك اإلســـكندرية احتفالية ســـنوية 
لألطفـــال املهمشـــني وامللتحقني بـــدور الرعايـــة التـــي يدعمها قطـــاع التمكني 
االجتامعي باملؤسســـة. وعىل مدار األعوام املاضية انضم رشكاء جدد لدعم برنامج 
رعاية األطفال املهمشـــني والذين شـــاركوا بدورهم يف تحســـني جـــودة الخدمات 
املقدمـــة وتعظيم أثرها. ويف عـــام 2021، قام الرشكاء بتنظيـــم احتفالية «عودة 
األبطال للمدرســـة» يف زيد بارك بالشيخ زايد، حيث استمتع أكرث من 400 طفل بتجربة 
ترفيهية شـــيقة، كام شـــاركوا يف عمل عروض مرسحية توعوية، واستلموا حقائب 

جديدة تحوي األدوات املدرسية الالزمة. 

عودة األبطال للمدرسة

بالرشاكة مع

بالرشاكة مع

شاهد فيديو تغطية الحدث

شاهد فيديو تغطية الحدث

برعايـــة
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قطــــــــــاع الشــراكـــــــــات

رشكاؤنــا يف التنميـــة

رشكاء املؤسسة من القطاع الحكومي

سفارة سويرسا

Mr. Ahmed
Abdel Kouddous

تنمية ا�نسان .. مهمتنا االأساسية
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قــــــــــــطــــــــــــاع

الـتـعــــــلــــــــم و

االستـــراتيجيـات

تعمل وحدات قطاع التعلم واالســـرتاتيجيات – أحدث 
قطاعـــات املؤسســـة – بشـــكل متجانـــس من أجل 
تعظيـــم أثر التدخـــالت التنموية للمؤسســـة والتي 
تستند إىل فلسفة االعتامد عىل أدلة علمية تضمن 
بنســـبة كبرية تَحقيـــق النتائـــج املرجـــوة، وتقييم 
ومتابعـــة أداء املرشوعـــات بشـــكل دوري لتحديد 
وكذلك  املامرســـات  وأفضل  املســـتفادة  الدروس 

مواطن الخطأ التي يجب االعرتاف بها وتداركها.
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قطـاع التعلم واالسرتاتيجيـات

ينقسم قطاع التعلم واالسرتاتيجيات إىل 5 وحدات رئيسية

نُربز فيام ييل نطاق عمل وأهداف كل منهم:

تطوير خطة اســـرتاتيجية للمؤسســـة مبنية عىل 
األدلـــة العلميـــة والبيانـــات اإلحصائيـــة والتقارير 
الدوريـــة بهـــدف تعظيـــم أثـــر أنشـــطة ونتائـــج 

املؤسسة.

متابعة تنفيذ خطط الربامج طبقا ملؤرشات الخطة 
االسرتاتيجية.

االسرتاتيجيــــــات

تطويـــر نظـــام معلومـــات فعـــال تســـتند إليـــه 
املؤسسة يف تيســـري اإلدارة الداخلية والخارجية 

للمرشوعات. 

نظـم املعلومـات

ضامن وجود نظام فعال ملتابعة أداء املرشوعات 
والجمعيـــات الرشيكـــة، قادر عىل جمـــع البيانات 

ومتابعة الجودة بناء عىل معايري واضحة.

إكساب فرق عمل املؤسسة والجمعيات الرشيكة 
املعرفة واملهارات التي متكنهم من االشـــرتاك 

يف أنشطة املتابعة.

تطويـــر آليـــات متابعـــة وتقاريـــر موحـــدة لعمل 
املؤسسة.

املتـابعـــــــــــة

ضامن دعم فرق عمل املؤسسة وكذلك رشكائها 
بأحـــدث الدالئـــل العلمية الالزمـــة لتصميم وإدارة 
املرشوعـــات وتدريبهم عىل فهم تلـــك الدالئل 

وكيفية استخدامها.

التعلم  الناجحة ومناذج  توثيق تجارب املؤسســـة 
ونرشها بغرض تعظيم األثر.

التعلـم واالبتكــار

تحسني تصميم برامج ومرشوعات املؤسسة. 

بناء قدرات الجمعيات الرشيكة إلدارة املرشوعات 
املبنيـــة عـــىل الدليـــل العلمي مبـــا يتوافق مع 

فلسفة املؤسسة.

إدارة تقييامت إجـــراءات املرشوعات املنفذة من 
قبل املؤسسة باإلضافة إىل تقييامت قياس األثر 
مع الرشكاء من الجهات الحكومية وغري الحكومية.

التقـييـــــــــــــم
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2021التقـريــــــــــــر السـنــــــــوي قطـاع التعلم واالسرتاتيجيـات

أبرز إنجازات القطاع يف عام 2021

رؤية جديدة للمستقبل

اتخذ قطاع التعلم واالســـرتاتيجيات مع باقي قطاعات املؤسسة خطوات جادة لوضع االســـرتاتيجية الجديدة لألعوام (2023-2028) وذلك من أجل املُيض قدما 
يف تحقيق رؤية ورسالة املؤسسة بأسلوب عمل يستند عىل األدلة العلمية الدقيقة ويركز عىل هدفني رئيسيني فيام ييل:

تنتهج املؤسسة فلسفة واضحة لتحقيق تلك األهداف تتمثل يف مامرسة اإليثار الفعال، ويعني ذلك اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة من أجل تصميم الربامج ذات 
األثر اإليجايب عىل املســـتفيدين، وتوجيه املوازنة بالكامل وبشـــكل فعال لدعم تدخالت محددة ومدروس الجدوى منها، مع تقليل نسبة املرصوفات اإلدارية 

والعمومية من إجاميل املوازنة، وتعزيز الرشاكات مع الجهات املانحة األخرى لحشد موارد أكرب لخدمة الفقراء واألشد فقرا. 

الحد من الفقر متعدد األبعاد

حيث ســـرتكز املؤسســـة يف تصميـــامت مرشوعاتها 
مبراعاة األشـــكال املختلفة للحرمان الناتجة عن الفقر، 
للنظر للفقر بشـــكل أعمـــق وليس فقـــط الرتكيز عىل 

الفقر املادي أو االقتصادي. 

متكني وكالء التغيري

حيث ستقوم املؤسسة بدعم األفراد واملؤسسات 
التي تعمل عىل إجـــراء تغيري حقيقي يف املجتمع 
دعام ماديا من خالل املنح الدراســـية واملنح املالية 
الغـــري مرشوطة، ودعام فنيا من خـــالل بناء القدرات 

واملهارات. 
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قطـاع التعلم واالسرتاتيجيـات

تم نرش نتائج واحدة من أحدث الدراســـات التي أجرتها مؤسســـة ساويرس 
بالرشاكة مـــع باحثني من معمل عبـــد اللطيف جميـــل ملكافحة الفقر يف 
الرشق األوســـط وشـــامل أفريقيـــا، بهـــدف دراســـة وتقييم تأثـــري أنواع 
املســـاعدات النقدية املختلفة (القروض منخفضة الفائدة - املنح النقدية - 
املنح العينية) عىل منو املشـــاريع متناهية الصغر يف مرص، وذلك إليجاد 

أفضل طرق تقديم الدعم االقتصادي.

ندوة «نحو برامج متويل صغرية أكرث فعالية» برنامج «متويل وتأهيل الجمعيات واملؤسسات األهلية املرصية»:

يف إطار مبادرة بناء قدرات الجمعيات الرشيكة إلدارة املرشوعات املبنية عىل 
الدليل العلمي، تم بناء قاعدة بيانات تُســـمى ب «بنـــك الجمعيات» وتضم 190 
جمعية ومؤسسة نشـــطة ومؤهلة للعمل مع مؤسسة ساويرس خالل الخمس 
ســـنوات مـــن 2023 وحتى 2028 للحصول عـــىل الدعم والتمويل الـــالزم لتنفيذ 
املرشوعات التابعة لها وتحقيق أهدافها االسرتاتيجية. تم اختيار هذا العدد من 
الجمعيات بعد إجراء تقييم صارم من املؤسسة إلجاميل 500 جمعية ومؤسسة 
تقدمت بطلبات االلتحاق بالربنامج. ســـتخضع الجمعيات املختارة لربنامج تدريبي 
من تخطيط وتنفيذ مؤسســـة ساويرس لرفع كفاءة وقدرات العاملني بها، ضمن 
خطة املؤسســـة لدعـــم املجتمع املدين املرصي. كام ســـيتم تطبيق مســـح 
قومـــي للجمعيـــات األهليـــة وهـــو األول من نوعـــه يف مرص لقيـــاس قدرات 
واحتياجات املجتمع املدين عىل أن يتم تنفيذ هذا املسح بشكل دوري لقياس 

التطور يف قدرات املجتمع املدين املرصي. 

ميكنك االطالع عىل
نتائج الدراسة 
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2021التقـريــــــــــــر السـنــــــــوي قطـاع التعلم واالسرتاتيجيـات

تستهدف املدونة بشكل أسايس توسيع مجاالت الحوار مع الرشكاء ووكالء 
التغيري والباحثني وصانعي السياسات. كام تعمل املدونات عىل تثبيت وضع 
مؤسســـة ســـاويرس كجهة ممولة تعمل عىل تعميـــم الثقافة ومناهج 
العمل التعلُمية بني املؤسســـات والجمعيات األهلية من خالل نرش التجارب 
واألدلة وفلســـفة التعلم الجامعي. وقد شملت املدونات املنشورة عىل 
موقع املؤسســـة خالل عام 2021 املوضوعات ذات األولوية االسرتاتيجية 
مثل نرش ثقافـــة ومفهوم اإليثار الفعـــال يف املجتمع املدين، وأهمية 
اســـتخدام الدليل العلمـــي يف تصميـــم وتنفيذ املرشوعـــات التنموية، 

وأهمية وجود قنوات للتعلم من التجارب واملبادرات السابقة. 

إطالق النرشة الداخلية للمؤسسة

إميانا بأهمية التعلم الداخيل وإدارة املعرفة بداخل املؤسســـة، أطلق مكون 
التعلّـــم واالبتكار ابتداء مـــن الربع األخري من 2021 نرشة داخلية شـــهرية، يتناول 
فيها أهم األدلة البحثية والتقارير الدولية واملحلية التي تساهم يف إثراء عمل 
القطاعـــات الفنية. تحتـــوي النرشة أيضا األحـــداث والندوات والفـــرص التدريبية 
والتعليمية التي قد تساهم يف املزيد من التعلم الداخيل ورفع قدرات األفراد 
مبؤسســـة ســـاويرس. كام تعمل النرشة عىل نرش الحـــوار واملفاهيم واللغة 

الفنية املوحدة بني أفراد املؤسسة.

إطالق مدونة املؤسسة

ميكنكم االطالع عىل
املدونة من هنا 
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يف ضوء توجه املؤسســـة إلتباع فلسفة اإليثار الفّعال، تتوســـع املؤسسة يف إجراء دراســـات قياس أثر جديدة بهدف التحقق من جدوى 

التدخالت التنموية املســـتخدمة وضامن وجود أدلة علمية تشـــري إىل إمكانية تحقيق األثر املرجو من التدخل أو وجوب تعديله مع رصد النتائج 

العكسية إن وجدت. فيام ييل بعض األمثلة لدراسات قياس األثر التي بدأ العمل عليها يف 2021:

دراســـة أثـــر تقديم القـــروض للفقـــراء لتزويدهم 
بالسكن الالئق مع كيفية تقديم الدعم الفني لألرس 
لتحسني جودة وفعالية تكلفة أعامل التجديد التي 

ينفذها املقاولون.

دراســـة تأثري الحصول عىل التمويل األصغر لإلسكان 
عـــىل نتائج األرس املعيشـــية مبـــا يف ذلك جودة 
اإلســـكان والرفـــاه املـــايل والصحـــة ورأس املال 

البرشي.

مرشوع «بيتي أماين» املنفذ من هيئة هابيتات الدولية

اختبار إمكانية زيادة مشاركة الشابات يف القوى 
العاملة من خالل دراســـة التأثري غري املبارش عىل 
النطاق االجتامعي للنساء املشاركات يف مجتمع 

ريفي تقليدي.

قياس مدى التغيري يف القدرة التفاوضية للنساء 
داخل األرسة املعيشية. 

مرشوع «بناء 2» املنفذ من جمعية عطاء بال حدود

اختبار إمكانية التســـويق الرقمي كوسيلة فعالة 
للرشكات الصغـــرية لتعزيز الطلب مـــن خالل خفض 
التي تفتت  البحث واحتـــكاكات املعلومات  تكاليف 
األســـواق والتي متنع الرشكات مـــن التواصل مع 

العمالء خارج أسواقها املحلية.

مرشوع «التسويق الرقمي»

تحديد أفضل املامرسات يف استهداف املستفيدين املستحقني.

قياس تأثـــري وفعالية حمالت وتدخـــالت التوعية التغذويـــة التكميلية عىل رفاهية 
املستفيدين.

قياس قـــدرة الصناديـــق الغذائية الجديـــدة املقرتحة عىل مـــؤرش انعدام األمن 
الغذايئ مقارنة بالصناديق الســـابقة التي كان يعمل عليهـــا البنك، ومقارنة ذلك 

بعدم إعطاء صناديق طعام من األساس.

برنامج «التغذية العامة» املنفذ من بنك الطعام املرصي

دراســـة إمكانية زيادة نسبة مشـــاركة اإلناث يف القوى العاملة عن طريق تغيري 
عنوان ومسمى فرصة العمل التي نقدمها للنساء من التوظيف إىل التطوع.

اختبار مـــا إذا كان العمل التطوعي نفســـه ميكن اســـتخدامه كأداة لزيادة متكني 
املرأة.

مرشوع «التنمية الشاملة ومتكني املرأة» املنفذ من جمعية صناع الحياة

التوسع يف إجراء دراسات قياس أثر جديدة
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جائــزة ساويـرس

الـثـقــــــافـيـــــــة
الدورة 17

تعد «جائزة ساويرس الثقافية» أحد أهم برامج مؤسسة 
ســـاويرس يف دعم جهود الحركة الثقافيـــة وإثراء روح 
األمة وبعث نهضتها، حيث أُطلقت الجائزة يف عام 2005 
الختيار األعـــامل األدبية املتميـــزة لكبار وشـــباب األدباء 
والكتاب املرصيني بهدف تشـــجيع اإلبـــداع الفني وإلقاء 
الضـــوء عىل املواهب الجديدة الواعـــدة وتكريم قامات 
األدبـــاء والكتاب عـــىل أعاملهم اإلبداعيـــة يف مجاالت 
الرواية والقصة القصرية والســـيناريو السيناميئ والنص 
املرسحـــي والنقد األديب والرسديـــات األدبية. ومن أجل 
التشـــجيع عىل النهوض واالرتقاء بكتب األطفال، أطلقت 
املؤسســـة يف عـــام 2021 جائـــزة جديـــدة ألفضل كتاب 

لألطفال تحت سن 12 سنة.

احتفلت مؤسسة ســـاويرس بختام الدورة السابعة عرش 
لجائزة ساويرس الثقافية، يف املتحف القومي للحضارة 
املرصيـــة، بحضور نخبة مـــن الشـــخصيات العامة، ورموز 
املجتمـــع املرصي من املثقفـــني والفنانني، واملبدعني 
والسياســـيني، وقد شـــهد الحفل تكريم 16 فائزا من كبار 
وشـــباب الكتاب واألدباء عن أعاملهـــم األدبية املتميزة 
التـــي تم اختيارها مـــن بني 1304 عمـــال أدبيا مقدما يف 

مختلف فروع الجائزة يف دورتها السابعة عرش.

مليون  جنيـه 28

إجاميل موازنات جائزة ساويرس 
الثقافية حتى عام 2021

فـائـــــــــــــز225

إجاميل عدد الفائزين حتى 
عام 2021
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شاهـد فيديــــو
تغطيـة الحـــدث

https://www.youtube.com/watch?v=bE17Qne9tfE


2021

2020

2019

2018

2015

2013

2009

2007

2005

رفع قيمة الجوائز يف جميع الفروع

إضافة جائزة أفضل نص مرسحي

وتكريم  لدعـــم  الجائـــزة  إطالق 

الروائيـــة  األعـــامل  أفضـــل 

واملجموعات القصصية

منـــح مكافآت مالية لألعـــامل التي تصل 

للقوائم القصرية يف فروع شباب األدباء 

والكتاب 

 إضافة جائزة أفضل سيناريو 

الخط الزمني لتطور الجائزة

منذ انطالقها وعىل مدار 17 عاما، شكلت الجائزة قاعدة مثالية إلثراء الحياة الثقافية يف مرص، من خالل تتويج 
العديد من التجارب اإلبداعية الحقيقية، كام استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بني الجوائز العربية واملحلية.

إطالق جائزة جديدة ألفضل كتاب لألطفال تحت 12 سنة

تعديل فرع النقد األديب ليصبح النقد األديب والرسديات 

األدبيـــة إلتاحة الفرصة لألعـــامل اإلبداعية غري الروائية، 

والتي تشمل: السرية - الســـرية الذاتية - أدب الرحالت، 

واملدونات التاريخية - الكتابات النقدية والصحفية.

رواية  ألفضـــل  الجوائـــز  قيمـــة  رفـــع 

ومجموعة قصصية - فرع شباب األدباء

إضافة جائزة ترجمة الرواية الحائزة عىل املركز األول 

- فرع شباب األدباء

إضافة جائـــزة أفضل عمـــل يف مجال 

النقد األديب 

جائــــرة ساويــــرس الثقافيــــة
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إسهامات املؤسسة

علــى الـصـعـيــــــــــــــد

اإلقليمـــي والدولــي

مشاركات هامة

شـــمل امللتقى هذا العـــام نقاش حول مســـتقبل العمل الخـــريي يف ضوء 
األزمات، وقد تم مداولة تقرير صادر من جامعة كمربيدج غطى مبادرة مؤسسة 

ساويرس للتصدي لجائحة كورونا.

رئاسـة مجلـس أمنـاء 

تم منح املهندســـة نورا ســـليم، املديرة التنفيذية للمؤسسة، «جائزة املرأة 
العربية للمســـؤولية املجتمعية» تحت رعاية وبحضور أمني عام جامعة الدول 
العربيـــة، ضمـــن فعاليات تكريـــم أفضل النـــامذج املتميزة والرائـــدة ألصحاب 

املبادرات الهامة ذات األثر املجتمعي يف مرص والوطن العريب.

عضوية مجلس أمناء 
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عضوية شبكة املؤسسات العاملة 

(NET - FWD) من أجل التنمية

عضوية اللجنة االستشارية الخاصة 

باملجتمع املدين يف مجموعة 

(G20) العرشين

عضوية اللجنة االستشارية الخاصة 

مبجموعة ممويل التعليم عامليا

دراسات حالة

 (HARVARD BUSINESS SCHOOL) تطوير كليـــة إدارة األعامل بجامعة هارفـــرد
لدراســـة حالة عـــن عمل املؤسســـة للنهـــوض بالنظـــام التعليمي يف مرص 
واســـرتاتيجيتها يف التوســـع يف برامج التعليم ما قبـــل االبتدايئ وتطبيقها 

عىل مستوى الجمهورية.

قيـــام الباحثيـــــن بكليــــة إدارة األعمــــال بجامعــة ويتواترســراند
بكتابـــة   (WITS BUSINESS SCHOOL, UNIVERSITY OF WITWATERSRAND)

دراســـة حالة أخرى عن رد فعل املؤسسة الرسيع والفعال أثناء جائحة الكورونا 
وتم إلقاء الضوء عىل آليات اتخاذ القرار ودعم املجتمع املدين أثناء الجائحة. 

عضوية مجلس إدارة الصندوق 

القومي لالستثامر الخريي للتعليم 

إسهامات املؤسسة عىل الصعيد اإلقليمي والدويل

عضوية فعالة
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الـقــــوائــــــــــــم

الـمـــــــالـيــــــــــة

عن السنة املالية املنتهيـة يف 31 ديسمرب 2021
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القوائم املالية املعتمدة

مؤسسة ساويرس للتنمية اإلجتامعية

(قامئة وفقا ألحكام القانون 84 لسنة 2002 وتعديالته)

االلتزامات

621 268 527 311 1دائنون وأرصدة دائنة أخري

621 268 527 311 1إجاميل االلتزامات

رأس املال

رأس مال املؤسسة 

الفائــــــــض

فائض مرحل من العام السابق

يضـــــــــــاف:

زيادة اإليرادات عن املرصوفات للعام

153 493 297

 

222 199 633

141 390 030

12 103 267

297 493 930153 692 375مجموع الفائض

918 771 457153 014 377إجامىل االلتزامات ورأس املال والفائض

قامئة املركز املايل
يف 31 ديسمرب 2021

جنيه مرصي جنيه مرصي

2020/12/ 31 2021/ 12/ 31

األصـــــــــول

أرصدة لدى البنوك

شهادات وودائع وقفية لدى البنوك

أذون خزانه وقفية 

مدينون وأرصدة مدينة أخرى

قروض ملرشوعات صغرية ومتناهية الصغر (بالصاىف)

أصول ثابتة (بالصاىف)

38 877 696

100 000 000

217 965 002

3 360 684

3 265 000

13 546 075

42 915 085

100 000 000

 -   

2 114 285

 700 000

8 042 548

918 771 457153 014 377إجاميل األصول

القوائــــــــــم املاليــــــــــــة

10 00010 000

60



2021التقـريــــــــــــر السـنــــــــوي القوائــــــــــم املاليــــــــــــة

مؤسسة ساويرس للتنمية اإلجتامعية

(قوائم وفقا ألحكام القانون 84 لسنة 2002 وتعديالته)

قامئة اإليرادات واملرصوفات
عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2021

جنيه مرصي جنيه مرصي

2020/12/ 31 2021/ 12/ 31

اإليـــــــرادات

تربعات من املؤسسني - مخصصة

تربعات من املؤسسني - غري مخصصة

 تربعات أخرى

فوائض مرتدة من مرشوعات

عوائد ودائع وقفية لدى البنوك

عوائد أذون خزانة وقفية

عوائد ودائع وحسابات جارية (مخصصة)

عوائد ودائع وحسابات جارية (غري مخصصة)

عوائد قروض ملرشوعات صغرية و متناهية الصغر

19 976 590

493 278 209

6 570 000

3 454 107

7 108 938

5 603 402

 32 888

6 958 419

 77 175

36 965 669

287 326 605

2 120 000

1 242 659

2 150 531

 -   

 74 367

2 400 525

 12 600

956 292 728332 059 543إجاميل اإليرادات

املرصوفـــات

 مرصوفات مرشوعات ومنح (مخصصة)

 مرصوفات مرشوعات ومنح (غري مخصصة)

 مرصوفات إدارية وعمومية

 مرصوفات أخرى للمرشوعات واملنح

خسائر ترجمة عمالت أجنبية

إهالك األصول الثابتة

35 954 089

250 865 202

13 150 018

19 525 061

 223 927

1 141 798

51 879 303

242 653 667

9 142 000

14 883 385

 645 954

 985 380

689 189 095320 860 320إجاميل املرصوفات

267 103 63312 199 222الفائض (زيادة اإليرادات عن املرصوفات)
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القوائــــــــــم املاليــــــــــــة

مؤسسة ساويرس للتنمية اإلجتامعية

(قوائم وفقا ألحكام القانون 84 لسنة 2002 وتعديالته)

قامئة التدفقات النقدية
عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2021

جنيه مرصي جنيه مرصي

2020/12/ 31 2021/ 12/ 31

التدفقـات النقديـة من أنشطـة التشغيل

تربعات من املؤسسني (مخصصة)

تربعات من املؤسسني (غري مخصصة)

تربعات اخرى 

عوائد ودائع وقفية لدى البنوك

عوائد ودائع وحسابات جارية (مخصصة وغري مخصصة)

فروق تقييم عمالت أجنبية

فوائض مرتدة من مرشوعات

مدفوعات قروض ملرشوعات صغرية ومتناهية الصغر

متحصالت من مرشوعات صغرية و متناهية الصغر

عوائد عن قروض ملرشوعات صغرية

متحصالت مقيدة - مرشوعات األهرام

متحصالت مقيدة - رشكاء منحة جامعة برلني بالجونة

متحصالت مقيدة -  سربينج بورد 

مرصوفات مرشوعات ومنح - مخصصة 

مرصوفات مرشوعات ومنح - غري مخصصة 

مرصوفات إدارية وعمومية

مرصوفات إدارية أخري للمرشوعات واملنح

مدفوعات مقيدة - سربينج بورد 

مدفوعات مقيدة - مرشوعات األهرام

مدفوعات مقيدة - رشكاء منة جامعة برلني بالجونة

19 976 590
493 278 209

6 570 000
6 262 500
6 990 450

(223 927)
3 454 107

(2 565 000)
 -   

 77 175
 202 726

 -   
  477

(35 954 089)
(250 865 202)

(12 428 460)
(19 525 061)

(435)
(203 084)

(77 440)

36 965 669
287 326 605

2 120 000
4 857 462
2 478 864
(645 954)
1 242 659

(700 000)
 360 000

 12 600
 -   

 221 138
  402

(51 879 303)
(242 653 667)

(9 531 220)
(14 883 385)

(1 114)
(1 095)

(215 538)

123 074 53615 969 214صاىف التدفقات النقدية  الناتجة من انشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثامر
مدفوعات لرشاء أصول ثابتة

الزيادة ىف  شهادات وودائع وقفية لدى البنوك 

الزيادة ىف أذون خزانة وقفية 

(6 645 325)
 -   

(212 361 600)

(845 205)
(16 500 000)

 -   

(205 345 17)(925 006 219)صاىف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة االستثامر

صاىف التغري ىف النقدية وما ىف حكمها

النقدية وما ىف حكمها ىف أول العام

(4 037 389)
42 915 085

(2 271 082)
45 186 167

085 915 69642 877 38النقدية وما ىف حكمها ىف أخر العام
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الـحـوكـمـــــــــة

يضـــم مجلس أمناء املؤسســـة 11 عضوا منهم 
خمســـة أعضاء من عائلة ساويرس وستة أعضاء 
مســـتقلني مـــن قيـــادات املجتمـــع املـــرصي 
والخـــرباء يف مجاالتهـــم املتنوعـــة. يجتمـــع 
مجلس أمناء املؤسســـة أربع مرات عىل األقل 
خالل السنة، هذا باإلضافة إىل االجتامعات التي 
تعقدها اللجنة التنفيذية للمؤسســـة. وتتوىل 
السيدة يرسية لوزا – ســـاويرس رئاسة مجلس 

األمناء منذ عام 2018.
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مجلس أمناء املؤسسة

السيدة يرسية لــوزا- ساويرس
مراقب مايل ومحاسب قانوىن

رئيسة املجلس
املهندس نجيب ساويرس

العضو املنتدب لرشكة أوراسكوم
OIH لالستثامر القابضة

نائب رئيس املجلس

األستاذ حازم حسن

رئيس مجلس إدارة رشكة
حازم حسن للخربة االستشارية 

KPMG

نائب ثان لرئيس املجلس األستاذة تايا سميح ساويرس

مديرة االستثامرات برشكة
أوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية

سكرترية املجلس

.

 األستاذة هالة هاشم

رشيك رئييس يف مكتب
زيك هاشم للمحاماة
واالستشارات القانونية

أمني الصندوق

أعضاء املجلس

األستاذ ناصف ساويرس

رئيس مجلس اإلدارة الرشيف لرشكة
OCL أوراسكوم لإلنشاءات املحدودة
واملدير التنفيذي لرشكة أوراسكوم

الهولندية لإلنشاءات والصناعة

املهندس سميح ساويرس

رائد أعامل ومؤسس 
لرشكة أوراسكوم القابضة

ODH للفنادق والتنمية

الدكتورة نادية مكرم عبيد

املدير التنفيذي
ملركز البيئة والتنمية لإلقليم

CEDARE العريب وأوروبا

األستاذة منى ذو الفقار

رشيك رئييس
مبكتب ذو الفقار للمحاماة

املهندس أسامة بشاي

الرئيس التنفيذي لرشكة
أوراسكوم لإلنشاءات املحدودة

الدكتور إسامعيل رساج الدين

مؤسس ومدير رشيف
ملكتبة اإلسكندرية

الـحـوكـمــــــــــــــــــــة
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فريق عمل املؤسسة

نورا سليم
املديرة التنفيذية

  رانيا رمسيس 

مدير أول مكتب املديرة التنفيذية

ميس أبو حجاب

مديرة الربامج

2021التقـريــــــــــــر السـنــــــــوي الـحـوكـمــــــــــــــــــــة

قطـاع التعليــم واملنــح الدراسيــة

ميس أبو حجاب

القائم بأعامل مدير القطاع

محمد شوقي

مدير برامج التعليم

هنا الدكروري

مسؤول أول برامج التعليم

هدير محمد

مسؤول أول برامج منح دراسية

نادية األشقر

مسؤول برامج منح دراسية

قطــاع التمكيـــن االقتصـــادي

محمد بركــات

مديــر القطــاع

أحمد البنهاوي

مدير برامج متكني اقتصادي

سامي عبد الرحيم

مدير برامج متكني اقتصادي

قطــاع التمكيـــن االجتامعــــي

ناهد يرسي

مديرة القطاع

ثائرة شعبان

مديرة برامج متكني اجتامعي

مريال املرصي

مسؤول رئييس برامج

يرسا إدريس

مسؤول برامج

حنان الخيال

مسؤول أول برامج
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الـحـوكـمــــــــــــــــــــة

قطــــــاع الشـراكــــــات

روزة عبد امللك

مديرة القطاع

قطــاع التعلــم واالستـراتيجيـــات

عبد الرحمن ناجي

مدير القطاع

محمد كريم لطفي

مسؤول أول رشاكات

نادين رضا فويت

مسؤول أول رشاكات 

وجيه وهبه

مسؤول أول رشاكات

محمد عمر

مدير املتابعة

نرية الحسيني

مسؤول أول برامج

فريدة الجريتيل

مدير التعلم واالبتكار

محمد موىس

مدير التقييم

باتريسية سامن

مساعد االسرتاتيجيات

محمد السيد عبد القادر

مساعد نظم املعلومات

أدهم حمدي

مسؤول التعلم واالبتكار

نورهان سليامن

مسؤول التقييم

قطاع املراجعة املالية عىل املرشوعات

أحمد عبد السالم

مدير القطاع

أسامة ويليام

مدير بقطاع املراجعة املالية عىل املرشوعات

رشيف عرفة

 مسؤول أول

حسام عيل

 مسؤول أول

بالل ياسني

مسؤول أول

القطـــاع املـالــــي

جورج فكري

مدير القطاع

بهاء وجيه

مسؤول رئييس
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قطاع املوارد البرشية واإلدارية

ريهام صادق

مديرة القطاع

نريمني راشد

مسؤول رئييس موارد برشية وإدارية

مينا نبيل

مدير تكنولوجيا املعلومات

مارينا صربي

مسؤول موارد برشية وإدارية

فريق الخدمات املعاونة

عبد الكريم جاد خالد سمري حسني مصطفى

خالد صالح

مساعد إداري

جورج ميالد محمد عثامن مهدي شمس الدين

حمدي عبد العال

قطاع العالقات العامة واالتصال

وسام رجب

مدير العالقات العامة واالتصال

ماريانا مكسيموس

مسؤول عالقات عامة واتصال

أحمد جاد

مسؤول أول عالقات عامة واتصال

2021التقـريــــــــــــر السـنــــــــوي الـحـوكـمــــــــــــــــــــة

67



Sawiris Foundation for Social Development

+20 2 279 27 660
+20 2 279 27 664
info@sawirisfoundation.org
www.sawirisfoundation.org

10 El Diwan St., Garden City, Cairo, Egypt

instagram.com/sawiris.fsd

twitter.com/SawirisFSD

facebook.com/SawirisFoundation

linkedin.com/sawiris-foundation-for-social-development

أحمــد جــــــــاد

تخطيط وإعداد

وسـام رجـــب

مراجعة وتحرير

خالد أحمـد فتحـى

تصميم وتنفيذ التقرير

https://www.facebook.com/SawirisFoundation
https://twitter.com/SawirisFSD
https://www.instagram.com/sawiris.fsd/
https://www.linkedin.com/company/sawiris-foundation-for-social-development/





