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الشركاء واألصدقاء األعزاء
 فƠƠي

ً
 فيمƠƠا تمضƠƠي مؤسسƠƠة سƠƠاويرس قدمƠƠا

 مسƠƠيرة التنميƠƠة المسƠƠتدامة، التƠƠي بدأتهƠƠا منƠƠذ
، البƠƠد أن تكƠƠون لنƠƠا محطƠƠات تأمƠƠل

ً
 أكثƠƠر مƠƠن 19 عامƠƠا

 نسƠƠتعرض فيهƠƠا الخطƠƠوات التƠƠي قطعناهƠƠا ونقّيƠƠم
 مƠƠا حققنƠƠاہ مƠƠن إنجƠƠازات، لذلƠƠك يسƠƠعدني أن أضƠƠع
 بيƠƠن أيديكƠƠم تقريرنƠƠا السƠƠنوي لعƠƠام 2019، الƠƠذي
 يتضمƠƠن أهƠƠم اإلنجƠƠازات والتطƠƠورات التƠƠي قامƠƠت
ونجƠƠاح قƠƠوة  تعكƠƠس  والتƠƠي  المؤسسƠƠة،   بهƠƠا 
خلƠƠق علƠƠى  القائمƠƠة  المؤسسƠƠة   اسƠƠتراتيجية 
التنميƠƠة وتحقيƠƠق  التغييƠƠر  وتحفيƠƠز   الفƠƠرص 
 المسƠƠتدامة القائمƠƠة علƠƠى المعرفƠƠة وتبƠƠادل أفضƠƠل
 الخبƠƠرات والممارسƠƠات التنمويƠƠة مƠƠع شƠƠركاؤنا فƠƠي
والخƠƠاص الحكومƠƠي  القطاعيƠƠن  مƠƠن   التنميƠƠة 

ومؤسسات المجتمع المدني

كلمة رئيسة مجلس األمناء

أجƠƠل توصيƠƠل الشƠƠريكة، مƠƠن   الجمعيƠƠات األهليƠƠة 

 فƠƠي مختلƠƠف
ً
 خدماتنƠƠا إلƠƠى الفئƠƠات األكثƠƠر احتياجƠƠا

ً
فقƠƠرا األكثƠƠر  القƠƠرى   

ً
خصوصƠƠا مصƠƠر،   محافظƠƠات 

والمحافظات الحدودية

يسرية لوزا ساويرس
رئيسة المجلس

رسالة المديرة التنفيذية
للمؤسسة

 نورا سليم
المديرة التنفيذية
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ƠƠُرفنا بعقد شƠƠراكة
َ

 قطƠƠاع التمكيƠƠن االقتصادي: ش

 جديƠƠدة مƠƠع جهƠƠاز تنميƠƠƠة المشروعƠƠƠƠات الصغيƠƠƠرة

 والمتوسطة                 من أجل دعم المشروعات

 الصغيƠƠرة بصعيƠƠد مصƠƠر، كمƠƠا أسƠƠتمر العمƠƠل مƠƠع

 مؤسسƠƠة           ببنجالديƠƠش، ومركƠƠز عبƠƠد اللطيƠƠف

 جميƠƠل لمكافحƠƠة الفقƠƠر، مƠƠن أجƠƠل اخƠƠراج 2400 أسƠƠرة

،
ً
 مƠƠن حالƠƠة الفقƠƠر المدقƠƠع إلƠƠى وضƠƠع أكثƠƠر اسƠƠتقرارا

في قرى محافظتي أسيوط وسوهاج

.

(MSMEDA)

BRAC 

 لƠƠم يكƠƠن فƠƠي اسƠƠتطاعتنا خدمƠƠة مجتمعاتنƠƠا علƠƠى
 نحƠƠو فعƠƠال إال مƠƠن خƠƠالل العديƠƠد مƠƠن الشƠƠراكات
 الهامƠƠة ونفخƠƠر هƠƠذا العƠƠام، بإقامƠƠة شƠƠراكات جديƠƠدة
 مƠƠع البنƠƠك األوروبƠƠي إلعƠƠادة البنƠƠاء والتنميƠƠة           ،
الفندقيƠƠة األلمانيƠƠة  المدرسƠƠة  دعƠƠم  أجƠƠل   مƠƠن 
 بالجونƠƠة، و مƠƠع البنƠƠƠك اإلسƠƠالمي للتنميƠƠƠƠة         ،
 لدعƠƠƠƠم التنميƠƠة الزراعيƠƠة، ومƠƠع مؤسسƠƠة كارفƠƠور
 لتوسƠƠيع مجƠƠال دعمنƠƠا لألطفƠƠال بƠƠال مƠƠأوى، هƠƠذا
علƠƠى الحفƠƠاظ  فƠƠي  االسƠƠتمرار  إلƠƠى   باإلضافƠƠة 
 الشƠƠراكات القائمƠƠة واالسƠƠتراتيجية والعمƠƠل علƠƠى

.نمائها وتطورها

EBRD 

ISDB

اسƠƠتراتيجية تطبيƠƠق  بدايƠƠة   2019 عƠƠام   شƠƠهد 

 مؤسسƠƠة سƠƠاويرس لعƠƠام 2019 – 2021، والتƠƠي

 تؤكƠƠد علƠƠى التزامنƠƠا بالتنميƠƠة المسƠƠتدامة فƠƠي

المجتمعƠƠات تمكيƠƠن  علƠƠى  التركيƠƠز  مƠƠع   مصƠƠر 

 واألفƠƠراد اجتماعيƠƠا واقتصاديƠƠا، ولتحقيƠƠق هƠƠذه

 الغايƠƠة، تعمƠƠل مؤسسƠƠة سƠƠاويرس للتنميƠƠة، يƠƠدا

 بيƠƠد وبƠƠال كلƠƠل، مƠƠع العديƠƠد مƠƠن شƠƠركائها مƠƠن

المجتمƠƠع ومنظمƠƠات  الحكوميƠƠة   المؤسسƠƠات 

الخƠƠاص، والقطƠƠاع  الدوليƠƠة  والهيئƠƠات   المدنƠƠي 

.لضمان تحقيق األهداف التالية

 منƠƠح األطفƠƠال فƠƠرص الحصƠƠول علƠƠى تعليƠƠم
 عالƠƠي الجƠƠودة بدايƠƠة مƠƠن مرحلƠƠة التعليƠƠم مƠƠا
 قبƠƠل االبتدائƠƠي وصƠƠوالً الƠƠي مرحلƠƠة التخƠƠرج،
 مƠƠع االهتمƠƠام بحقهƠƠم فƠƠي التعلƠƠم واللعƠƠب

.والحماية

 تمكيƠƠن الشƠƠباب مƠƠن الحصƠƠول علƠƠى وظائƠƠƠƠف
 الئقƠƠƠƠة وسƠƠƠƠبل عيƠƠƠƠƠش مستدامة و تحقيق

. كامل إمكاناتهم

 دعƠƠƠƠƠم األسƠƠƠƠƠƠر األكثƠƠƠر تهميشƠƠƠƠƠا من حقهم
 فƠƠي الحصƠƠول علƠƠى احتياجاتهƠƠم األساسƠƠية
 مƠƠن سƠƠكن كريƠƠم، ومصƠƠادر ميƠƠاہ آمنƠƠة وصƠƠرف

.صحي، وشبكات األمان االجتماعي

 بينمƠƠا نواصƠƠل تركيزنƠƠا علƠƠى قطاعƠƠات المؤسسƠƠة
 الثالثƠƠة؛ قطƠƠاع التعليƠƠم والمنƠƠح الدراسƠƠية، قطƠƠاع
 التمكيƠƠن االقتصƠƠادي، وقطƠƠاع التمكيƠƠن االجتماعƠƠي،
 نفخƠƠر بتقديƠƠم تقريƠƠر عƠƠن اإلنجƠƠازات البƠƠارزة لعƠƠام 2019،

.كما يلي

 انضƠƠم أيضƠƠا 30 طالبƠƠا جديƠƠدا، لمجمƠƠوع طالبنƠƠا البالƠƠغ

منƠƠح علƠƠى  الحاصليƠƠن  مƠƠن  مصريƠƠا،  طالبƠƠا   1670 

 دراسƠƠية عبƠƠر 6 مƠƠن برامƠƠج منƠƠح التعليƠƠم العالƠƠي فƠƠي

الغنƠƠاء دراسƠƠة  مƠƠن  الدراسƠƠية،  المجƠƠاالت   شƠƠتى 

تأثرنƠƠا وأسƠƠتمر  الميƠƠاہ.  هندسƠƠة  إلƠƠى   األوبرالƠƠي 

 واعجابنƠƠا بالمواهƠƠب الفنيƠƠة المختلفƠƠة التƠƠي نلتقƠƠي

 بهƠƠا، للعƠƠام الثانƠƠي علƠƠى التوالƠƠي، فƠƠي اطƠƠار منحƠƠة

.ساويرس للفنون والثقافة

 شƠƠهد عƠƠام 2019، أيضƠƠا، إطƠƠالق النسƠƠخة األولƠƠى مƠƠن

 برنامƠƠج التعليƠƠم التنفيƠƠذي - وهƠƠو شƠƠراكة فريƠƠدة مƠƠن

 نوعهƠƠا بيƠƠن مؤسسƠƠة سƠƠاويرس وكليƠƠة بƠƠوث إلدارة

المتحƠƠدة الواليƠƠات  شƠƠيكاغو،  بجامعƠƠة   األعمƠƠال 

 األمريكيƠƠة، وتحƠƠت مظلƠƠة وزارة التخطيƠƠط والتنميƠƠة

 االقتصاديƠƠة. أتاحƠƠت هƠƠذہ الشƠƠراكة، ألول مƠƠرة فƠƠي

 مصƠƠر، فرصƠƠة االلتحƠƠاق بواحƠƠد مƠƠن أرفƠƠع وأهƠƠم برامƠƠج

 التعليƠƠم التنفيƠƠذي فƠƠي العالƠƠم، حيƠƠث ضƠƠم البرنامƠƠج

 46 مƠƠن كبƠƠار المسƠƠؤولين التنفيذييƠƠن مƠƠن القطاعيƠƠن

الموضوعƠƠات أحƠƠدث  لدراسƠƠة  والخƠƠاص   العƠƠام 

 المتطƠƠورة مثƠƠل الƠƠذكاء االصطناعƠƠي وقيƠƠادة االبتƠƠكار

.والتكنولوجيا المالية

 كمƠƠا أطلقنƠƠا برامƠƠج جديƠƠدة تعنƠƠى بمحƠƠو األميƠƠة،
 خاصƠƠة للنسƠƠاء فƠƠي صعيƠƠد مصƠƠر، وبحمايƠƠة ودعƠƠم

.النساء ضحايا العنف

 بينمƠƠا نتطلƠƠع لعƠƠام 2020، نƠƠدرك أنƠƠه اليƠƠزال هنƠƠاك

 الكثيƠƠر الƠƠذي يتعيƠƠن علينƠƠا القيƠƠام بƠƠه للتقليƠƠل مƠƠن

 أوجƠƠه عƠƠدم المسƠƠاواة وخدمƠƠة المسƠƠتفيدين مƠƠن

 مبƠƠادرات المؤسسƠƠة بصƠƠورة أفضƠƠل، ونتشƠƠرف بƠƠأن

 نكƠƠون فƠƠي وضƠƠع يتيƠƠح لنƠƠا تغييƠƠر حيƠƠاة األطفƠƠال

 والشƠƠباب والنسƠƠاء والرجƠƠال. وأنƠƠا شƠƠخصيا أشƠƠعر

 بعظيƠƠم االمتنƠƠان لفريƠƠق عمƠƠل مؤسسƠƠة سƠƠاويرس

جهƠƠد، أقصƠƠى  يبƠƠذل  الƠƠذي  االجتماعيƠƠة،   للتنميƠƠة 

أجƠƠل مƠƠن  والشƠƠغف،  التفانƠƠي  بمنتهƠƠى   ويعمƠƠل 

.إحداث أكبر أثر ممكن في حياة األخرين

والتقديƠƠر الشƠƠكر  بخالƠƠص  أتوجƠƠه  ان  أود   كمƠƠا 

 لمجلƠƠس أمنƠƠاء مؤسسƠƠة سƠƠاويرس للتنميƠƠة الƠƠذي

.يقƠوم بإرشادنƠا في كل خطوة على طول الطريق

 يتضمƠƠن هƠƠذا التقريƠƠر لمحƠƠة عƠƠن انجƠƠازات مؤسسƠƠة
 سƠƠاويرس، القائمƠƠة علƠƠى مبƠƠدأ االسƠƠتدامة، خƠƠالل
 سƠƠنواتها التسƠƠعة عشƠƠر الماضيƠƠة، فمنƠƠذ أن بƠƠدأت
 المؤسسƠƠة نشƠƠاطها التنمƠƠوي فƠƠي 2001، عملƠƠت
العمƠƠل نهƠƠج  وترسƠƠيخ  رسƠƠالتها  تحقيƠƠق   علƠƠى 
نهƠƠج األعمƠƠال  عƠƠن 

ً
المسƠƠتدام عوضƠƠا  التنمƠƠوي 

واألفƠƠكار المبƠƠادرات  تبنƠƠي  خƠƠالل  مƠƠن   الخيريƠƠة، 
ؤّمƠƠƠƠن حيƠƠƠاة

ُ
 الرياديƠƠة وتحويلهƠƠا إلƠƠى مشƠƠاريع ت

،
ً
وتهميشƠƠا احتياجƠƠƠƠا  األكثƠƠر  للفئƠƠƠƠات   كريمƠƠƠƠة 

100 مƠƠن  أكثƠƠر  خلƠƠق  خاللهƠƠا  مƠƠن   اسƠƠتطعنا 

 ألƠƠف فرصƠƠة عمƠƠل للشƠƠباب والمƠƠرأة المعيلƠƠة وذوي
ً

 االحتياجات الخاصة

التعليƠƠم عالƠƠي  كمƠƠا عملنƠƠا علƠƠى توفيƠƠر فƠƠرص 
 الجƠƠودة فƠƠي مختلƠƠف المراحƠƠل الدراسƠƠية، وتقديƠƠم
 المنƠƠح الدراسƠƠية آلالف الطƠƠالب المصرييƠƠن مƠƠن ذوي
الفنƠƠي التعليƠƠم  ودعƠƠم  والجƠƠدارة،   االسƠƠتحقاق 
التعليميƠƠة مؤسسƠƠاتنا  خƠƠالل  مƠƠن   والمهنƠƠي 
 الرائƠƠدة؛ فقمنƠƠا بإنشƠƠاء المعهƠƠد الفنƠƠي للتمريƠƠض
 بالجونƠƠة          ، مƠƠن أجƠƠل دعƠƠم المنظومƠƠة الصحيƠƠة
 بكƠƠوادر تمريضيƠƠة علƠƠى درجƠƠة عاليƠƠة مƠƠن الكفƠƠاءة
ازداد  ،2010 عƠƠام  فƠƠي  إنشƠƠاءہ  ومنƠƠذ   والتميƠƠز، 
 عƠƠدد الطƠƠالب الملتحقيƠƠن بالمعهƠƠد، مƠƠن 60 إلƠƠى 187
 طالƠƠب وطالبƠƠة فƠƠي عام 2019، بمنحة من مؤسسƠƠة
 سƠƠاويرس تغطƠƠي مصروفƠƠات اإلقامƠƠة واإلعاشƠƠة

بالكامل خالل 3 سنوات دراسية

GTNI

 قمنƠƠا أيضƠƠا بإنشƠƠاء المدرسƠƠة األلمانيƠƠة الفندقيƠƠة
 بالجونƠƠة          ، المدرسƠƠة األولƠƠي مƠƠن نوعهƠƠا فƠƠي
 مصƠƠر التƠƠي تتيƠƠح الفرصƠƠة لتعلƠƠم مهنƠƠة الفندقƠƠة
 علƠƠى أسƠƠاس مهنƠƠي صحيƠƠƠƠƠƠح،  هƠƠذا باإلضافƠƠƠƠة إلƠƠى
 المبƠƠƠƠادرات والبرامƠƠج التƠƠي تسƠƠتهدف توفيƠƠر خدمƠƠات
 الرعايƠƠة الصحيƠƠة، ودعƠƠم البنيƠƠة التحتيƠƠة، وتمكيƠƠن
 المƠƠرأة والطفƠƠل مƠƠن حقهƠƠم فƠƠي التعليƠƠم والحمايƠƠة
 والنمƠƠاء، والتƠƠي اسƠƠتطعنا مƠƠن خاللهƠƠا أن نخƠƠدم أكثƠƠر

من 164 ألف مستفيد

GHS 

مؤسسƠƠة حققتƠƠه  مƠƠا  أيضƠƠا  التقريƠƠر   يعكƠƠس 
 ساويرس على مدار عام 2019، حيث يستمر العطاء
 مƠƠن خƠƠالل رؤيƠƠة واسƠƠتراتيجية جديƠƠدة تنتهجهƠƠا
 مؤسسƠƠة سƠƠاويرس فƠƠي مسƠƠيرتها التƠƠي تتجƠƠه
 بخطƠƠى ثابتƠƠة نحƠƠو أهدافهƠƠا فƠƠي تمكيƠƠن المواطƠƠن
. ففƠƠي هƠƠذا

ً
 وثقافيƠƠا

ً
 واجتماعيƠƠا

ً
 المصƠƠري اقتصاديƠƠا

 العƠƠام استثمƠƠƠƠرت المؤسسƠƠƠة 466 مليƠƠون  جنيه
 مƠƠƠƠن أجƠƠل دعƠƠم وتعزيƠƠز برامجهƠƠا فƠƠي قطاعƠƠƠƠات
 العمƠƠل الرئيسƠƠية: التمكيƠƠن االجتماعƠƠي، التمكيƠƠن
 االقتصƠƠادي، التعليƠƠم والمنƠƠح الدراسƠƠية، فƠƠي 19
 محافظƠƠة، مƠƠع التركيƠƠز علƠƠى محافظƠƠات الصعيƠƠد،
 حيƠƠث تƠƠم توجيƠƠه %86 مƠƠن إجمالƠƠي موازنƠƠات برامƠƠج

ومشروعات المؤسسة لمحافظات الصعيد

وتنفيƠƠذ برامجنƠƠا،  أثƠƠر  قيƠƠاس  علƠƠى   كمƠƠا عملنƠƠا 

 الحلƠƠول ابتكاريƠƠة، والتوسƠƠع فƠƠي المبƠƠادرات التƠƠي

 تحظƠƠى بدراسƠƠة متكاملƠƠة وتخطيƠƠط سƠƠليم، مƠƠن

تحقيƠƠق فƠƠي  واإلسƠƠهام  األثƠƠر،  تعظيƠƠم   أجƠƠل 

مƠƠع يتوافƠƠق  بمƠƠا  المؤسسƠƠة   أهƠƠداف 

وقƠƠد المسƠƠتقبلية.  وخططهƠƠا   اسƠƠتراتيجياتها 

2019 عƠƠام  خƠƠالل  أيضƠƠا  المؤسسƠƠة   عملƠƠت 

 علƠƠى ضمƠƠان توزيƠƠع واسƠƠتخدام مواردهƠƠا بفعاليƠƠة

 مع التركيز على تلبية احتياجات وبناء قدرات

الشƠƠراكات مƠƠن  العديƠƠد   2019 عƠƠام   كمƠƠا شƠƠهد 

، مƠƠع مختلƠƠف
ً
 ومحليƠƠا

ً
 الجديƠƠدة والمتميƠƠزة، دوليƠƠا

نفƠƠس تشƠƠاركنا  التƠƠي  والمؤسسƠƠات   الجهƠƠات 

 الرؤيƠƠة واألهƠƠداف نحƠƠو تعزيƠƠز التنميƠƠة والقضƠƠاء علƠƠى

 الفقƠƠر، وخلƠƠق الفƠƠرص الحقيقيƠƠة لتحسƠƠين جƠƠودة

وتلبيƠƠة المصƠƠري،  الشƠƠعب  فئƠƠات  مختلƠƠف   حيƠƠاة 

 تطلعاتهƠƠم إلƠƠى حيƠƠاة تتسƠƠم بالعƠƠدل والكرامƠƠة

واإلنسانية

بقƠƠدرة يعتƠƠز  المؤسسƠƠة  أمنƠƠاء  مجلƠƠس   إن 
كمƠƠا والتطƠƠور،  االسƠƠتمرارية  علƠƠى   المؤسسƠƠة 
 خطƠƠط لهƠƠا مؤسسƠƠيها منƠƠذ البدايƠƠة، فƠƠي أن تكƠƠون
 فاعƠƠال فƠƠي التنميƠƠة علƠƠى أرض مصƠƠر، ويفخƠƠر

ً
 شƠƠريكا

 بالرصيƠƠد الكبيƠƠر والنتائƠƠج التƠƠي حققتهƠƠا المؤسسƠƠة
 خƠƠالل األعƠƠوام الماضيƠƠة عبƠƠر مختلƠƠف مشƠƠاريعها
التغييƠƠر إحƠƠداث  التƠƠي أسƠƠهمت فƠƠي   ومبادراتهƠƠا، 
 اإليجابي وبنƠƠاء اإلنسƠان في مجتمعاتهƠƠا، وهي تعمل
 إلƠƠى جنƠƠب مƠƠع كافƠƠة الكيانƠƠات والمؤسسƠƠات

ً
 جنبƠƠا

 فƠƠي تكامل وانسƠƠجام لتحقيƠƠق رؤية مصر 2030، نحن
 نتطلƠƠع إلƠƠى المسƠƠتقبل بكثيƠƠر مƠƠن الثقƠƠة ونأمƠƠل فƠƠي
التƠƠي تعƠƠزز تكافƠƠؤ  تحقيƠƠق المزيƠƠد مƠƠن اإلنجƠƠازات 

الفرص لجميع فئات المجتمع المصري

 وفƠƠي الختƠƠام أتوجƠƠه بجزيƠƠل الشƠƠكر لمجلƠƠس أمنƠƠاء
 المؤسسƠƠة وأعضƠƠاؤہ، وفريƠƠق عملهƠƠا التنفيƠƠذي،
 علƠƠى تفانيهƠƠم وجهودهƠƠم الدؤوبƠƠة فƠƠي قيƠƠادة

وتنفيذ وإنجاز رؤية المؤسسة بكل إبداع وريادة

 قطƠƠاع التعليƠƠم والمنƠƠح الدراسƠƠية: أضفنƠƠا
 15 مدرسƠƠة مجتمعيƠƠة جديƠƠدة، لنصƠƠل إلƠƠى

 إجمالي 60 مدرسة مجتمعية في صعيد

،Ơ"رƠƠل مصƠƠن اجƠƠدارس مƠƠن مبادرة"مƠƠر، ضمƠƠمص 
  تتيƠƠح لمƠƠا يقƠƠرب من 1800 طفƠƠل – بنين وبنات -
حيƠƠث المدرسƠƠية،  الفصƠƠول  داخƠƠل   التواجƠƠد 
 يتعلمƠƠون مƠƠن خƠƠالل عƠƠروض الدمƠƠى وأجهƠƠزة
 التابلƠƠت. هƠƠؤالء األطفƠƠال، لƠƠو لƠƠم تتوفƠƠر لهƠƠم
.تلك اإلمكانات، كانوا سيحرمون من التعليم

 قطƠƠاع التمكيƠƠن االجتماعƠƠي: اسƠƠتمرت تركيزنƠƠا

 علƠƠى حمايƠƠة وتأهيƠƠل وتمكيƠƠن األطفƠƠال بƠƠال مƠƠأوى،

 بالتعƠƠاون مƠƠع شƠƠركاؤنا المتفانيƠƠن، لضمƠƠان حصƠƠول

الصحيƠƠة الرعايƠƠة  علƠƠى  طفƠƠل   6000 مƠƠن   أكثƠƠر 

.والتعليم والدعم النفسي

خالص تحياتي،



1.4
مليار جنيه
إجمالي التمويل

313
ألƠƠƠƠƠƠƠƠف

مستفيد/ة

 برامƠƠج المنƠƠح الدراسƠƠية الدوليƠƠة والمحليƠƠة للطƠƠالب
المصريين المتميزين

 إنشƠƠاء مؤسسƠƠات تعليميƠƠة متخصصƠƠة وقƠƠادرة علƠƠى
تلبية احتياجات المجتمع

 دعƠƠم وتمويƠƠل برامƠƠج التعليƠƠم مƠƠا قبƠƠل االبتدائƠƠي
واألساسي والتعليم الفني والمهني

التمكين اإلجتماعي

2019التقرير السنوى

3

2019التقرير السنوى

4

لمحة عن المؤسسة
 ” من نحن “

الرؤيƠƠƠƠة

 تقديƠƠƠƠم نمƠƠƠƠوذج ريƠƠادي لƠƠدور منظمƠƠات المجتمƠƠع المدنƠƠي

 كشƠƠƠƠريك فƠƠƠƠي التنميƠƠƠƠة علƠƠى أرض مصƠƠƠƠر، مƠƠن خƠƠالل دعƠƠم

 ومسƠƠاندة المبƠƠادرات التنمويƠƠة المبتكƠƠرة والهادفƠƠة إلƠƠى

تحقيƠƠق تنميƠƠة بشƠƠرية مسƠƠتدامة

الرسالƠƠƠƠة

 دعƠƠم الحلƠƠول التنمويƠƠة المسƠƠتدامة للتخفيƠƠف مƠƠن حƠƠدة

والعمƠƠل واالقتصƠƠادي،  االجتماعƠƠي  واالسƠƠتبعاد   الفقƠƠر 

 علƠƠى توفيƠƠر فƠƠرص تعليميƠƠة عادلƠƠة للفئƠƠات األكثƠƠر تهميشƠƠا

مؤسسƠƠات مƠƠع  التعƠƠاون  خƠƠالل  مƠƠن  وذلƠƠك  مصƠƠر،   فƠƠي 

المجتمع المدني والقطاعين الخاص والحكومي

زيادة فرص الحصول
على تعليم عالي الجودة

تشجيع األبداع
الثقافي والفني

ً تطبيƠƠق نمƠƠوذج التدريƠƠب والتوظيƠƠف العكسƠƠي القائƠƠم
 علƠƠى دراسƠƠة وتقييƠƠم احتياجƠƠات سƠƠوق العمƠƠل تقييمƠƠا
 شƠƠامال قبƠƠل تصميƠƠم التدريƠƠب بهƠƠدف توفيƠƠر أكبƠƠر قƠƠدر

ممكن من فرص العمل للمتدربين

المجتمƠƠع منظمƠƠات  مƠƠع  الفاعلƠƠة  الشƠƠراكات   إقامƠƠة 
المدني والقطاعين الحكومي والخاص

المستفيديƠƠƠƠن بيƠƠن  الشريفƠƠƠƠة  المنافسƠƠƠة  روح   إزكƠƠƠƠاء 
 واالحتفƠƠاء بالتميƠƠز مƠƠن خƠƠالل المنƠƠح الدراسƠƠية والجوائƠƠز

الثقافية ومسابقات خلق فرص العمل

 تشƠƠجيع أفضƠƠل الممارسƠƠات فƠƠي مجƠƠال تصميƠƠم إدارة
 المشƠƠروعات التنمويƠƠة مƠƠن خƠƠالل قيƠƠاس األثƠƠر والمتابعƠƠة

والتقييم وبناء قدرات الجمعيات الشريكة

 توسƠƠيع نطƠƠاق المبƠƠادرات الناجحƠƠة لتعظيƠƠم األثƠƠر وتحقيƠƠق
االستدامة

 المؤسسة في أرقام 
2001 - 2019

أسلوب عمل المؤسسة

األهƠƠƠداف

 هدفنا الرئيسي هو دعم المشاريع والبرامج والمبادرات
التنموية في جميع محافظات مصر من خالل

المبادئ األساسية

تعƠƠƠƠزز التƠƠي  األساسيƠƠƠƠة  بالمباƠƠƠƠدئ  ملتزمƠƠƠƠون   نحƠƠن 

المسƠƠاءلة وتتضمƠƠن  المؤسسƠƠة،  وأهƠƠداف   رسƠƠالة 

 والشƠƠفافية والمسƠƠاواة والعدالƠƠة والنزاهƠƠة فƠƠي جميƠƠع

أفضƠƠل تعزيƠƠز  أجƠƠل  مƠƠن  بهƠƠا  نقƠƠوم  التƠƠي   األعمƠƠال 

الفعالƠƠة االسƠƠتجابة  وضمƠƠان  التنمويƠƠة   الممارسƠƠات 

الحتياجات الشعب المصري

التمكين االقتصادي

دعم وتمويل برامج التدريب التي تنتهي بالتوظيف

 تشƠƠجيع المشƠƠروعات الصغيƠƠرة ومتناهيƠƠة الصغƠƠر عƠƠن
 طريƠƠق تقديƠƠم الدعƠƠم الفنƠƠي واإلداري والمالƠƠي مƠƠن

خالل المنح والقروض الميسرة

دعم وتمويل برامج التنمية الزراعية

 تحسين سبل الوصول لخدمات الرعاية الصحية

دعم وحماية األطفال بال مأوى والمهمشين

والمناطƠƠق القƠƠرى  فƠƠى  التحتيƠƠة  البنيƠƠة   تعزيƠƠز 
األكثر احتياجا

دعم وتمكين المرأة المصرية

 جائزة ساويرس الثقافية

منحة ساويرس لدراسة الفنون والثقافة
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+106
ألƠƠƠƠف

إجمالي عدد
المستفدين

+307
مليون جنيه
إجمالي التمويل

قطƠƠƠƠاع
التمكين االقتصادي

برنامج
التƠدريƠب والتوظيƠف

تم تدريب وتوظيف أكثر من

41.000+
مستفيد/ة

 بميزانية إجمالية تقدر بأكثر

من 177
مليون جنيه

برنامج تنمية
المشروعات الصغيرة

57.000+
مستفيد/ة

 حصلوا على قروض صغيرة
 ومتناهية الصغر بميزانية

إجمالية تقدر بأكثر

من 69
مليون جنيه

برنامج
التنميƠة الƠزراعيƠƠة

7.400+
مستفيد/ة

حصلوا على دعم باستثمار ات
تقدر بأكثر

من 60
مليون جنيه

164
ألƠƠƠƠƠف

إجمالي عدد
المستفدين

+366
مليون جنيه
إجمالي التمويل

قطƠƠƠƠاع
التمكين اإلجتماعي

برنامج
أطفƠƠال بƠƠال مƠƠƠƠƠƠأوى

حصل أكثر من

38.000
طفƠƠƠƠƠƠل

 على مجموعة من الخدمات
 المتكاملة ( إعادة التأهيƠƠل

 والتعليم، والمƠƠأوى، والرعاية
 الصحية ) بميزانية تقƠƠدر بأكثر

من 126
مليون جنيه

"الشارع مش مكاني"

بƠرنƠƠامƠƠƠƠج الصحƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة

حصل أكثر من

125.000
مستفيد/ة

 على خدمات الرعاية الصحية
 (فحص وعالج التهاب الكبد
 الوبائي وعمليات زرع كبد)

بميزانية تقدر بأكثر

من 180
مليون جنيه

برنامج البنية التحتية

أكثر من

60
مليون جنيه

 تم تخصيصها لدعم البنية
التحتية والبرامج التنموية

"بيƠƠت يحميني"

+43
ألƠƠƠƠف

إجمالي عدد
المستفيدين

+694
مليون جنيه
إجمالي التمويل

قطƠƠƠƠاع
التعليم والمنح الدراسية

برنامج
المنح الدراسية

1101
منحة دراسية

 دولية ومحلية تم تقديمها
 لدعم الطالب المصريين
 المتميزين بميزانية تقدر

بحوالي 240
مليون جنيه

برنامج التعليم
الفنƠƠي والمهنƠƠي

 وصل عدد المستفيدين من
 برامج التعليم الفنى والمهنى

إلى 871
طƠالƠƠب/ة

بميزانية إجمالية تقدر بحوالي

 170
مليون جنيه

برنامج
التعليم األساسي

 وصل عدد المستفيدين من
 برامج التعليم إلى مايقرب

من 42.000
مستفيد/ة

ميزانية إجمالية تقدر بحوالي

 285
مليون جنيه

االنتشار الجغرافي للمؤسسة

من الدعم موجه
لقرى الصعيد

محافظة
86%

مع التركيز
على القرى
ا
ً
 األكثر فقر

24

الواليات المتحدةالمانيƠƠƠƠا

األمريكية

سويسƠƠراإنجلتƠƠƠƠرا

تقديم منح دراسية للطالب المصريين
المتميزين  بأفضل الجامعات فى

ً
محليا

ً
دوليا

 المؤسسة في أرقام 
2001 - 2019

قطƠƠƠƠاع الشراكات
جƠائƠƠزة

ساويرس الثقافية
 وصل عدد شركاء المؤسسة

ًإلى 31
شريكƠƠا

 لتنفيذ برامج ومبادرات تنموية
 بميزانية إجمالية تقدر بحوالي

485
مليون جنيه

203
ا
ً
ا وأديب

ً
مبدع

 مصريا حصلوا على جوائز
 بميزانية إجمالية تقدر بأكثر

من 22
مليون جنيه



أثƠƠر المؤسسة
في 2019

466
مليون جنيه

63
مشروع

11
برنامƠج

فى 3 قطاعات

19
محافظة

10
شركاء التنمية

122,000
مستفيد / ة

45

المدرسة األلمانية الفندقية
بالجونة        

تخريج

GHS

58
طالب و
طالبƠƠƠƠة

المعهد الفني للتمريض
بالجونة         

تخريج

GTNI

2,400
أسƠƠƠƠƠرة

من أجل إخراجهم
من الفقر المدقع

مبادرة باب أمل

دعم

765
طالب/ة

من المدارس المجتمعية
والتحاقهم بالمراحل اإلعدادية

مبادرة
مدارس من أجل مصر

تخريج

6.000+
طفƠƠƠƠل

برنامج دعم االأطفال بال مأوى

حماية وتمكين

ً
 وإقليميا

ً
إسهامات المؤسسة دوليا

عضوية فعالةرئاسة مجلس أمناء

من الكوادر
التمريضية المتميزة
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في أرقƠƠƠƠام 2019

135
عمليƠƠة
زرع كبƠƠƠد

عضوية في اللجنة
االستشارية الخاصة

بالمجتمع  المدني في
مجموعة العشرين
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قطƠƠƠƠƠƠƠƠاع
التمكين االقتصادي

فƠرصƠة عƠمƠƠƠƠل
تساوي حياة

16
محافظƠƠة

14,000
مستفيد/ة

145
مليون جنيه
إجمالي الموازنة

16
مشƠƠروع

أهداف القطاع

األكثƠƠر الفئƠƠات  تمكيƠƠن  إلƠƠى  القطƠƠاع   يهƠƠدف 
، خصوصƠƠا الشƠƠباب والمƠƠرأة

ً
 تهميشƠƠا واحتياجƠƠا

 المعيلƠƠة وذوي اإلعاقƠƠة وتزويدهƠƠم بالمهƠƠارات
إنشƠƠاء أو  العمƠƠل  لسƠƠوق  لتأهيلهƠƠم   الالزمƠƠة 
 مشƠƠروعات صغيƠƠرة، والعمƠƠل معهƠƠم مƠƠن خƠƠالل

.التدريبات والمتابعة على استدامة النتائج

برامج القطاع

برنامج التدريب والتشغيل
برنامج تنمية المشروعات الصغيرة

برنامج التنمية الزراعية
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مبادرة التنمية
الشاملة بنجع الفوال

2019التقرير السنوى

نبذة عن البرامج والمشروعات

برنامƠج الخروج
من الفقر المدقع

2400
أسƠƠƠرة

مستهدفة لتمكينهم
وإخراجهم من الفقر المدقع

55
مليون جنيه

إجمالي الموازنة
على مدار ٣ سنوات

أحالم "صبريƠة"

"بƠƠƠدل حƠƠƠƠال قريتƠƠƠƠƠƠك"
المكون

اإلقتصادي

7
تدريبƠƠƠات

إدارية وحرفية

115
متدرب

115
مشروع

صغير

10,000
جنية مصري

متوسط قيمة
المنحة العينية

2500
مستفيد/ة

14
مليون جنيه

إجمالي الموازنة

المبادرة المصرية
المرحلة الثانية"النƠƠداء"للتنميةالمتكاملة

"باب أمل"

عناصر االستدامة

J-PAL  

BRAC 

مكون
الصƠحƠƠƠƠƠƠƠة

12
جمعية أهلية

شريكة

التعاون مع

فيروس

بقوافل طبية
لمحاربة

مشاركة في مبادرة

مليون صحة

4814
مستفيد / ة

مكون
التƠعƠلƠيƠƠƠƠƠƠƠم

C

 من  
ً
عضƠƠƠوا

بناء قدرات

لجنة التعليم بالنجع

20

طƠفƠل  

تعزيز مهارات

584

تنفيذ احتفالية

يوم األسرة
بالشراكة مع

أوراسكوم لإلنشاء

وبحضور
مايقرب من

فƠƠƠƠرد  
600

100

 يهƠƠدف البرنامƠƠج إلƠƠى إخراج ٢٤٠٠ أسƠƠرة من الفقر المدقع

محافظتƠƠي قƠƠرى  فƠƠي  اسƠƠتقرارا  أكثƠƠر  وضƠƠع   إلƠƠى 

 أسيوط  وسوهاج  بموازنة إجمالية قدرها ٥٥ مليون جنيه

 مصƠƠري علƠƠى مƠƠدار ٣ سƠƠنوات وذلƠƠك مƠƠن خƠƠالل تزويدهƠƠم

 باألصƠƠول اإلنتاجيƠƠة والدعƠƠم المƠƠادي وتدريبهƠƠم علƠƠى

 االدخƠƠار، باإلضافƠƠة إلƠƠى الدعƠƠم المعنƠƠوي الƠƠذي يتƠƠم عبƠƠر

 الزيƠƠارات المنزليƠƠة مƠƠن قبƠƠل ميسƠƠرات لتقديƠƠم المشƠƠورة

.لألسرة

قياس األثƠƠƠƠƠƠƠر
 قيƠƠاس أثƠƠر تدخƠƠالت المبƠƠادرة  بالتعƠƠاون مƠƠع فريƠƠق عمƠƠل مركƠƠز عبƠƠد
 اللطيƠƠف جميƠƠل لمكافحƠƠة الفقƠƠر             ، مƠƠن خƠƠالل تجربƠƠة التحكƠƠم
.العشوائي التي تعد من أفضل أساليب المتابعة والتقييم المتقدمة

الشراكات الفاعلة
 يشƠƠارك فƠƠي تنفيƠƠذ البرنامƠƠج مؤسسƠƠة            التƠƠي تقƠƠوم
 بتقديƠƠم الدعƠƠم الفنƠƠي فƠƠي تصميƠƠم المشƠƠروع باعتبارهƠƠا الجهƠƠة

.الخبيرة التي صممت هذا البرنامج

بناء قدرات الجمعيات األهلية المنفذة
للتنميƠƠة المصريƠƠة  الجمعيƠƠة  مƠƠن  كل  المبƠƠادرة  بتنفيƠƠذ   يقƠƠوم 
 اإلنسƠƠانية بسƠƠوهاج و جمعيƠƠة عطƠƠاء بƠƠال حƠƠدود فƠƠي أسƠƠيوط،
 وتحƠƠرص المؤسسƠƠة علƠƠى دعƠƠم تللƠƠك الجمعيƠƠات و بنƠƠاء قدراتهƠƠا

.من خالل التدريب المستمر

 لƠƠم ينƠƠل الفقƠƠر مƠƠن عزيمتهƠƠا، "صبريƠƠة" أرملƠƠة توفƠƠي عنهƠƠا زوجهƠƠا
 تƠƠاركا لهƠƠا خمسƠƠة أطفƠƠال ليƠƠس لديهƠƠم مƠƠا يكفƠƠي معيشƠƠتهم
 األساسƠƠية. تƠƠم اختيارهƠƠا ضمƠƠن المسƠƠتفيدين المسƠƠتهدفين مƠƠن
 مبادرة "باب أمل"، واختارت أن تبدأ مشروع "تربية األغنام" لكي يضمن
 لهƠƠا حيƠƠاہ منتجƠƠة. تقƠƠول صبريƠƠة "بعƠƠد أن التحقƠƠت بالتدريبƠƠات التƠƠي
 يقدمهƠƠا المشƠƠروع عƠƠن تربيƠƠة األغنƠƠام ورعايتهƠƠا، اسƠƠتلمت ثالثƠƠة
 أغنƠƠام ُعشƠƠر، كƠƠي أبƠƠدأ مشƠƠروع إنتاجƠƠي يضمƠƠن لƠƠى وألوالدي حيƠƠاة
6 لمƠƠدة  تكفƠƠي  أعƠƠالف  األغنƠƠام  مƠƠع  واسƠƠتلمت   كريمƠƠة، 
 شƠƠهور، كما وفر لى "باب أمل" معاش شƠƠهري مسƠƠتمر لمدة 6
 شƠƠهور إلƠƠى أن يبƠƠدأ مشƠƠروعي فƠƠى اإلنتƠƠاج ، واسƠƠتلم المعƠƠاش
 مƠƠن مكينƠƠة الصƠƠراف اآللƠƠي بمكتƠƠب البريƠƠد فƠƠي القريƠƠة مƠƠن خƠƠالل
 بطاقƠƠة إلكترونيƠƠة أصدرهƠƠا لنƠƠا المشƠƠروع لتسƠƠهيل صƠƠرف المعƠƠاش
 كل شƠƠهر كمƠƠا قمƠƠت أيضƠƠا مƠƠع العديƠƠد مƠƠن المسƠƠتفيدات األخريƠƠات
 بإدخƠƠار

ً
 فƠƠي القريƠƠة بإنشƠƠاء مجموعƠƠة ادخاريƠƠة، حيƠƠث نقƠƠوم معƠƠا

 مبالƠƠغ صغيƠƠرة فƠƠي صنƠƠدوق مغلƠƠق لنسƠƠتفيد منهƠƠا وقƠƠت الحاجƠƠة،
 ثƠƠم نردهƠƠا الحقƠƠا للصنƠƠدوق... اسƠƠتلمت األغنƠƠام بعƠƠد أن فحصهƠƠا
 الطبيƠƠب البيطƠƠري، كمƠƠا تƠƠم التأميƠƠن عليهƠƠا ضƠƠد المƠƠوت .. وبعƠƠد
 اسƠƠتالم األغنƠƠام بأيƠƠام قليلƠƠة ولƠƠدت إحƠƠدى النعƠƠاج خƠƠروف صغيƠƠر،
 بعƠƠد كل هƠƠذا الصبƠƠر  أؤمƠƠن أن أحالمƠƠي سƠƠتتحقق ، وأنƠƠه فƠƠي يƠƠوم

 سيكون لدي مزرعة أغنام كبيرة
ً
.قريب جدا

 تنفƠƠذ هƠƠذہ المبƠƠادرة علƠƠى مƠƠدار خمƠƠس سƠƠنوات،
 من يناير 2017 وحتى ديسمبر 2021، بموازنة قدرها 14
 مليƠƠون جنيƠƠه مصƠƠري، بالشƠƠراكة مƠƠع مؤسسƠƠة
 UNDP النƠƠداء والبرنامƠƠج االنمائƠƠي لألمƠƠم المتحƠƠدة
 تسƠƠتهدف المرحلƠƠة الثانية تدريب 2500 مسƠƠتفيد
 (%30 مƠƠن اإلنƠƠاث) فƠƠي مجƠƠاالت تدويƠƠر مخلفƠƠات
 المƠƠوز، الزراعƠƠة المائيƠƠة "زراعƠƠات الهيدروبونيƠƠك" مƠƠن
 خƠƠالل المƠƠدارس الحقليƠƠة للمزارعيƠƠن، إدارة المƠƠزارع
المتكاملƠƠة، صناعƠƠة األعƠƠالف وإنتƠƠاج  السƠƠمكية 
الماعƠƠز، تربيƠƠة  للدواجƠƠن،  اآلمنƠƠة  التربيƠƠة   األلبƠƠان، 
ومنتجƠƠات العسƠƠل  واسƠƠتخراج  النحƠƠل   تربيƠƠة 

.النحل

BRIDGE SPANفي 2019 قامت مؤسسة                             باختيار 

بمبƠƠادرة المسƠƠتدامة  الزراعيƠƠة  التنميƠƠة   برنامƠƠج 

وتمويƠƠل لمشƠƠاركة  متميƠƠز  كنمƠƠوذج   "النƠƠداء" 

 األسƠƠر المانحƠƠة بالمنطقƠƠة العربيƠƠة والتƠƠي تمثلهƠƠا

 فƠƠي هƠƠƠذہ الحالƠƠƠƠة مؤسسƠƠƠƠة سƠƠاويرس للتنميƠƠة

.االجتماعية

شƠƠركة مƠƠع  بالشƠƠراكة  المبƠƠادرة  هƠƠذہ  تنفيƠƠذ   يتƠƠم 
 أوراسƠƠكوم لإلنشƠƠاءات، ومؤسسƠƠة المجموعƠƠة الماليƠƠة
الشƠƠعب لمسƠƠاندة  الكويتيƠƠة  والمبƠƠادرة   هيرميƠƠس، 
 المصƠƠري. وتسƠƠتند هƠƠذہ المبادرةتسƠƠتند هƠƠذہ المبƠƠادرة
 إلƠƠى المنظƠƠور الشƠƠامل والمسƠƠتدام للتنميƠƠة وتسƠƠعى
 إى إحƠƠداث تغييƠƠر حقيقƠƠي فƠƠي المسƠƠتوى المعيشƠƠي
 للفئƠƠه المسƠƠتهدفة بنجƠƠع الفƠƠوال- قريƠƠة الديƠƠر بمركƠƠز
 اسƠƠنا بمحافظƠƠة األقصƠƠر، مƠƠن خƠƠالل عƠƠدة تدخƠƠالت تنمويƠƠة
 ( تمكيƠƠن اقتصƠƠادي – رعايƠƠة صحيƠƠة – تعليƠƠم- تدريبƠƠات
حتƠƠى أنشƠƠطة  مƠƠن  تنفيƠƠذہ  تƠƠم  مƠƠا   ،( قƠƠدرات   وبنƠƠاء 

.اآلن



17
مشƠƠروع

12
محافظƠƠة

73,000
مستفيد/ة
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14

قطƠƠƠƠƠƠƠƠاع
التمكين االجتماعي

برامج القطاع

دعم األطفال بال مأوى
دعم الرعاية الصحية

دعم البنية التحتية "بيت يحميني"
تمكين المرأة "إنِت أقوى "

أهداف القطاع

من التهميش
إلƠى التمكƠين

88
مليون جنيه
إجمالي الموازنة

 تمكيƠƠن الفئƠƠات األكثƠƠر تهميشƠƠا واحتياجƠƠا مƠƠن

 حقوقهƠƠم األساسƠƠية مƠƠن مسƠƠكن كريƠƠم، تغذيƠƠة

 سƠƠليمة، ومحƠƠو أميتهƠƠم بمƠƠا يحقƠƠق لهƠƠم القƠƠدرة

إدارة شƠƠئون حياتهƠƠم ويسƠƠاعدهم علƠƠى  علƠƠى 

.التفاعل اإليجابي مع المجتمع
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برنامج
دعم األطفال بال مأوى

"زهور تتفتح"
تخرج أول دفعة من فتيات

بناتي 2019

عناصƠƠƠر االستƠدامƠƠƠƠة

330
طفƠƠƠƠƠل

بمركز إقامة
مؤسسة
أنا المصري

+6,000
طفƠƠƠƠƠل

في ظروف الشارع
يتلقون الدعم من

خالل مراكز
االستقبال النهاري
والعربة المتنقلة

190
طفƠƠƠƠƠل

بمركز إقامة
مؤسسة بناتي

نمƠو حجم االستثمƠارات
 بدأ إجمالي التمويل المقدم
 لمؤسسة أنا المصري فى

عام 2013

 بمبلغ 6 مليون جنيه
ليصل في

عام 2019

إلى 24.8 مليون جنيه

 بدأ إجمالي التمويل المقدم
لمؤسسة بƠنƠاتƠي فى

عام 2012

  بمبلغ 1.5 مليون جنيه
ليصل في

عام 2019

إلى 26 مليون جنيه

برنامج
الرعƠƠƠاية الصحيƠƠƠƠƠة

2019

2019

أهم التطورات في مشروعات
برنامج الرعاية الصحية لعام 2019

زيƠƠادة أعداد المستفيدين دعƠم المنظمƠƠات الدوليƠƠة
لتطبيƠƠƠق معاييƠƠƠر الجƠƠودة

مبƠƠدأ علƠƠى  حقيقيƠƠا   
ُ
شƠƠاهدا البرنامƠƠج  هƠƠذا   يعƠƠد 

 االسƠƠتدامة الƠƠذي تنتهجƠƠه المؤسسƠƠة، حيƠƠث تطƠƠورت
مƠƠن عقƠƠد  مƠƠن  يقƠƠرب  مƠƠا  مƠƠدار  علƠƠى  تدخالتƠƠه   نوعيƠƠة 
 الزمƠƠان. فمنƠƠذ عƠƠام 2009، تقƠƠوم المؤسسƠƠة بتمويƠƠل
 ودعƠƠم األنشƠƠطة المختلفƠƠة، لمؤسسƠƠتي أنƠƠا المصƠƠري
 وأبنƠƠاء الغƠƠد "بناتƠƠي"، مƠƠن خƠƠالل دعƠƠم مراكƠƠز اإلقامƠƠة
 الدائمƠƠة (إقامƠƠة كاملƠƠة لألطفƠƠال تشƠƠمل تقديƠƠم خدمƠƠات
المتنقلƠƠة والعربƠƠة  الƠƠخ)،  التغذيƠƠة،  الصحƠƠة،   التعليƠƠم، 
توفيƠƠر إلƠƠى  باإلضافƠƠة  النهƠƠاري،  االسƠƠتقبال   ومراكƠƠز 
 الرعايƠƠة الصحيƠƠة والنفسƠƠية والتعليميƠƠة آلالف األطفƠƠال

.في ظروف الشارع

 فƠƠي عƠƠام 2019 بƠƠدأت المرحلƠƠة
بالشƠƠراكة للبرنامƠƠج،   الثانيƠƠة 
 مƠƠع بنƠƠك اإلسƠƠكندرية، بتمويƠƠل
 قدره 26 مليون جنيه مصري، من
 أجƠƠل حمايƠƠة وإعادة دمƠƠج 230
 طفƠƠل مƠƠن خƠƠالل برنامج تأهيلƠƠي

.شامل بمعايير جودة عالمية

 فƠƠي عƠƠام 2019 احتفلƠƠت مؤسسƠƠة بناتƠƠي بتخƠƠرج خمƠƠس
 فتيƠƠات مƠƠن المؤسسƠƠة تتƠƠراوح أعمارهƠƠن بيƠƠن 20-24 ممƠƠن
 أقمƠƠن فƠƠي المؤسسƠƠة لسƠƠنوات طويلƠƠة، وقƠƠد تخرجƠƠت
 الفتيƠƠات بعƠƠد مجهƠƠود جƠƠاد مƠƠن المؤسسƠƠة فƠƠي تأهليهƠƠن
 وإيجƠƠاد وظيفƠƠة لƠƠكل منهƠƠن بأجƠƠر ثابƠƠت، حيƠƠث تعمƠƠل

ً
 نفسƠƠيا

 3 منهƠƠن فƠƠي هيئƠƠة إنقƠƠاذ الطفولƠƠة، واثنتƠƠان تعمƠƠالن فƠƠي
بناتƠƠي مؤسسƠƠة  قامƠƠت  كمƠƠا  بناتƠƠي،   مؤسسƠƠة 
وسƠƠوف المناسƠƠب،  السƠƠكن  إيجƠƠاد  فƠƠي   بمسƠƠاعدتهن 
 تسƠƠتمر المؤسسƠƠة فƠƠي تقديƠƠم الدعƠƠم النفسƠƠي لهƠƠن
 عƠƠن طريƠƠق فريقهƠƠا لمƠƠدة عƠƠام ونصƠƠف مƠƠن تاريƠƠخ التخƠƠرج،
 للتأكƠƠد مƠƠن أن الفتيƠƠات أصبحƠƠن قƠƠادرات علƠƠى إدارة شƠƠؤون
 حياتهƠƠن بسالسƠƠة وأمƠƠان،  يعتبƠƠر هƠƠذا التخƠƠرج تتويƠƠج لتبنƠƠي
 سياسƠƠة جديƠƠدة تعمƠƠل علƠƠى تمكيƠƠن الفتيƠƠات وتحريرهƠƠن

.  من سجن االعتمادية والخوف

ساموسوسƠƠيال منظمƠƠة   دعƠƠم 
الطبيƠƠة الخدمƠƠات  لتقديƠƠم   الدوليƠƠة 
 والنفسƠƠية لألطفƠƠال المقيميƠƠن فƠƠي
 الشƠƠارع واألطفƠƠال الذيƠƠن فƠƠي خطƠƠر،
 مƠƠن خƠƠالل الجƠƠوالت الليليƠƠة بالوحƠƠدات
ƠƠا متعƠƠدد

ً
 المتنقلƠƠة التƠƠي تشƠƠمل فريق

.التخصصات

 دعƠƠم منظمƠƠة "فيƠƠس" لألطفƠƠال الذيƠƠن
 فƠƠي احتيƠƠاج، مƠƠن أجƠƠل تقديƠƠم خدمƠƠات
 قانونيƠƠة لألطفƠƠال بƠƠال مƠƠأوى ودمجهƠƠم

.في المجتمع

علƠƠى الصحƠƠة  بقطƠƠاع  االهتمƠƠام   يأتƠƠي 
منƠƠذ المؤسسƠƠة  عمƠƠل  أولويƠƠات   رأس 
 نشƠƠأتها باعتبارهƠƠا أحƠƠد أهƠƠم مقومƠƠات
 التنميƠƠة البشƠƠرية وقƠƠƠƠد أسƠƠهمت المنƠƠح
 والمشƠƠروعات المقدمƠƠة فƠƠي هƠƠذا القطƠƠاع
 فƠƠي رفƠƠع مسƠƠتوى القƠƠدرات والخدمƠƠات

.في مجال الرعاية الصحية

الكبƠƠد مرضƠƠى  عمليƠƠات  "دعƠƠم   مشƠƠروع 
 المرحلƠƠة السادسƠƠة بالتعƠƠاون مƠƠع الجمعيƠƠة

.المصرية لرعاية مرضى الكبد

فيƠƠروس سƠƠي" علƠƠى  "القضƠƠاء   مشƠƠروع 
 بمحافظƠƠة األقصƠƠر بالتعƠƠاون مƠƠع صنƠƠدوق

.تحيا مصر

 تم إجراء المسح الطبي
 لسكان محافظة األقصر،
 البالغ عددهم 810 ألف

 مواطن، وقد خصصت
 مؤسسة ساويرس مبلغ

 10 مليون جنيه مصري
 لتوفير الجرعات العالجية
 الالزمة للمرضى، المقدر
 نسبتهم بحوالي 2.7%

.من سكان المحافظة

 تƠƠم تنفيذ 135 عملية، بتكلفة
 إجماليƠƠة قدرهƠƠا 13مليƠƠون جنيه

. مصري
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9
محافظƠƠات

33
مشƠƠروع

43,000
مستفيد/ة

برامج القطاع

برنامج منح التعليم العالي
برنامج التعليم الفني والمهني

برنامج التعليم األساسي

أهداف القطاع

694
مليون جنيه
إجمالي الموازنة

االستثمار
في المستقبل

برامج التعليم ما قبل االبتدائي

 رفƠƠع جƠƠودة البرامƠƠج التعليميƠƠة فƠƠي كافƠƠة مراحƠƠل

 التعليƠƠم مƠƠن أجƠƠل النهƠƠوض بالتنميƠƠة البشƠƠرية

.  والمساهمة في النمو االقتصادي واالجتماعي
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منحة ساويرس
الدراسية للفنون والثقافة

إيهاب مصطفى
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة

NI CONSULTING

مروة فرغلى
رئيسة المكتب الفني بوزارة التجارة والصناعة

أحدث برامج منح التعليم العالي
شيكاغو بوث

بƠرنƠامƠƠج التعليƠƠƠƠم التنفيƠƠƠƠذي
لجامعة شيكاغƠو في الجونƠƠة

إسراء يوسف

منحة ساويرس لدعم
الطƠƠƠالب ذوي اإلعاقة

  يحيى قنديل
بطل متالزمة داون 

كيف استطاع يحيى تحقيق ذلك؟

يمكنك معرفة المزيد من خالل هذا الفيديو

QR CODE   

برنامج منƠƠح التعليم العالƠƠƠƠي

 

 وجƠƠƠامعƠƠƠƠƠƠƠƠة
ايكسيتير

 حاصلƠƠة علƠƠى منحƠƠة سƠƠاويرس
 للفنƠƠون والثقافƠƠة لنيƠƠل درجƠƠة
 البƠكالƠوريƠƠƠوس فƠƠى الفنƠƠƠƠƠون
 البƠصريƠƠƠƠة مƠƠن معهد مدرسƠƠة

الفƠƠƠن بشيكاغو
الواليات المتحدة األمريكية

 أطلقƠƠت مؤسسƠƠة سƠƠاويرس للتنميƠƠة أول برنامƠƠج مƠƠن نوعƠƠه فƠƠي إدارة األعمƠƠال
 التنفيذي بمنحة من المهندس ناصف ساويرس، قدرها 6 مليون دوالر أمريكي،
 بالتعƠƠاون مƠƠع كليƠƠة بƠƠوث إلدارة األعمƠƠال بجامعƠƠة شƠƠيكاغو بالواليƠƠات المتحƠƠدة
 األمريكيƠƠة، تهƠƠدف المنحƠƠة إلƠƠى تمكيƠƠن العامليƠƠن بالقطاعيƠƠن العƠƠام والخƠƠاص
 وتدريبهƠƠم علƠƠى موضوعƠƠات مختلفƠƠة تشƠƠمل التكنولوجيƠƠا الماليƠƠة والƠƠذكاء
 االصطناعƠƠي والقيƠƠادة واالبتƠƠكار والتفƠƠاوض وصنƠƠع القƠƠرار، وأثƠƠره علƠƠى بيئƠƠة
 العمƠƠل داخƠƠل مؤسسƠƠات الدولƠƠة والقطƠƠاع الخƠƠاص، تƠƠم عقƠƠد الƠƠدورة األولƠƠى مƠƠن
19)  

ً
46 مشƠƠاركا 2019، بحضƠƠور  الجونƠƠة، فƠƠي أكتوبƠƠر   البرنامƠƠج فƠƠي مدينƠƠة 

. من القطاع العام و27 من القطاع الخاص

 تصميƠƠم برنامƠƠج تدريبƠƠي يجمƠƠع بيƠƠن العامليƠƠن فƠƠي القطاعيƠƠن العƠƠام والخƠƠاص كان فكƠƠرة
 رائعƠƠة. لقƠƠد اكتسƠƠبت خبƠƠرة فريƠƠدة مƠƠن هƠƠذا البرنامƠƠج ومƠƠن التواصƠƠل مƠƠع مجموعƠƠة
يمكنƠƠه حكومƠƠي  نمƠƠوذج  تصميƠƠم  فƠƠي  التفكيƠƠر  علƠƠى  حفزنƠƠي  كمƠƠا   المشƠƠاركين. 
 االسƠƠتفادة مƠƠن هƠƠذہ التجƠƠارب وإتاحƠƠة فرصƠƠة أكبƠƠر للتعƠƠاون مƠƠع القطƠƠاع الخƠƠاص.. فنحƠƠن

.جميعا نحتاج إلى التعلم والمعرفة خارج نطاق عملنا

 اكتسƠƠبت مƠƠن هƠƠذا البرنامƠƠج تعلƠƠم مهƠƠارات جديƠƠدة مƠƠن بينهƠƠا التواصƠƠل مƠƠع أشƠƠخاص
 آخريƠƠن لديهƠƠم القƠƠدرة علƠƠى تحفيƠƠز وتحƠƠدي طريقتƠƠي فƠƠي التفكيƠƠر، تعلمƠƠت مƠƠن هƠƠذا
والتسƠƠويق، االصطناعƠƠي،  والƠƠذكاء  الفعƠƠال،  التفƠƠاوض  عƠƠن  جديƠƠدة  أشƠƠياء   البرنامƠƠج 
 واسƠƠتخدام التفكيƠƠر االبتƠƠكاري فƠƠي حƠƠل المشƠƠكالت، اذ كنƠƠت ترغƠƠب فƠƠي تعلƠƠم النظريƠƠة
هƠƠو بƠƠوث  شƠƠيكاغو  برنامƠƠج  يكƠƠون  أن  فيجƠƠب  الواقعيƠƠة،  الحيƠƠاة  تجربƠƠة  خƠƠالل   مƠƠن 

.وجهتك

المصرييƠƠن الطƠƠالب  دعƠƠم  بهƠƠدف   2018 عƠƠام  فƠƠي  المنحƠƠة  إطƠƠالق   تƠƠم 
الدوليƠƠة، الجامعƠƠات  أكبƠƠر  فƠƠي  دراسƠƠتهم  السƠƠتكمال   الموهوبيƠƠن 
إحƠƠدى فƠƠي  الماجسƠƠتير  أو  البكالوريƠƠوس  درجƠƠة  علƠƠى   والحصƠƠول 
 التخصصƠƠات الفنيƠƠة : صناعƠƠة السƠƠينما، الموسƠƠيقى، الفنƠƠون البصريƠƠة،
 والثقافƠƠةƠ وإدارة الفنƠƠƠون، فƠƠي عƠƠام 2019 تƠƠم اختيƠƠƠار 3 طƠƠƠƠالب للحصƠƠƠƠƠƠول

على المنحƠة واستكمƠƠال دراستهƠƠم في جامعƠƠة لƠنƠƠƠدن
 و                                              ومعهƠƠƠƠƠƠد  مدرسƠƠƠƠة  الفƠƠƠƠƠƠƠن، شيكƠاغƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠو

،  

UNIVERSITY

SCHOOL OF THE ART INSTITUTE OF CHICAGO
COLLEGE OF LONDON

UNIVERSITY OF EXETER.

 كان المشƠƠهد الفنƠƠي للفƠƠرق المسƠƠتقلة
الƠƠذي الرئيسƠƠي  اإللهƠƠام  مصƠƠدر   هƠƠو 
 انطلقƠƠت منƠƠه رحلتƠƠي الفنيƠƠة فƠƠي تعلƠƠم
الشƠƠرقية، اآلالت  علƠƠى  والعƠƠزف   العƠƠود 
مسƠƠقط فƠƠي  ينايƠƠر  ثƠƠورة  وبعƠƠد   أثنƠƠاء 
 رأسƠƠي، بمدينƠƠة اإلسƠƠكندرية. لقƠƠد حصلƠƠت
 خƠƠالل تلƠƠك الفتƠƠرة علƠƠى الكثيƠƠر مƠƠن الدعƠƠم
إبƠƠراز فƠƠي  أسƠƠهما  اللƠƠذان   والمعرفƠƠة 
 اهتمامƠƠي وشƠƠغفي بالفƠƠن، والƠƠذي لƠƠم
عƠƠام فƠƠي  ذلƠƠك  لƠƠوال  ألكتشƠƠفه   أكƠƠن 
لتوسƠƠيع الفرصƠƠة  لƠƠي  أتيحƠƠت   ،2019 
 مداركƠƠي ورؤيتƠƠي عƠƠن الفƠƠن، حيƠƠث كنƠƠت
 مƠƠن أوائƠƠل الحاصليƠƠن علƠƠى منحƠƠة سƠƠاويرس
 للفنƠƠون والثقافƠƠة، السƠƠتكمال دراسƠƠتي
 والحصƠƠول علƠƠى درجƠƠة البكالوريƠƠوس فƠƠي
كليƠƠة فƠƠي  والنقديƠƠة،  البصريƠƠة   الفنƠƠون 
للفنƠƠون، والƠƠذي يعƠƠد  معهƠƠد شƠƠيكاغو 
 واحƠƠدا مƠƠن أهƠƠم معاهƠƠد الفنƠƠون علƠƠى

. مستوى العالم

 وأتمنƠƠى بعƠƠد االنتهƠƠاء مƠƠن الدراسƠƠة أن 
 اعƠƠود ألنضƠƠم إلƠƠى المجتمƠƠع الفنƠƠي فƠƠي
مƠƠن وأتعلƠƠم  مƠƠع  أعمƠƠل  لكƠƠي   مصƠƠر.. 
المصريƠƠة الفنيƠƠة  القامƠƠات  مƠƠن   العديƠƠد 
لقƠƠد إلهƠƠام،  دائمƠƠا مصƠƠدر   التƠƠي كانƠƠت 
 اعƠƠادت هƠƠذہ التجربƠƠة اكتشƠƠاف هويتƠƠي
لƠƠي وأظهƠƠرت  الفنƠƠون،  نحƠƠو   وشƠƠغفي 
 كيƠƠف يمكƠƠن أن نكƠƠون اشƠƠخاص مؤثريƠƠن
أو االجتماعيƠƠة  النطاقƠƠات  كافƠƠة   علƠƠى 
الفƠƠن دور  قƠƠوة  خƠƠالل  مƠƠن   السياسƠƠية 
 والثقافƠƠة. لقƠƠد تأكƠƠد لƠƠي مƠƠع الوقƠƠت أن
 هƠƠذا هƠƠو هدفƠƠي األساسƠƠي.. هƠƠذا مƠƠا

.أريد أن تتمحور حوله حياتي

 فƠƠي عƠƠام 2019، قامƠƠت المؤسسƠƠة بتمويƠƠل منƠƠح دراسƠƠية لعƠƠدد 6 مƠƠن الطƠƠالب المصرييƠƠن ذوي اإلعاقƠƠة، مƠƠن
بالقاهƠƠرة، األمريكيƠƠة  الجامعƠƠة  مƠƠن  البكالوريƠƠوس،  درجƠƠة  علƠƠى  للحصƠƠول  مصƠƠر،  محافظƠƠات   مختلƠƠف 

.ESLSCA UNIVERSITYواألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل و البحري

 يحيƠƠى قنديƠƠل، بطƠƠل السƠƠباحة وأحƠƠد الطƠƠالب المتميزيƠƠن الذيƠƠن حصلƠƠوا علƠƠى
 منحƠƠة مؤسسƠƠة سƠƠاويرس لدعƠƠم الطƠƠالب ذوي اإلعاقƠƠة، التحƠƠق بجامعƠƠة
 إيسلسƠƠكا الفرنسƠƠية ، للحصƠƠول علƠƠى درجƠƠة البكالوريƠƠوس فƠƠي إدارة األعمƠƠال،

.للعام األكاديمي 2020/2019

 عنƠƠدي 3 أحƠƠالم نفسƠƠي أحققهƠƠا، أخƠƠذ الماجستيƠƠƠƠƠƠƠƠر مƠƠن
.فرنسƠƠƠƠا، وأبقƠƠƠƠى مƠƠدرب سباحƠƠƠƠة وألف العالم كله
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برنامج أنسƠي ساويƠرس
للحصول على درجة

البكالوريوس/الماجستير
من جامعات أمريكية مرموقة

برامج منح البكالوريوس والماجستير

شارلي األلفي
IMAGE شريك إداري لشركة إيمدج

ماجستير إدارة األعمال، جامعة هارفارد، 2011

برنامج
مؤسسة ساويرس

للحصول على درجة الماجستير
في الهندسة من جامعة برلين

التقنية بالجونة

منحة الحصول
على درجة الماجستير
في التعƠليƠƠƠƠƠم الخƠƠاص
ودمج ذوي االحتياجات

التعليمية الخاصة

برنامج مؤسسة ساويƠرس
بالتعاون مع الهيئة األلمانية

للتبادل العلمي

برنامج
يسرية لƠƠƠوزا - ساويرس

للحصƠƠƠƠƠول علƠى درجƠƠƠة الماجستيƠƠƠƠƠƠر في
التنمية من جامعة مينيسوتا األمريكية

منحة الحصول
على بƠكالƠوريƠƠƠƠƠƠوس
التمريض من الجامعة
البريطانيƠƠة في مصƠƠƠر

شƠƠركة مƠƠن  بدعƠƠم   ،2001 عƠƠام  البرنامƠƠج  إطƠƠالق   تƠƠم 
 أوراسƠƠكوم لإلنشƠƠاء والصناعƠƠة، بهƠƠدف تقديƠƠم منƠƠح
 دراسƠƠية ممولƠƠة بالكامƠƠل لعƠƠدد مƠƠن الطƠƠالب المصرييƠƠن
 المتميزيƠƠن مƠƠن أجƠƠل الحصƠƠول علƠƠى درجƠƠة البكالوريƠƠوس
االقتصƠƠاد، الهندسƠƠة،  مجƠƠاالت  فƠƠي   والماجسƠƠتير 
 التمويƠƠل، العلƠƠوم السياسƠƠية، إدارة األعمƠƠال وإدارة
 التشƠƠييد والبنƠƠاء، مƠƠن إحƠƠدى الجامعƠƠات المرموقƠƠة فƠƠي
ماساتشوسƠƠتس معهƠƠد  مثƠƠل:  المتحƠƠدة   الواليƠƠات 
هارفƠƠارد، جامعƠƠة  سƠƠتانفورد،  جامعƠƠة   للتكنولوجيƠƠا، 
شƠƠيكاغو، جامعƠƠة  التقنيƠƠة،  كاليفورنيƠƠا   جامعƠƠة 

.وجامعة بنسلفانيا

 سƠƠمحت لƠƠي منحƠƠة أنسƠƠي سƠƠاويرس الدراسƠƠية بالعƠƠودة إلƠƠى مصƠƠر مباشƠƠرة بعƠƠد التخƠƠرج
ƠƠا فƠƠي ممارسƠƠتها. لقƠƠد وفƠƠرت لƠƠي الدعƠƠم المالƠƠي

ً
 واختيƠƠار الوظيفƠƠة التƠƠي كنƠƠت أرغƠƠب حق

 الƠƠذي مكننƠƠي مƠƠن الدراسƠƠة فƠƠي واحƠƠدة مƠƠن أفضƠƠل المؤسسƠƠات األكاديميƠƠة وأكثرهƠƠم
 شƠƠهرة فƠƠي العالƠƠم والتƠƠي أسƠƠهمت فƠƠي توسƠƠيع آفاقƠƠي إلƠƠى حƠƠد كبيƠƠر، وجعلتنƠƠي

.أشعر بالتحقق والنجاح على المستوى الشخصي والمهني

 تƠƠم إطƠƠالق هƠƠذا البرنامƠƠج فƠƠي عƠƠام 2005، لخريجƠƠي المƠƠدارس األلمانيƠƠة
 مƠƠن أجƠƠل اسƠƠتكمال دراسƠƠتهم والحصƠƠول علƠƠى درجƠƠة البكالوريƠƠوس
 ثƠƠم الماجسƠƠتير أو مايعادلƠƠه مƠƠن إحƠƠدى الجامعƠƠات األلمانيƠƠة، فƠƠي
وإدارة الدوليƠƠة  والتنميƠƠة  والعلƠƠوم  والهندسƠƠة  االقتصƠƠاد   مجƠƠاالت 

.األعمال واآلداب والموسيقى

 يتƠƠم مƠƠن خƠƠالل هƠƠذا البرنامƠƠج، ومدتƠƠه عاميƠƠن دراسƠƠيين، تزويƠƠد الطالƠƠب بƠƠكل المهƠƠارات
 والمعƠƠارف الالزمƠƠة لمواجهƠƠة تحديƠƠات التنميƠƠة المسƠƠتدامة مثƠƠل انتشƠƠار الفقƠƠر،
وإدارة المناخيƠƠة،  والتغيƠƠرات  الغذائƠƠي،  األمƠƠن  وانعƠƠدام  السƠƠكانية،   والزيƠƠادة 

. المشروعات غير الربحية

 تƠƠم إنشƠƠاء الجامعƠƠة علƠƠى مسƠƠاحة تتجƠƠاوز عشƠƠرة آالف متƠƠر مربƠƠع، بمسƠƠاهمة ماليƠƠة
 بلغƠƠت نحƠƠو 200 مليƠƠون جنيه قدمها المهندس سƠƠميح سƠƠاويرس، عضƠƠو مجلس أمناء
 مؤسسƠƠة سƠƠاويرس، وصاحƠƠب فكƠƠرة إنشƠƠاء هƠƠذا الفƠƠرع بوصفƠƠه أحƠƠد خريجƠƠي هƠƠذه
 الجامعƠƠة المرموقƠƠة، وتمنƠƠح الجامعƠƠة درجƠƠة الماجسƠƠتير فƠƠي ثالثƠƠة تخصصƠƠات تشƠƠمل:

.هندسة الطاقة وهندسة المياة والتنمية العمرانية

 يقƠƠدم الفرصƠƠة للطƠƠالب للحصƠƠول علƠƠى درجƠƠة الماجسƠƠتير فƠƠي التعليƠƠم
 الخƠƠاص ودمƠƠج ذوي االحتياجƠƠات التعليميƠƠة الخاصƠƠة فƠƠي الفصƠƠول.
 يƠƠدرس هƠƠذا البرنامƠƠج مƠƠن خƠƠالل محاضƠƠرات إلكترونيƠƠة ألسƠƠاتذة معهƠƠد
 التعليƠƠم مƠƠن كليƠƠة لنƠƠدن ومجموعƠƠات دراسƠƠية فƠƠي مركƠƠز المƠƠوارد

.التعليمية

 يهƠƠدف البرنامƠƠج إلƠƠى دعƠƠم الطلبƠƠة المتفوقيƠƠن مƠƠن خريجƠƠي المعهƠƠد الفنƠƠي

.للتمريض بالجونة
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منحة
 التعليم الخاص ودمج ذوي

LRC  األعاقة الخاصة

المدرسة
األلمانية الفندقية بالجونة

GHS  

منحة
جامعة برلين التقنية بالجونة

TUB 

منحة
 قادرون لدعم الطالب ذوي اإلعاقة
بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير

 منحة الهيئة األلمانية للتبادل
DAAD  العلمي

 DON BOSCO  منحة الدون بوسكو

منحة
 ساويرس لدعم الطالب ذوي

PWD اإلعاقة
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برنامج التعليم الفني والمهني

المعهد الفني  

GTNI للتمريض بالجونة

المدرسة

GHS األلمانية الفندقية بالجونة

199
الطلبƠة
الحاليين

بالمدرسة

الخريجين
حتى 2019

57
مليون جنيه
حجم التمويل

178
الطلبƠة
الحاليين
بالمعهد

161
الخريجين
حتى 2019

100
مليون جنيه
حجم التمويل

 2004

 2006

 2008

 2010

 2005

 2007

 2009

 2012

منحة
 إبراهيم شحاتة لدراسة

القانون

منحة
أنسي ساويرس

OSSP 

منحة
 بكالوريوس التمريض من

الجامعة البريطانية في مصر
BUE

المعهد
الفني للتمريض بالجونة

GTNI  

الخط الزمني لتطور برامج المنح الدراسية

 2014

 2017
منحة

يسرية لوزا ساويرس
YLSS 

 2018

 2019
منحة

 ساويرس الدراسية للفنون
SACS  والثقافة

أعداد المستفيدين
زاد عدد المستفيدين

من 1 في
عام 2004

إلى 1067 في
عام 2019

حجم االستثمارات
نمو حجم االستثمار

من 406 ألƠƠف جنية في
عام 2003

 إلى 694 مليون جنيه
في عام 2019

786

 يهƠƠدف برنامƠƠج التعليƠƠم الفنƠƠي والتدريƠƠب
ذو تعليƠƠم  فƠƠرص  توفيƠƠر  إلƠƠى   المهنƠƠي 
 جƠƠودة عاليƠƠة فƠƠي المجتمعƠƠات الفقيƠƠرة
المƠƠدارس بيƠƠن  والربƠƠط   والمهمشƠƠة 
سƠƠوق واحتياجƠƠات  والمهنيƠƠة   الفنيƠƠة 
 العمƠƠل، وذلƠƠك مƠƠن خƠƠالل دعƠƠم وتطويƠƠر
 المƠƠدارس الفنيƠƠة وتقديƠƠم منƠƠح دراسƠƠية
المعاهƠƠƠƠƠƠƠد فƠƠي  المتميƠƠƠƠƠƠƠƠزة   للطلبƠƠƠƠƠƠƠة 
 والمƠƠدارس الفنيƠƠة والمهنيƠƠة المعتمƠƠدة
ƠƠا، هƠƠذا باإلضافƠƠة إلƠƠى إنشƠƠاء اثنتيƠƠن

ً
 دولي

التقنيƠƠة التعليميƠƠة  المؤسسƠƠات   مƠƠن 
.التي تم تأسيسهƠƠا بمواصفƠƠات عالميƠƠة

 تƠƠم إنشƠƠاء المعهƠƠد فƠƠي عƠƠام 2002، فƠƠي إطƠƠار شƠƠراكة دوليƠƠة مƠƠع جامعƠƠة لورنƠƠس مموريƠƠال/
 ريجيƠƠس كوليƠƠج بواليƠƠة ماساتشوسƠƠتس بالواليƠƠات المتحƠƠدة، وتحƠƠت إشƠƠراف وزارتƠƠي التعليƠƠم
 العالƠƠي والصحƠƠة فƠƠي مصƠƠر. وقƠƠد أسƠƠهم المعهƠƠد، علƠƠى مƠƠدار السƠƠنوات الماضيƠƠة، فƠƠي تطويƠƠر
 منظومƠƠة الرعايƠƠة الصحيƠƠة وتقديƠƠم كƠƠوادر مؤهلƠƠة ومدربƠƠة تدريًبƠƠا عالًيƠƠا فƠƠي مجƠƠال التمريƠƠض،
 وتوفيƠƠر فƠƠرص عمƠƠل لهƠƠم فƠƠي كبƠƠرى المستشƠƠفيات المصريƠƠة مثƠƠل مستشƠƠفى 57357،

.ومستشفى مجدي يعقوب لعالج أمراض القلب

 هƠƠي المدرسƠƠة األولƠƠى مƠƠن نوعهƠƠا فƠƠي مصƠƠر التƠƠي تتيƠƠح الفرصƠƠة لتعلƠƠم مهنƠƠة الفندقƠƠة علƠƠى
 أسƠƠاس مهنƠƠي صحيƠƠح. تأسسƠƠت فƠƠي عƠƠام 2002 بهƠƠدف ترسƠƠيخ نظƠƠام التعليƠƠم المƠƠزدوج في مجال
 الفندقƠƠة، ويتƠƠم مƠƠن خƠƠالل المدرسƠƠة تأهيƠƠل الطƠƠالب الكتسƠƠاب اللغƠƠة والمهƠƠارات النظريƠƠة والعمليƠƠة
 الالزمƠƠة للعمƠƠل فƠƠي قطƠƠاع السƠƠياحة والفنƠƠادق. وبنهايƠƠة الثƠƠالث سƠƠنوات يتƠƠم منƠƠح الخريجيƠƠن
 شƠƠهادة دبلƠƠوم فنƠƠي فندقƠƠي معتمƠƠدة مƠƠن الغرفƠƠة األلمانيƠƠة للصناعƠƠة والتجƠƠارة فƠƠي اليبزيƠƠج           ،
 ومƠƠن وزارة التربيƠƠة والتعليƠƠم فƠƠي مصƠƠر. كمƠƠا يحصƠƠل الطƠƠالب علƠƠى فرصƠƠة عمƠƠل فƠƠي أكبƠƠر الفنƠƠادق

والمنتجعات عقب تخرجهم مباشرة من المدرسة

(IHK)

.
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برنامج التعليم األساسي

مبادرة
مدارس من أجل مصر

1849
عدد الطالب
الملتحقين بالمدرسة

إجمالي
120

مدرس/ة
تم تدريبهم

24
مليون جنيه
حجم التمويل

 الخط الزمني لتطور المبادرة

2016 - 2013

2018

 2017

2019
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 يعمƠƠل البرنامƠƠج مƠƠع الطƠƠالب الذيƠƠن تتƠƠراوح

فƠƠي سنƠƠƠƠƠƠƠة،   18-6 بيƠƠن   أعمارهƠƠƠƠƠم 

 مƠƠع التركيƠƠز
ً
 المجتمعƠƠات األكثƠƠر تهميشƠƠا

 علƠƠى محافظƠƠات الصعيƠƠد، مƠƠن خƠƠالل دعƠƠم

والتوسƠƠع التعليƠƠم  إصƠƠالح   اسƠƠتراتيجية 

 فƠƠي تقديƠƠم خدمƠƠات التعليƠƠم المجتمعƠƠي

 يهƠƠدف البرنامƠƠج التركيƠƠز علƠƠى المبƠƠادرات

 التƠƠي تدعƠƠم تطويƠƠر وتدريƠƠب المعلميƠƠن،

والتحتيƠƠة، األساسƠƠية  البنيƠƠة   ودعƠƠم 

مƠƠن التعليميƠƠة  العمليƠƠة  جƠƠودة   وتعزيƠƠز 

 خƠƠالل تطويƠƠر المناهƠƠج، ودعƠƠم األنشƠƠطة

 الالصفيƠƠة التƠƠي تدعƠƠم مهƠƠارات القيƠƠادة

.للطالب

 تƠƠم إطƠƠالق هƠƠذہ المبƠƠادرة بهƠƠدف توفيƠƠر تعليƠƠم عالƠƠي الجƠƠودة فƠƠي بيئƠƠة

 صحيƠƠة وآمنƠƠة لƠƠكل األطفƠƠال الذيƠƠن لƠƠم يلتحقƠƠوا بالتعليƠƠم األساسƠƠي فƠƠي

.القرى األكثر احتياجات بمحافظات الصعيد

 إنشƠƠاء 30 مدرسƠƠة مجتمعيƠƠة فƠƠي
.محافظتي اسيوط وسوهاج

 إنشƠƠاء 15 مدرسƠƠة مجتمعيƠƠة فƠƠي
 محافظة قنا بالشراكة مع ستار كير

.إيجيبت ومؤسسة شروق مصر

مجتمعيƠƠƠƠة مدرسƠƠƠƠة   15  إنشƠƠƠƠاء 

 جديدƠƠƠƠة فƠƠي محافظƠƠƠƠة أسيƠƠƠƠوط

 بالشƠƠراكة مƠƠع شƠƠركة أوراسƠƠكوم

.لإلنشاءات

 إطƠƠالق مشƠƠروع معƠƠا من أجƠƠل التغيير
 بالشƠƠراكة مƠƠع البنك التجƠƠاري الدولي
الواقƠƠع االقتصƠƠادي أجƠƠل تعزيƠƠز   مƠƠن 
التƠƠي للقƠƠرى  والتعليمƠƠي   والصحƠƠي 
المجتمعيƠƠة المƠƠدارس  بهƠƠا   توجƠƠد 
 وتوفيƠƠر أكثر مƠƠن 1000 جهاز (تابلت)
مƠƠن المجتمعيƠƠة  المƠƠدارس   لطƠƠالب 
الرقميƠƠة، المƠƠدارس  مشƠƠروع   خƠƠالل 

.بالشراكة مع شركة اورانج

 تخƠƠرج أول دفعة مƠƠن طالب "مدارس

765 وعددهƠƠم  مصƠƠر"  أجƠƠل   مƠƠن 

 طƠالƠƠƠƠب وطالبƠƠة وحصولهƠƠم علƠƠى

 الشهادة االبتدائية والتحاق 721 من

.الطالب بالمرحلة اإلعدادية
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ساويƠƠƠƠرس مؤسسƠƠƠƠƠة  دور   تعƠƠƠزيز 
رائƠƠد فƠƠي العمƠƠل التنمƠƠوي  كنمƠƠوذج 
مƠƠع  وخƠلƠƠƠƠƠƠق شراكƠƠƠƠƠƠƠƠات فعƠالƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة، 
والهيئƠƠات الحكوميƠƠة   المؤسسƠƠات 
لمواجهƠƠة الخƠƠاص  والقطƠƠاع   الدوليƠƠة 

تحديات التنمية المستدامة

قطƠƠƠƠƠƠƠƠاع الشراكƠƠƠƠات

10
شركƠƠاء

14
مشƠƠروع

10
شركƠƠاء

65%

مساهمة
الشركاء والجمعيات

179
مليون جنية
إجمالي التمويل

جديد

35%

مساهمة
مؤسسة ساويرس

حاليين
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28

نƠؤمƠƠن بƠقƠƠوة
الƠشƠراكƠƠƠƠƠات

جƠدد

أهداف القطاع

.



 مسƠابƠقƠƠƠƠƠƠƠة مƠؤسسƠƠƠƠƠƠƠƠة
 سƠƠاويƠƠƠƠƠƠرس ومƠهƠرجƠƠƠƠƠƠƠان
 الƠجƠونƠƠƠة السينمائƠƠي فƠي

الƠحƠƠƠƠرف اليƠدويƠƠة
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2930

31
ً
شريكا
لتنفيذ برامج

ومبادرات تنموية

485
مليون جنية

إجمالى الموازنة

شراكات متميزة فى 2019

التعليم
4.8%

فاعليات
تنموية

1.2%
التمكين

اإلجتماعي

46.5%
التمكين

االقتصادي

43%
التنمية
الشاملة

4.5%

 توقيع مذكƠرة تفاهم مع
الƠبƠنƠƠƠƠك األوروبƠƠƠƠƠي إلعادة

البنƠƠƠƠاء والتنميƠƠƠƠƠة

 مƠبƠƠادرة "هديƠƠƠة بإيƠƠƠد مصريƠƠƠة"
بƠالشƠƠƠƠراكة مƠƠع شƠركƠƠƠƠƠƠة
أوراسكوم إلدارة الفنادق

إنجازات قطاع الشراكات

EBRD 

انجازات قطاع الشراكات على
مستوى قطاعات وبرامج المؤسسة

 يمكنك مشاهدة الفيديو الخاص
 بالمسابقة وشنطة  المهرجان

QR CODEمن خالل ال

الخط الزمني لتطور قطاع الشراكات

إنشاء قطاع الشراكات

178.5

2019 2018 2017 2016 2015 2014

عƠƠƠدد
الشركاء الجدد

عدد الشركاء
التراكمي

 عدد الشراكات
الجديدة - المبادرات

 إجمالي الميزانية
149.6( مليون جم ) 118.5 22.2 14.3 1.5

16 9 10 7 6 1

31 21 17 8 3 1

10 4 9 5 2 1

بالتƠƠوازي الشƠƠراكات  قطƠƠاع  إنجƠƠازات   تمتƠƠد 
المؤسسƠƠƠƠƠƠة قطاعƠƠƠƠƠƠات  مسƠƠƠƠƠتوى   علƠƠƠƠى 
 وبرامجهƠƠا كافƠƠة، حيƠƠث يدعƠƠم القطƠƠاع كل مƠƠن
 قطاعƠƠي التمكيƠƠن االقتصƠƠادي واالجتماعƠƠي
 وقطƠƠاع التعليƠƠم والمنƠƠح الدراسƠƠية مƠƠن أجƠƠل
 تعزيƠƠز االسƠƠتدامة وإثƠƠراء المسƠƠتوى الفكƠƠري
خƠƠالل مƠƠن  والمبƠƠادرات  للبرامƠƠج   والتنمƠƠوي 
 تبƠƠادل الخبƠƠرات بيƠƠن المؤسسƠƠة وشƠƠركائها

.في التنمية

 فƠƠي سƠƠبتمبر 2019، وقعƠƠت مؤسسƠƠة سƠƠاويرس مذكƠƠرة تفاهƠƠم مƠƠع البنƠƠك
 األوروبƠƠي إلعƠƠادة البنƠƠاء والتنميƠƠة، خƠƠالل اجتمƠƠاع مجلƠƠس إدارة البنƠƠك الƠƠذي دعيƠƠت
 إليƠƠه مؤسسƠƠة سƠƠاويرس للمشƠƠاركة كواحƠƠدة مƠƠن أهƠƠم مؤسسƠƠات المجتمƠƠع
 المدني الفعال بمصر, وفي ديسمبر 2019، وقعت المؤسسة اتفاقية أخرى مع
 البنƠƠك األوروبƠƠي إلعƠƠادة البنƠƠاء والتنميƠƠة، للتعƠƠاون فƠƠي دعƠƠم قطƠƠاع التعليƠƠم
 الفنƠƠي والمهنƠƠي بمجƠƠال السƠƠياحة، وذلƠƠك مƠƠن خƠƠالل عƠƠدد مƠƠن التدخƠƠالت فƠƠي

.المدرسة األلمانية الفندقية بالجونة

طلقƠƠت المسƠƠابقة مƠƠن أجƠƠل تصميƠƠم وإنتƠƠاج شƠƠنطة
ُ
 أ

 دعائيƠƠة للƠƠدورة الثالثƠƠة لمهرجƠƠان الجونƠƠة السƠƠينمائي
 لعام 2019,  تلقƠƠت المسابقƠƠة  110  تصميƠم من  عدد 42
محافظƠƠات مختلƠƠف  مƠƠن  أهليƠƠة  ومؤسسƠƠة   جمعيƠƠة 
 مصƠƠƠر. وقƠƠƠد فƠƠاز فƠƠي المسƠƠابقة "جمعيƠƠة الفيƠƠروز"، من
 شمال سيناء. وقد ساهمت أكثر من 500 سيدة بدوية
 مƠƠن مختلƠƠف األعمƠƠار مƠƠن شƠƠمال سƠƠيناء فƠƠي تصميƠƠم
فƠƠي أعمالهƠƠن  مسƠƠتلهمات  وتطريزهƠƠا،   الشƠƠنطة 
 التطريƠƠز مƠƠن تراثهƠƠن الغنƠƠي، والتقاليƠƠد الثقافيƠƠة الرائعƠƠة

.  الموجودة في سيناء

 بعƠƠد نجƠƠاح الشƠƠراكة مƠƠع مهرجƠƠان الجونƠƠة السƠƠينمائي، تƠƠم اإلعƠƠالن عƠƠن مبƠƠادرة "هديƠƠة بإيƠƠد مصريƠƠة"
 فƠƠي نوفمبƠƠر 2019، لدعƠƠم تسƠƠويق منتجƠƠات الجمعيƠƠات األهليƠƠة العاملƠƠة فƠƠي مجƠƠال الحƠƠرف اليدوية
 والتراثيƠƠة، فƠƠي المعƠƠارض السƠƠياحية التƠƠي تشƠƠارك فيهƠƠا شƠƠركة أوراسƠƠكوم إلدارة الفنƠƠادق، خƠƠالل
 عƠƠام 2020. وقƠƠد تلقƠƠت المؤسسƠƠة 50 اسƠƠتمارة ومقتƠƠرح مƠƠن الجمعيƠƠات األهليƠƠة ومؤسسƠƠات

.المجتمع المدني من 15 محافظة
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نسب التمويل

لكƠƠƠل قطƠƠƠƠƠƠƠاع



شركاؤنا في التنمية

شركاء المؤسسة من القطاع الحكومي
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المشترك

1
مبادرات
جديدة

6
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
جديدة

2
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
جديدة

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
التمويل

المشترك

قطاع
التمكين االقتصادي

قطاع
التمكين اإلجتماعي

قطاع
التعليم والمنح

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
جديدة

1
مبادرات
التمويل

المشترك

2
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
جديدة

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
جديدة

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
جديدة

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
جديدة

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
جديدة

1
مبادرات
التمويل

المشترك

2
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
جديدة

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
جديدة

1
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
جديدة

2
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
جديدة

3
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
جديدة

7
مبادرات
التمويل

المشترك

1
مبادرات
جديدة

1
مبادرات
التمويل

المشترك

12
مبادرات
التمويل

المشترك

3
مبادرات
جديدة



2019التقرير السنوى

2728

2019التقرير السنوى

 تكريƠƠم النخبƠƠة مƠƠن قامƠƠات األدبƠƠاء
 والكتƠƠاب المصريƠƠن عƠƠن أعمالهƠƠم

اإلبداعية

 تشƠƠجيع شƠƠباب األدبƠƠاء والكتƠƠاب
 وتسƠƠليط الضƠƠوء علƠƠى المواهƠƠب

الجديدة الواعدة

15
مليون جنيه
إجمالي الموازنة

15
دورة

172
عدد الفائزين

34
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عقد ونصف من دعم
اإلبƠداع والثقافƠƠƠƠƠة

أهƠداف الجائƠƠزة

.

.

جائزة أفضل رواية ومجموعة
قصصية

جائزة أفضل سيناريو

جائزة أفضل نص مسرحي

جائزة النقد األدبي

.

.

.

.
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جائزة ساويرس الثقافية

 الدورة الخامسة عشرة

لمشاهدة فاعليات الحفƠل اتبƠع الرابƠƠƠط
QR CODE  التالي   QR CODE ط التاليƠƠƠƠƠع الرابƠƠاتب  

 لمعرفة المزيد عن رواية "الوصايا"
الفائزة بجائز أفضل رواية – فرع كبار األدباء

2005
إطالق الجائƠƠƠزة

 لدعم وتكريم أفضل األعمال
الروائية والمجموعات القصصية

إضافة جائƠƠƠزة2007
 أفضل سيناريو

إضافة جائƠƠƠزة
2009أفضل نص مسرحي

2013
إضافة جائƠƠƠزة

أفضل عمل في مجال
 النقد األدبي

رفع قيمة الجوائƠƠƠƠƠز
2015في جميع الفروع

2018
منح مكافآت مالية

 لألعمال التي تصل للقوائم القصيرة
  في فروع شباب األدباء والكتاب

رفع قيمة الجوائƠƠƠƠƠز
 ألفضل رواية ومجموعة

قصصية - فرع شباب األدباء
2019

تطƠور الخط الزمني لجƠائƠƠƠزة ساويرس الثقافية

نسعى دائما لتوسيع
دائرة المشاركة في شتى

المجاالت الثقافية

للتنميƠƠة سƠƠاويرس  مؤسسƠƠة   احتفلƠƠت 

 االجتماعيƠƠƠƠة بختƠƠƠƠام الƠƠƠƠدورة الخامسƠƠƠƠة

 عشƠƠر لجائƠƠزة سƠƠاويرس الثقافيƠƠة، علƠƠى

المصريƠƠة، األوبƠƠرا  بƠƠدار  الكبيƠƠر   المسƠƠرح 

 بحضƠƠƠƠور نخبƠƠƠƠة مƠƠن الشخصيƠƠƠƠات العامƠƠƠƠة

 والƠƠƠƠوزراء والسفƠƠƠƠراء ورمƠƠƠƠوز المجتمƠƠƠƠع

والفنانيƠƠƠƠن، المثقفيƠƠƠƠƠن  مƠƠن   المصƠƠƠƠƠƠري 

حيƠƠث شƠƠهد والسياسƠƠيين،   والمبدعيƠƠن 

 الحفƠƠل تكريƠƠم 12 فائƠƠƠزا مƠن كبƠƠار وشبƠƠƠاب

 الكتƠƠƠƠƠاب واألدبƠƠاء عƠƠن أعمالهƠƠم التƠƠي تƠƠم

 اختيارهƠƠا مƠƠن بيƠƠن 719 عمƠƠال أدبيƠƠا مقدمƠƠا

القصيƠƠرة والقصƠƠة  الروايƠƠة  مجƠƠاالت   فƠƠي 

 والسƠƠيناريو السينمائي والنص المسرحي

 والنقƠƠƠƠƠد األدبƠƠƠƠي. كمƠƠƠƠا تƠƠم أيضƠƠƠƠا منƠƠƠƠƠح

 األعمƠƠال التƠƠي وصلƠƠت للقائمƠƠة القصيƠƠرة

 لشƠƠباب األدبƠƠاء وكتƠƠاب السƠƠيناريو، جوائƠƠز

 نقديƠة، قيمƠة المكافƠأة الواحدة 10 آالف
 جنيƠƠه مصƠƠري،  افتتƠƠح الحفل الفنƠƠƠانة سوسƠƠن

 بƠƠƠƠدر، وقƠƠام بتقديƠƠƠم الحفƠƠƠƠل اإلعالميƠƠƠƠة

.جاسمين طه



قيƠاس أثƠƠر برامƠƠƠƠƠƠج
المؤسسة بالتعاون مع
مركز عبد اللطيف جميل

لمكافحƠƠƠة الفقƠƠƠƠƠƠر

تعزيز الحوار وتبادل أفضل
الممارسات والخبرات

مهƠƠƠƠƠƠام اإلدارة

ضمان اتساق الخطط التنفيذية للمؤسسة مع الرؤية االستراتيجية

إعداد قاعدة بيانات متكاملة ونظام الكتروني

التدريب وبناء قدرات الجمعيات األهلية

جمع البيانات واإلحصائيات حول مؤشرات قياس األداء

المراجعة وتحليل مؤشرات قياس األداء

إعداد التقارير الفنية حول متابعة عمليات التنفيذ لكافة القطاعات

أهم عنƠاصƠƠر االستدامƠƠة

تحقيƠƠق اإلستƠدامƠة

 تصميم البرامج
على أساس

علمي

 نمو حجم
اإلستثمار

 بناء قدرات
الجمعيات

األهلية الشريكة

عقد
 الشراكات

 الفاعلة

المتابعة
الفنية والمالية

قياس
أثر البرامج
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إنشاء إدارة" التعلم
واالستراتيجيات” لمتابعة
وتقييƠم برامƠج وتدخƠƠالت

المؤسسة

 حرصƠƠت مؤسسƠƠة سƠƠاويرس للتنميƠƠة االجتماعيƠƠة

قضايƠƠا مختلƠƠف  مواجهƠƠة  علƠƠى  عامƠƠا   19  خƠƠالل 

مبƠƠادرات تنفيƠƠذ  خƠƠالل  مƠƠن  الملحƠƠة   التنميƠƠة 

علƠƠى ومسƠƠتدام  حقيقƠƠي  أثƠƠر  ذات   متنوعƠƠة 

 الفئƠƠات المسƠƠتهدفة كمƠƠا التزمƠƠت المؤسسƠƠة

طبيعƠƠة وتطويƠƠر  مشƠƠروعاتها  أثƠƠر   بقيƠƠاس 

 تدخالتهƠƠا لتناسƠƠب احتياجƠƠات المجتمƠƠع المصƠƠري،

 عƠƠالوة علƠƠى ذلƠƠك وانطالقƠƠا مƠƠن إدراكهƠƠا ألهميƠƠة

 الشƠƠراكات مƠƠن أجƠƠل تحقيƠƠق االسƠƠتدامة، حرصƠƠت

أهƠƠم مƠƠع  شƠƠراكات  عقƠƠد  علƠƠى   المؤسسƠƠة 

القطاعيƠƠن مسƠƠتوى  علƠƠى  التنميƠƠة   أقطƠƠاب 

المجتمƠƠع ومؤسسƠƠات  والحكومƠƠي   الخƠƠاص 

أتبعƠƠت كمƠƠا  والدوليƠƠة،  المحليƠƠة   المدنƠƠي 

الفنيƠƠة للمتابعƠƠة  دقيقƠƠة  آليƠƠه   المؤسسƠƠة 

 والماليƠƠة ألداء المشƠƠروعات وفقƠƠا لجƠƠدول زمنƠƠي

.   معروف

 (J-PAL)   لƠƠف جميƠƠد اللطيƠƠز عبƠƠع مركƠƠاون مƠƠنتع 
 لمكافحƠƠة الفقƠƠر  منƠƠذ عƠƠام 2016، مƠƠن أجƠƠل متابعƠƠة
 وقيƠƠاس أثƠƠر مشƠƠروعات المؤسسƠƠة، مƠƠن خƠƠالل
 تجربƠƠة التحكƠƠم العشƠƠوائي التƠƠي تعƠƠد  مƠƠن أفضƠƠل

.أساليب المتابعة والتقييم المتقدمة

 تم إنشاء إدارة التعلم واالستراتيجيات، في عام
 2018، لضمان تكامل وجودة المشروعات والبرامج
 الممولƠƠة مƠƠن المؤسسƠƠة، وتقديƠƠم األدلƠƠة علƠƠى
 كفƠƠاءة وفعاليƠƠة اسƠƠتخدام هذه المƠƠوارد، ووضع
 نظƠƠام معلومƠƠات إلكترونƠƠي "التحƠƠول الرقمƠƠي"
 للحصƠƠول على المعلومƠƠات الالزمة الخاصة بالتنفيذ
 فƠƠي الوقƠƠت المناسƠƠب وبالجƠƠودة المطلوبƠƠة، وفƠƠي
اإلدارة، عمƠƠل  فريƠƠق  تشƠƠكيل  تƠƠم   2019  عƠƠام 
ووضƠƠع والتقييƠƠم،  المتابعƠƠة  نظƠƠام   وتصميƠƠم 
 سياسƠƠات العمل وبƠƠدء متابعة وتقييم القطاعات

.الثالث لعمل المؤسسة

 عضويƠƠة فعالƠƠة فƠƠي شƠƠبكة المؤسسƠƠات العاملƠƠة
التعƠƠاون لمنظمƠƠة  التابعƠƠة  التنميƠƠة  أجƠƠل   مƠƠن 

.OECD NETFWD االقتصادي والتنمية

المؤسسƠƠات ملتقƠƠى  أمنƠƠاء  مجلƠƠس   رئاسƠƠة 
.AFFالعربية الداعمة

األسƠƠبوع فƠƠي  رسƠƠمي  كمتحƠƠدث   المشƠƠاركة 
نظمتƠƠه الƠƠذى  المسƠƠتدامة،  للتنميƠƠة   العربƠƠي 
"شƠƠراكة عنƠƠوان  تحƠƠت  العربيƠƠة  الƠƠدول   جامعƠƠة 

Ơ"متكاملة من أجل مستقبل مستدام.

المشƠƠƠƠƠاركة فƠي مجموعƠƠƠƠة العشƠريƠƠƠƠƠن
الخاصƠƠة الدوليƠƠة  االستشƠƠارية  اللجنƠƠة   كعضƠƠو 

 بالمجتمع المدني

G20

.
(C20 – CIVIL SOCIETY ENGAGEMENT GROUP)

BRAC جƠƠƠƠق برنامƠƠƠة            لتطبيƠƠع مؤسسƠاون مƠƠالتع
.الخروج من الفقر المدقع "فى صعيد مصر"

للمسƠƠئولية الخامƠƠس  السƠƠنوي  المؤتمƠƠر   إطƠƠالق 
 االجتماعيƠƠة والملتقƠƠى الثالƠƠث للشƠƠراكات، بالشƠƠراكة
.مع منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصري

التركيز على
التمكين االقتصادي

في إطار مبادرات
المؤسسة
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التقارير والقوائم المالية المعتمدة

مؤسسة ساويرس للتنمية اإلجتماعية

 ألحكام القانون 84 لسنة 2002 وتعديالته)
ً
(قوائم وفقا

اإللتزامات

دائنون وأرصدة دائنة أخري

مخصص مطالبات محتملة

 269 250

 -   

1 003 428

 76 600

028 080 2501 269 إجمالي اإللتزامات

الفƠƠƠƠƠƠƠƠƠائض 

 فائض مرحل

راس مال المؤسسة

زيادة االيرادات عن المصروفات /  (الفائض)

109 619 930

 10 000

31 770 100

96 426 493

 10 000

13 193 437

930 629 030109 400 141إجمالي الفائض

958 709 280110 669 141إجمالي اإللتزامات والفائض

قائمة المركز المالي
في 31 ديسمبر 2019

جنيه مصري جنيه مصري
2018/ 12/ 31 2019/12/ 31

األصƠƠƠƠƠƠƠƠƠول

أصول طويلة األجل

أرصدة لدى البنوك

ودائع وقفية لدى البنوك

مدينون وأرصدة مدينة أخرى

قروض لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر (بالصافي)

أصول ثابتة (بالصافي)

45 186 167

83 500 000

4 440 390

 360 000

8 182 723

20 941 278

70 027 885

4 378 385

7 205 000

8 157 410

958 709 280110 669 141إجمالي األصول



2019التقرير السنوى

42

مؤسسة ساويرس للتنمية اإلجتماعية

 ألحكام القانون 84 لسنة 2002 وتعديالته)
ً
(قوائم وفقا

قائمة اإليرادات والمصروفات
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

جنيه مصري جنيه مصري
2018/ 12/ 31 2019/12/ 31

اإليƠƠƠƠƠƠƠرادات

تبرعات من المؤسسين - مخصصة

تبرعات من المؤسسين - غير مخصصة

 تبرعات اخرى - مؤسسة ويتليسباش السويسرية

فوائض مرتدة من مشروعات

عوائد ودائع وقفية لدى البنوك

عوائد ودائع - مخصصة

عوائد ودائع - غير مخصصة

عوائد قروض لمشروعات صغيرة و متناهية الصغر

34 698 913

182 415 504

 -   

 711 022

7 083 897

 85 581

3 218 348

 345 917

77 660 275

162 710 333

2 693 370

1 043 872

9 476 386

 239 260

4 527 730

 272 825

051 624 182258 559 228إجمالي اإليرادات

المصروفات

 مصروفات مشروعات ومنح - مخصصة

 مصروفات مشروعات ومنح - غير مخصصة

 مصروفات إدارية وعمومية

 مصروفات إدارية أخرى للمشروعات والمنح

خسائر ترجمة عمالت أجنبية

اهالك األصول الثابتة

41 422 768

128 885 949

11 618 735

10 269 859

3 736 602

 855 169

92 540 875

135 867 437

7 306 308

8 793 218

 183 607

 739 169

614 430 082245 789 196إجمالي المصروفات

437 193 10013 770 31الفائض (زيادة االيرادات عن المصروفات)

مؤسسة ساويرس للتنمية اإلجتماعية

 ألحكام القانون 84 لسنة 2002 وتعديالته)
ً
(قوائم وفقا

قائمة التدفقات النقدية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

جنيه مصري جنيه مصري
2018/ 12/ 31 2019/12/ 31

التدفقƠات النقديƠة من انشطƠة التشغيل

تبرعات من المؤسسين - مخصصة

تبرعات من المؤسسين - غير مخصصة

 تبرعات اخرى -  مؤسسة ويتليسباش السويسرية

عوائد ودائع وقفية لدى البنوك

عوائد ودائع - حسابات جارية (مخصصة وغير مخصصة)

فروق تقييم عمالت أجنبية

فوائض مرتدة من مشروعات

عوائد عن قروض لمشروعات صغيرة

متحصالت مقيدة - مشروعات األهرام

متحصالت مقيدة - شركاء منحة جامعة برلين بالجونة

 متحصالت مقيدة -  سبرينج بورد

 مصروفات مشروعات ومنح - مخصصة

 مصروفات مشروعات ومنح - غير مخصصة

 مصروفات إدارية وعمومية

 مصروفات إدارية أخرى للمشروعات والمنح

 مدفوعات مقيدة - سبرينج بورد

مدفوعات مقيدة - مشروعات األهرام

مدفوعات مقيدة - شركاء منحة جامعة برلين بالجونة

34 698 913

182 415 504

 -   

7 148 217

3 316 722

(3 736 602)

 711 022

 345 917

 -   

 880 560

  459

(41 422 768)

(128 885 949)

(11 830 119)

(10 269 859)

( 7 124)

( 353 560)

(1 258 847)

77 660 275

162 710 333

2 693 370

7 567 331

4 767 882

( 183 607)

1 043 872

 545 650

 352 531

1 291 841

 -   

(92 540 875)

(135 867 437)

(7 400 607)

(8 793 218)

(  273)

( 175 070)

(1 096 715)

283 575 48612 752 31صافى التدفقات النقدية الناتجة من انشطة التشغيل

التدفقات النقدية من انشطة االستثمار

مدفوعات لشراء اصول ثابتة

متحصالت من مشروعات صغيرة و متناهية الصغر

الزيادة فى ودائع وقفية لدى البنوك 

( 880 482)

6 845 000

(13 472 115)

( 978 935)

1 940 000

(15 750 000)

(935 788 14)(597 507 7)صافى التدفقات النقدية المستخدمة في انشطة االستثمار

صافى التغير فى النقدية وما في حكمها

النقدية وما فى حكمها فى اول العام

24 244 889

20 941 278

(2 213 652)

23 154 930

278 941 16720 186 45النقدية وما فى حكمها في اخر العام
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الحƠƠوكƠƠمƠƠƠƠƠƠة

مجلس أمناء المؤسسة
ا منهƠƠم خمسƠƠة أعضƠƠاء مƠƠن عائلƠƠة سƠƠاويرس وسƠƠتة أعضƠƠاء مسƠƠتقلين مƠƠن

ً
 يضƠƠم مجلƠƠس أمنƠƠاء المؤسسƠƠة 11 عضƠƠو

 قيƠƠادات المجتمƠƠع المصƠƠري والخبƠƠراء فƠƠي مجاالتهƠƠم المتنوعة،باإلضافƠƠة إلƠƠى المهنƠƠدس انسƠƠي سƠƠاويرس، مستشƠƠار

 المجلƠƠس. يجتمƠƠع مجلƠƠس أمنƠƠاء المؤسسƠƠة أربƠƠع مƠƠرات علƠƠى األقƠƠل خƠƠالل السƠƠنة، هƠƠذا باإلضافƠƠة إلƠƠى االجتماعƠƠات

 التƠƠي تعقدهƠƠا اللجنƠƠة التنفيذيƠƠة للمؤسسƠƠة، وقƠƠد شƠƠرفت المؤسسƠƠة بتولƠƠي السƠƠيدة يسƠƠرية لƠƠوزا – سƠƠاويرس

رئاسة مجلس األمناء في عام 2018

المهندس أنسي ساويرس

مؤسس مجموعة شركات أوراسكم

مستشار المجلس
األستاذة يسرية لƠƠوزا- ساويرس

مراقب مالي ومحاسب قانونى

رئيسة المجلس

المهندس نجيب ساويرس

رئيس مجلس إدارة شركة
أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم
والتكنولوجيا القابضة            

نائب رئيس المجلس
األستاذ حازم حسن

رئيس مجلس إدارة شركة
حازم حسن للخبرة االستشارية

نائب ثان لرئيس المجلس

الدكتور إسماعيل سراج الدين

مؤسس ومدير شرفي
لمكتبة األسكندرية

أمين الصندوق

األستاذة تايا سميح ساويرس

مديرة االستثمارات بشركة
أوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية

سكرتيرة المجلس

OTMT

أعضاء المجلس

األستاذ ناصف ساويرس

رئيس مجلس اإلدارة الشرفي لشركة
أوراسكوم لإلنشاءات المحƠدودة       
والمدير التنفيذي لشركة أوراسكƠوم
 الهولندية لإلنشاء والصناعة             

المهندس سميح ساويرس

رئيس مجلس إدارة
شركة أوراسكوم القابضة

للفنادق والتنمية         

الدكتورة نادية مكرم عبيد

المدير التنفيذي
لمركز البيئة والتنمية لإلقليم

العربى وأوروبا            

األستاذة هالة هاشم

شريك رئيسي فى مكتب
زكƠƠي هاشم للمحاماة
واالستشارات القانونية

ODH

CEDARE

األستاذة منى ذو الفقار

شريك رئيسي
بمكتب ذو الفقار للمحاماة

المهندس أسامة بشاي

الرئيس التنفيذي لشركة
أوراسكوم لإلنشاءات المحدودة

OCL

OCI N.V

.



فريق عمل المؤسسة

نورا سليم
المديرة التنفيذية

قطاع الشراكات

مدير القطاعروزة عبد الملك

مسؤول شراكاتنادين رضا فوتي

مسؤول شراكات محمد لطفي

قطاع التمكين االجتماعي

مدير القطاعناهƠƠد يسƠƠري

مديرة برامجثائƠƠرة شعالن

مسؤول برامج رئيسي راندا خليفة

مسؤول أول برامجميرال المصري

مسؤول برامج حنان الخيال

مساعد برامجيسرا إدريس

قطاع التمكين االقتصادي

مدير القطاعمحمد بركات

مدير برامجسامي عبد الرحيم

مسؤول برامج رئيسي أحمد البنهاوي

قطاع التعليم والمنح الدراسية

مدير القطاعميس أبو حجاب

مسؤول أول برامجعاليا حجازي

مسؤول برامج هدير محمد

مسؤول برامجهنا الدكروري

قطاع المراجعة المالية على المشروعات

مدير القطاعأحمد عبد السالم

مسؤول برامج رئيسيأسامة ويليام

مسؤول أول برامج بƠƠالل ياسيƠƠن

مسؤول برامجحسام علƠƠƠي

مدير القطاع فاروق صالح

مسؤول برامج رئيسي محمد موسي

مسؤول برامج  نورا غبريال

القطاع المالي

مدير القطاع جورج فكري

مسئوول رئيسي قطاع مالي بهاء وجيه

قطاع الموارد البشرية واإلدارية

 مديرة القطاع ريهام صادق

فرق الخدمات المعاونة

 خالد سمير

جورج ميالد

 حسين مصطفى

 مهدي شمس الدين

مسؤول برامج  نيرة الحسيني

 عبد الكريم جاد

محمد عثمان
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قطاع التعلم واالستراتيجيات والتعلم

  رانيا رمسيس 

مدير أول مكتب المديرة التنفيذية

ادارة العالقات العامة و األتصال

 وسام رجب

مديرة العالقات العامة واالتصال

نيفين شريف

مسؤول أول عالقات عامة وأتصال

ماريانا مكسيموس

مسؤول عالقات عامة وأتصال

ادارة الموارد البشرية واإلدارية

نيرمين راشد

مسؤول أول الموارد البشرية و االدارية

 خالد صالح

مساعد إداري

 مارينا صبري

موظفة استقبال

أدارة نظم المعلومات

مينا نبيل

مسؤول رئيسي نظم المعلومات

مساعد برامجنادية األشقر

مساعƠƠد برامج نورهان ذكريا
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