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أســـهم املهندس أنيس ســـاويرس يف بناء وتأسيس مؤسسة ساويرس 
منـــذ إطالقها يف عـــام 2001، حيث شـــغل منصب مستشـــار مجلس أمناء 
املؤسسة، وأطلق واحد من أوائل وأهم برامج املنح الدراسية املقدمة من 
املؤسسة، وهو برنامج أنيس ساويرس الذي أسهم يف دعم ومتويل 90 
مـــن الطـــالب املرصيـــني املتميزين للحصـــول عـــىل درجـــة البكالوريوس 
واملاجستري من أكرب الجامعات األمريكية املرموقة. كام أوىل اهتامما خاصا 
للتعليـــم الفني واملهني من خالل منحة دراســـية لدعم الطالب املرصيني 
املتفوقني للحصول عىل دبلوم فني من معهد الدون بوســـكو، باإلضافة 
إىل مبـــادرات لدعم وتطوير املدارس الفنية. كم كان له إســـهامات عديدة  

يف دعم املبادرات الرئيسية بقطاعي التمكني االقتصادي واالجتامعي.

أسس املهندس أنيس ســـاويرس رشكة أوراسكوم، إحدى رشكات القطاع 
الخاص الرائـــدة يف مجال املقاوالت وتنفيذ املرشوعات يف مرص يف عام 
1967، بالرشاكـــة مـــع رشكات عاملية. وتوســـعت أعـــامل املهندس أنيس 
ساويرس وتنوعت مبساعدة أبنائه، فتم تطوير مجموعة رشكات أوراسكوم 
إىل ثـــالث مجموعـــات رئيســـية هـــي: أوراســـكوم لالتصـــاالت واإلعـــالم 
والتكنولوجيا القابضة، أوراســـكوم للفنادق والتنمية، وأوراسكوم لإلنشاء. 
وقد شـــغل املهنـــدس أنيس منصـــب رئيس رشكة أوراســـكوم لإلنشـــاء، 
والرشكة املرصية لألسمنت، ورشكة أوراسكوم للتجارة، وأوراسكوم ألنظمة 
التكنولوجيـــا. وكان الرئيس الفخري لرشكة موبينيـــل لالتصاالت، وعضو يف 
مجلـــس إدارة رشكة أوراســـكوم تليكـــوم القابضة ومجموعة أوراســـكوم 
للفنادق. كام شـــغل منصـــب رئيس مجلـــس إدارة رشكة تشـــارتس إيجيبت 
للتأمني، وجمعية الشـــبان املســـيحية يف القاهرة، وجمعية رجال األعامل 

املرصية االسكندينافية.
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الرشكاء واألصدقاء األعزاء

كان عــام 2020 اســتثنائيًا ليــس عــىل مــرص فقــط، 
ــة  ــت الجائح ــث فرض ــع، حي ــامل أجم ــىل الع ــل ع ب
تحديــات مضاعفــة عــىل األصعــدة االقتصاديــة 
أنحــاء  مختلــف  يف  واالجتامعيــة  والصحيــة 
العــامل، خصوصــا يف الــدول الناميــة والفقــرية، 
ــن  ــًدا م ــة مزي ــق املؤسس ــىل عات ــع ع ــام وض م
االلتزامــات تجــاه أبنــاء الشــعب املــرصي، ومزيــًدا 
التــي  املســرية  ملواصلــة  املســؤولية  مــن 

بدأنها منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.

مل نقــف مكتــويف األيــدي رغــم التحديــات التــي 
فرضتهــا جائحــة كورونــا يف بداية عــام 2020، بل 
اســتجبنا بصــورة رسيعــة وكثّفنــا جهودنــا لدعــم 
ــس  ــارع مجل ــرصي، فس ــعب امل ــات الش ــة فئ كاف
ميزانيــة  توجيــه  بإعــادة  قــرار  بإصــدار  األمنــاء 
جهــود  ودعــم  لألزمــة  للتصــدي  املؤسســة 
ــتطعنا  ــة، واس ــار الجائح ــن آث ــد م ــة يف الح الدول
القطاعــني  مــن  التنميــة  يف  رشكاؤنــا  مــع 
املجتمــع  ومؤسســات  والخــاص  الحكومــي 
مــن  ألكــرث  الــالزم  الدعــم  نقــدم  أن  املــدين  
ــكل  ــرضروا بش ــن تت ــرصي مم ــن م ــف مواط 192 أل
ــة  ــة اليومي ــاً العامل ــة، وخصوص ــاء األزم ــغ أثن بال
املهمشــني  واألطفــال  املعيلــة  واملــرأة 
ــل  ــة بأق ــاوز األزم ــن تج ــم م ــني، لتمكينه والالجئ
واملصاعــب  البرشيــة  الخســائر  مــن  قــدر 

االقتصادية. 

لقد نجحت املؤسســة خالل عام 2020، يف تأدية 
ــالل  ــن خ ــي م ــا الوطن ــخة ودوره ــالتها الراس رس

العمل عىل تنمية بعض قطاعات ومجاالت

مجــدي  ومستشــفى   ،57357 مستشــفى  مثــل 
ــة  ــك املدرس ــب. وكذل ــراض القل ــالج أم ــوب لع يعق
األملانيــة الفندقيــة بالجونــة التــي تأسســت عــام 
أســاس  عــىل  الفندقــة  مهنــة  لتعليــم   2002

مهني صحيح.

التطــور  نحــو  ســعيها  املؤسســة  تواصــل  كــام 
يف  نوعيــة  لتحقيــق قفــزة  واالنطــالق  الدائــم 
ــم  ــىل تراك ــي ع ــا املبن ــالل نهجه ــن خ ــا، م أدائه
ــات التنمويــة،  اإلنجــازات وتبــادل أفضــل املامرس
ذكيــة  وحلــول  اســرتاتيجية  توجهــات  وتبنــي 
أرض  عــىل  برامجهــا  أثــر  قيــاس  عــىل  تعتمــد 
الواقــع. وقــد شــهدت املؤسســة خــالل مســريتها 
تحــوالً كبــرياً عــىل مســتوى القطاعــات والربامــج، 
فضــالً عــن أدائهــا املتميــز القائــم عــىل مبــدأ 

االستدامة واإليثار الفعال.

الشــكر  بخالــص  أتقــدم  أن  إال  هنــا  يســعني  وال 
ــا  ــود إليه ــي يع ــة الت ــخصية النبيل ــان للش واالمتن
الفضــل يف كل تلــك اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا 
ــدرب  ــق ال ــه رفي ــة، إن ــوام املاضي ــدار األع ــىل م ع
ورشيــك الحيــاة، املهنــدس أنــيس ســاويرس، 
مجلــس  ومستشــار  ومؤســس  العائلــة  عميــد 
عــام  يف  عنــا  رحــل  الــذي  املؤسســة،  أمنــاء 
2021، تــاركا وراءه إرثــا عظيــام وأثــرا ال يفنــى. إليــه 
ــل  ــأن تواص ــد ب ــازات ونتعه ــذه االنج ــدي كل ه نه
املؤسســة مســريتها يف دعــم العمــل التنمــوي 
ــن  ــد املمك ــذل كل الجه ــرص، وب ــاين يف م واإلنس

من أجل متكني مختلف فئات الشعب املرصي.

لقــد كان 2020 عامــا صعبــا بــكل املقاييــس، لكننــا 
أكــرث  أننــا  التنميــة  يف  رشكاؤنــا  مــع  أظهرنــا 
عــىل  وقــادرون  التحديــات،  أمــام  صمــودا 
كانــت  مهــام  واجباتنــا  تأديــة  يف  االســتمرار 
ــام  ــالل ع ــاه خ ــا أنجزن ــورون مب ــا فخ ــروف. إنن الظ
مــن  بكثــري  الجديــد  العــام  إىل  ونتطلــع   ،2020
ــق  ــىل تحقي ــل ع ــة العم ــدة ملواصل ــال الواع اآلم

أهدافنا االسرتاتيجية. 

ويف النهايــة أود أن أتقــدم بالشــكر إىل كافــة 
الــرشكاء وأعضــاء مجلــس األمنــاء، الذيــن يؤمنــون 
والذيــن  الكبــري،  ودورهــا  املؤسســة  برســالة 
كــام  أهدافنــا.  تحقيــق  اســتطعنا  ملــا  لوالهــم 
أشــكر فريــق عمــل املؤسســة عــىل إخالصهــم 
ــات  ــق سياس ــهم يف تحقي ــذي أس ــم ال وتفانيه
وآمــل   ،2020 عــام  خــالل  املؤسســة  وخطــط 
أن يتمكــن العــامل مــن تجــاوز األزمــة وعــالج آثارهــا 

يف عام 2021.

الرشكاء واألصدقاء األعزاء

أوالً: اسمحوا يل أن أبدأ كلمتي برثاء املهندس/ 

ســـاويرس  عائلـــة  عميـــد  ســـاويرس،  أنـــيس 
أوراســـكوم  رشكات  مجموعـــة  ومؤســـس 
ومستشـــار مجلس أمناء مؤسســـة ســـاويرس، 
الذي أشـــعر بالكثري من األىس لرحيله كام أشعر 
بالكثري من االمتنان والعرفان تجاهه، فقد كان له 
عظيم األثر يف حيايت بشـــكل شـــخيص عندما 
منحنـــي فرصـــة الحصـــول عىل "منحـــة أنيس 
ســـاويرس" للدراســـة يف الواليـــات املتحـــدة 
األمريكيـــة، ألعـــود بعـــد 12 عامـــا للعمـــل يف 
املؤسســـة ويســـعدين الحظ مـــرة أخرى يك 
أتعلم منه املزيد من السامت اإلنسانية النبيلة، 
فهـــو  املثل األعـــىل واملُعلّم الـــذي رحل عن 
عاملنا تاركا لنا تاريخا حافال بالعطاء، وقصة حياة 
ملهمة نقتدي بها يف عملنا اإلنســـاين لعقود 
قادمة بينام نسعى يف طريقنا نحو متكني أبناء 
الشـــعب املرصي مـــن أجل تحقيـــق تطلعاتهم 
وضـــامن كرامتهـــم يف الحيـــاة وأملهـــم يف 

املستقبل.

ثانياً: يســـعدين أن أقدم لكم التقرير السنوي 

ملؤسسة ســـاويرس، والذي يتضمن أبرز أعامل 
املؤسسة يف عام 2020، الذي ال يُذكر دون ذكر 
وبـــاء كورونا املســـتجد (COVID19). لســـت يف 
حاجـــة إىل ذكر التبعات الســـلبية النتشـــار هذا 
الوباء فقد عايشـــناها جميًعا، لكّنـــي أفضل أن 
أوّجه تركيزي عىل أهمية وأثر التدخالت التنموية 
كافة، وتدخالت مؤسســـة ســـاويرس عىل وجه 
الخصوص. وقد ظهر ذلـــك جليًا يف أقىص أيام 
الوبـــاء عنًفا، ففي اللحظات التي شـــعر العامل 
فيها بتوقف الزمن، ركزنا كل جهودنا عىل دعم 
ومســـاندة الفئات األكرث ترضًرا واحتياًجا، من أجل 
تذليـــل املصاعـــب الصحيـــة واالقتصاديـــة التي 
109 مليون جنيه  تواجههم. فقمنـــا بتخصيـــص 
لدعم التدخالت التنموية املوّجهة للتخفيف من 

حدة الوباء عىل الشعب املرصي. 

والصحية واالجتامعية التي خلفها الوباء، من خالل 
عدد من املبادرات والربامج التي تهدف إىل دعم 
العاملة اليومية وأصحـــاب الحرف اليدوية واملرأة 

املعيلة واألطفال املهمشني.

كام اســـتمرت إنجازات قطاع الرشاكات باملؤسسة، 
الذي نجح يف عقد 22 رشاكـــة مع 11 رشيكا جديدا 
خـــالل عـــام 2020، ليصـــل إجـــاميل عـــدد رشكاء 
املؤسســـة إىل 49 رشيـــكا نفخـــر بهـــم ونعمل 
معهم عـــىل تقديم املزيد مـــن الدعم لعدد أكرب 
مـــن املســـتفيدين، وتعظيم األثـــر اإليجايب يف 
حياتهم سواٌء كانوا أفراد أو أرس أو مجتمعات. لوال 
هذه الـــرشكات مل نكن لنتمكن مـــن الوصول إىل، 
والتأثري يف حياة، ما يزيد عن نصف مليون مستفيد 

بنهاية عام 2020. 

كانت إحدى التحديات التي استطعنا التغلب عليها 
يف عام "الكوفيد" هو توفيق خطط العمل داخل 
كل قطـــاع وإعادة تقييمها لتتـــامىش مع األوضاع 
الجديدة التـــي فرضتها الجائحة، وقـــد لعب قطاع 
التعلّـــم واالســـرتاتيجيات دوًرا هاًمـــا يف ذلك من 
خالل تقديم الدعم للقطاعات الفنية باملؤسســـة، 
وتوفري التدريب واإلرشـــاد للـــرشكاء املنفذين من 
الجمعيات األهليـــة،  وقياس أثـــر برامجنا، وتنفيذ 
الحلـــول االبتكارية، والتوســـع يف املبادرات التي 
تحظى بدراســـة متكاملة وتخطيط سليم، من أجل 
اإلســـهام يف تحقيـــق أهـــداف املؤسســـة مبا 

يتوافق مع اسرتاتيجياتها وخططها املستقبلية. 

ونحن عىل حافة الوصول إىل 20 ســـنة من العمل 
التنموي، ال يسعني إال أن أقدم وافر الشكر لعائلة 
ساويرس عىل الدعم السخي املقدم سنويًا، كام 
أشكر مجلس أمناء املؤسســـة عىل إسهاماتهم 
الجليلة يف توفري األطر االسرتشادية التي نهتدي 
بهـــا. وأعتز بالعمـــل مع فريق من أفضـــل الكوادر 
التنموية عىل الســـاحة املرصية. وأختتم بالتأكيد 
عىل اســـتكامل تقديم جهودنا بعزميـــة ومثابرة 
وأمل يف تحقيق املزيد مـــن اإلنجازات التي تعزز 
تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة والرخاء لجميع فئات 

املجتمع املرصي.

سد العجز يف املســـتلزمات الوقائية وتجهيز 
املستشفيات وخاصة مستشفيات العزل. 

دعم العاملة اليومية وهـــي األكرث ترضًرا من 
توقف عجلة اإلنتاج.

وصول قوافل الدعم ومبـــادرات اإلغاثة لألرس 
يف املناطق األكرث احتياًجا.

تقديم دعم فني ومـــايل مكثف ملرشوعاتنا 
القامئة لضامن استمراريتها وقت األزمة.

ــف  ــدف إىل التخفي ــي ته ــة الت ــالت اإلغاثي  التدخ
مــن حــدة األزمــة، والتكيــف مــع متطلبــات الوضــع 
لضــامن اســتمرارية تدخالتهــا مــن خــالل آليــات 
عمــل تتناســب مــع ظــروف الجائحــة. كــام واصلنــا 
املرشوعــات  تنفيــذ  دعــم  يف  جهودنــا 
واملبــادرات القامئــة التــي تتصــدى بطبيعتهــا 
وتهــدف  واالقتصاديــة،  االجتامعيــة  للتحديــات 
إىل النهــوض برســالتنا املتمثلــة يف تحســني 
وتعزيــز  الفقــر  عــىل  والقضــاء  العيــش  فــرص 
العادلــة  الفــرص  وتوفــري  املشــرتك  الرخــاء 
للحصــول عــىل تعليــم عــايل الجــودة. فعــىل 
الصعيــد الربامجــي اســتطعنا تنفيــذ العديــد مــن 
وإطــالق  الواقــع  أرض  عــىل  املرشوعــات 
التــي  الصعوبــات  رغــم  جديــدة،  مرشوعــات 

واجهتنا بسبب الجائحة وفرض اإلغالق. 

يعكس سجل عمل املؤسسة عىل مدى 19عاًما، 
عّززتهــا  باإلنجــازات  حافلــة  طويلــة  مســرية 
الخــاص  القطاعــني  مــع  القويــة،  رشاكاتهــا 
املــدين  املجتمــع  ومؤسســات  والحكومــي 
ــا  ــذ إطالقه ــة. فمن ــة والدولي ــة واإلقليمي املحلي
عــام 2001، اســتطاعت املؤسســة أن تؤثــر يف 
حيــاة أكــرث مــن نصــف مليــون مواطــن مــرصي، 
ــىل  ــة.  فع ــا التنموي ــا ومبادرتن ــالل برامجن ــن خ م
مــدار مــا يقــرب مــن عقديــن مــن العمــل التنمــوي 
عملنــا عــىل متكــني مئــات اآلالف مــن املواطنــني 
يف  خصوصــا  واجتامعيــا،  اقتصاديــا  املرصيــني 
املناطــق األكــرث تهميشــا. كــام وفرنــا اآلالف مــن 
مرحلــة  مــن  الجــودة،  عــايل  تعليــم  فــرص 
مرحلــة  حتــى  االبتــدايئ  قبــل  مــا  التعليــم 
التعليــم العــايل. واســتطعنا مــن خــالل منحــة 
ــام  ــا يف ع ــم إطالقه ــي ت ــاويرس الت ــيس س أن
املرصيــني  الطــالب  مــن   90 ندعــم  أن   2001
ــوس  ــة البكالوري ــىل درج ــول ع ــن للحص املتميزي
الجامعــات  وأهــم  أكــرب  يف  واملاجســتري 
األمريكيــة املرموقــة، وأطلقنــا عــىل مــر الســنني 
لدعــم  الدراســية  املنــح  برامــج  مــن  العديــد 
الســتكامل  املوهوبــني  املرصيــني  الفنانــني 
الدوليــة،  الجامعــات  أفضــل  يف  دراســتهم 
ذوي  مــن  املتميزيــن  الطــالب  دعــم  وكذلــك 
الجامعــات  أفضــل  يف  للدراســة  اإلعاقــة 

املرصية والدولية.

الفنــي  التعليــم  تطويــر  عــىل  أيضــاً  عملنــا 
واملهنــي مــن خــالل املعهــد الفنــي للتمريــض 
يف الجونــة، الــذي اســتطاع منــذ انشــاءه يف 
عــام 2009 أن يدعم املنظومــة الصحية بأكرث من  
200 خريجــا مــن الكــوادر التمريضيــة املتميــزة 
أكــرب  يف  لهــم  عمــل  فــرص  وتوفــري 

املستشفيات  املرصية 

وقـــد ركزنا عىل أن تتكامل تدخالتنا مع املســـارات 
الداعمة لجهـــود الدولة، بالرشاكة مع العديد من 
الجهـــات والكيانات املتميزة من القطاعني الخاص 
والحكومي ومؤسسات املجتمع املدين املحلية 
والدولية، التي تشـــاركنا نفس التوجهات والرؤى 

واألهداف.  ذهبت أولوية تدخالتنا إىل:

       

يرسية لوزا ساويرس

رئيسة املجلس

اســـتمرت جميع قطاعات املؤسســـة يف تقديم 
خدماتهـــا دون توقف عىل مدار العام رغم ظروف 
الحظر واإلغالق، حيث اتبعت املؤسســـة خطة عمل 
تفاعلية يتم تحديثها شـــهريا وفقا للمســـتجدات 
التـــي تطـــرأ بســـبب الوبـــاء والـــذي تطلـــب من 
املؤسســـة اتخاذ قـــرارات عاجلة بتعديل أنشـــطة 
بعـــض املرشوعات وإعادة توجيـــه التمويل لصالح 

التدخالت اإلغاثية العاجلة ذات الصلة بالجائحة.

وقد وصـــل إجاميل متويـــل املرشوعات يف عام 
2020 إىل 285 مليـــون جنيه، بنســـبة منو %63 عن 
عام 2019، وكان ملبادرة مكافحـــة كورونا النصيب 
األكرب من التمويـــل، يليها قطـــاع التعليم واملنح 
الدراســـية الذي أطلق 4 مرشوعـــات جديدة ضمن 
برامـــج التعليـــم مـــا قبـــل االبتـــدايئ والتعليـــم 
األســـايس، تتامىش جميعها مع التحديثات التي 
تقوم بها وزارة الرتبية والتعليم واملختصة بنفس 
الفئات العمريـــة، تأكيًدا عىل مبدأ التكامل وتوحيد 

الجهود من خالل الرشاكات الناجحة. 

كام تم إطـــالق منحتني دراســـيتني جديدتني ضمن 
برنامـــج التعليم التنفيـــذي؛ األوىل للحصول عىل 
درجة املاجســـتري التنفيذي بكليـــة لندن لالقتصاد، 
والثانيـــة لصقـــل مهـــارات القيـــادات الحكوميـــة 
بالتعاون مـــع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية. 
وحصـــل هـــذا العام 64 طالـــب وطالبـــة عىل منح 
دراســـية للحصـــول عـــىل درجـــة البكالوريوس أو 
املاجستري يف أفضل الجامعات املحلية والدولية 
يف العديـــد من املجـــاالت (إدارة أعـــامل، تنمية، 

فنون، هندسة، إلخ...). 

أما بخصوص قطاعي التمكني االقتصادي والتمكني 
االجتامعـــي، فقد وكلت إليهام العديد من املهام 
العاجلـــة، وكانـــا مبثابـــة الدفتـــني اللتـــني تحركان 
املؤسسة يف طريق التصّدي لألزمات االقتصادية 

 نورا سليم

املديرة التنفيذية



ملحـــة

عن املؤسسة

أُشهرت املؤسســـة يف عام 2001، بهبة من عائلة ســـاويرس، كواحدة من أوائل 

الجهات الوطنية املانحـــة، التي تتصدى للعديد من القضايـــا الهامة التي تواجه 

املجتمع املـــرصي، وتعمل عىل خلق الفـــرص وتحفيز التغيـــري وتحقيق التنمية 

املستدامة القامئة عىل املعرفة وتبادل أفضل الخربات واملامرسات التنموية.  

وعىل مدار ما يقرب من 20 عاًما، نجحت املؤسســـة يف ترسيخ نهج العمل التنموي 
املســـتدام عوًضا عن نهج األعامل الخريية، من خالل تبني املبادرات واألفكار الريادية 
وتحويلها إىل مشـــاريع تُؤّمن حياة كرمية لجميع فئات املجتمع املرصي، وخصوًصا 
الفئات األكرث احتياًجا.  فخلقت اآلالف من فرص العمل للشـــباب واملرأة املعيلة وذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة، وعملت عىل توفري فـــرص التعليم عايل الجـــودة يف مختلف 
املراحـــل الدراســـية، وتقديـــم املنـــح الدراســـية آلالف الطالب املرصيـــني من ذوي 
االســـتحقاق والجدارة، ودعم التعليم الفني واملهني من خالل مؤسسات تعليمية 
رائدة؛ فقامت بإنشـــاء املعهد الفني للتمريض بالجونة GTNI، واملدرســـة األملانية 
الفندقية بالجونة GHS. هذا باإلضافة إىل املبادرات والربامج التي تســـتهدف توفري 
خدمات الرعاية الصحية، ودعم البنية التحتية، ومتكني املرأة والطفل من حقهم يف 

التعليم والحامية والنامء.

خالل رحلتها يف مسرية التنمية املستدامة، استثمرت املؤسسة ما يقرب من 2 مليار 
جنيـــه مرصي يف دعم العديد من املبـــادرات االقتصادية واالجتامعيـــة والتعليمية، 
التي اســـتطاعت أن تؤثر يف حياة أكرث من 500 ألف مواطـــن، يف مختلف محافظات 

مرص، مع الرتكيز عىل محافظات الصعيد.
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املبادئ األساسية

86%
من إجاميل املوازنة 

موجه لقرى الصعيد 

محليــاً

24
محافظة

الرؤيــــة

نسعى إىل تقديــــم منــــوذج ريــــادي لــدور منظمــات املجتمــع املدنــي كشــريك فــــي التنميــة علــى أرض مصــر، 
مــن خــالل دعــم ومســاندة املبــادرات التنمويــة املبتكــرة والهادفــة إلــى تحقيــق تنميــة بشــرية مســتدامة.

دعم الحلول التنموية املســـتدامة للتخفيف من حدة الفقر واالستبعاد االجتامعي واالقتصادي، والعمل عىل توفري 
فـــرص تعليمية عادلة للفئات األكرث تهميًشـــا يف مـــرص، وذلك من خـــالل التعاون مع مؤسســـات املجتمع املدين 

والقطاعني الخاص والحكومي. 

هدفنا الرئييس هو دعم املرشوعات والربامج واملبادرات التنموية يف جميع محافظات مرص من خالل:

ــؤول إىل  ــي ت ــب الت ــج التدري ــل برام ــم ومتوي دع

التوظيف.

ــة  ــرية ومتناهي ــات الصغ ــة املرشوع ــجيع تنمي تش

الفنــي  الدعــم  تقديــم  طريــق  عــن  الصغــر 

املاليــة  املنــح  خــالل  مــن  واملــايل  واإلداري 

والقروض امليرسة. 

دعم ومتويل برامج التنمية الزراعية.

التمكــني

االقتصــادي

جائزة ساويرس الثقافية

منحة ساويرس الدراسية للفنون والثقافة

تشجيع اإلبداع

الفني والثقايف

نحن ملتزمون باملبادئ األساســـية التي تعزز رسالة وأهداف املؤسســـة، 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

تعتمــد مؤسســة ســاويرس أســلوبًا خاًصــا يف عملهــا يرتكــز عــىل 

خمسة محاور:

إقامة الرشاكات الفاعلة مع 
منظامت املجتمع املدين 

والقطاعني الحكومى والخاص.

تزكية روح املنافسة الرشيفة بني 
املستفيدين واالحتفاء بالتميز من خالل 

املنح الدراسية والجوائز الثقافية 
ومسابقات خلق فرص العمل.

توسيع نطاق املبادرات الناجحة لتعظيم 
األثر وتحقيق االستدامة.

تطبيق منوذج التدريب والتوظيف العكيس القائم عىل دراسة 
وتقييم احتياجات سوق العمل تقيياًم شامًال قبل تصميم 

التدريب بهدف توفري أكرب قدر ممكن من فرص العمل للمتدربني.

تشجيع أفضل املامرسات يف مجال تصميم إدارة املرشوعات 
التنموية من خالل قياس األثر واملتابعة والتقييم وبناء قدرات 

الجمعيات الرشيكة.

االنتشار الجغرايف

عامليـــاً

تقديم منح دراسية للطالب املرصيني

املتميزين  بأفضل الجامعات ىف

الواليات املتحدةاملانيــــا
األمريكية

سويســرااململكة املتحدة

الرسالــة

األهـداف
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تحســني ســبل الوصــول لخدمــات الرعايــة الصحيــة 

(عــالج التهــاب الكبــد الوبــايئ، عمليــات زراعــة الكبــد، 

تحسني صحة األم والطفل). 

دعم وحامية األطفال بال مأوى واملهمشني.

تعزيز البنية التحتية يف القرى واملناطق األكرث احتياًجا.

 دعــم املــرأة اقتصاديــا واجتامعيــا ونفســيا لتمكينهــا

من حقها يف التعليم والهوية والكرامة

التمكــني

االجتامعــــي

املرصيــني  للطــالب  الدراســية  املنــح  تقديــم 

املتميزين الستكامل دراستهم داخل وخارج مرص.

إنشــاء مؤسســات تعليميــة متخصصــة وقــادرة عــىل 

تلبية االحتياجات امللحة للمجتمع.

ــه:  ــة مراحل ــم يف كاف ــج التعلي ــل برام ــم ومتوي دع

ــم  ــايس والتعلي ــدايئ واألس ــل االبت ــا قب ــم م التعلي

الفني واملهني، باإلضافة إىل التعليم العايل.

زيادة فرص الحصول عيل

تعليم عايل الجودة



محفظة

مرشوعات املؤسسة

2020 - 2001

1.7
مليار جنيه

إجاميل التمويل

555+
ألـف مستفيد

إجاميل املستفيدين
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قطــــــاع

التمكني االقتصادي

جائزة ساويرس الثقافية

215
مبدعـًا وأديبـًا

مرصياً حصلوا عىل جوائز مبيزانية 

إجاملية تقدر بأكرث

من 25.5 مليون جنيه

قطـــاع الرشاكـــات

وصل عدد رشكاء املؤسسة

إىل 49 رشيكــاً

لتنفيذ برامج ومبادرات تنموية 

مبيزانية إجاملية تقدر

بحوايل 353 مليون جنيه

تم تدريب وتوظيف أكرث من 

48 ألــف 
مستفيــد/ة

مبيزانية إجاملية تقدر بأكرث

من 153

مليون جنيه

برنامج
التدريـب والتوظيــف

مليون+345
جنيه إجاملــي التمويل

ألـــف+117
إجمـالــي املستفيديـن

+63 ألــف 
مستفيــد/ة

حصلــوا عــىل قــروض صغــرية 

ــة  ــر مبيزاني ــة الصغ ومتناهي

إجاملية تقدر بأكرث

من 138

مليون جنيه

برنامج تنمية
املرشوعــات الصغيــرة

 6000+
مستفيـد/ة

حصلــوا عــىل دعــم باســتثامرات 

تقدر بأكرث

من 54

مليون جنيه

برنامج
التنميــــة الزراعيــــــة

قطــــــاع

التمكني اإلجتامعي

حصل أكرث من

38.000 طفــل
عــىل مجموعــة مــن الخدمــات املتكاملــة 

( إعــادة التأهيــــل والتعليــم، واملــــأوى، 

والرعاية الصحية ) مبيزانية تقــدر بأكرث

من 126 مليون جنيه

برنامج رعاية
األطفـال املهمشيــن

مليــون514
جنيه إجاملــي التمويل

ألــف374
إجمـالــي املستفيديـن

أكرث من

60 مليون جنيه
تــم تخصيصهــا لدعــم البنيــة 

التحتية والربامج التنموية

برنامج
الخدمــات األساسيــة
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حصل أكرث من

125.000 مستفيد/ة
عــىل خدمــات الرعايــة الصحيــة (فحــص 

ــات  ــايئ وعملي ــد الوب ــاب الكب ــالج الته وع

زرع كبد) مبيزانية تقدر بأكرث

من 178 مليون جنيه

برنامــج الصحـــــــــة

أكرث من

15 مليون جنيه
تـم تخصيصهــا لدعــم مايقــرب 

من 5000 مستفيدة

برنامج متكيــن املـــرأة

قطــــــاع التعليــــم

واملنح الدراسيــــة

1121
منحة دراسية

دوليــة ومحليــة تــم تقدميهــا 

املرصيــني  الطــالب  لدعــم 

املتميزين مبيزانية تقدر 

بحوايل 285

مليون جنيه

برنامج
املنـــح الدراسيـــــــة

مليــون799
جنيه إجاملــي التمويل

ألــف+59
إجمـالــي املستفيديـن

ــن  ــتفيدين م ــدد املس ــل ع وص

الفنــى  التعليــم  برامــج 

واملهنى

إىل 1687

طالــب/ة
مبيزانية إجاملية تقدر 

بحوايل 191

مليون جنيه

برامج التعليم
الفنـــي واملهنــــــي

ــن  ــتفيدين م ــدد املس ــل ع وص
برامــج التعليــم إىل مايقــرب 

من 57 ألــف 

مستفيــــد/ة
ميزانية إجاملية تقدر 

بحوايل 323

مليون جنيه

برنامج
التعليــم األساســـــي



أثـــر املؤسسة

يف 2020

كــــان تفيش وانتشــــار فريوس كورونا املســـتجد 

(COVID 19) كارثة إنســـانية غري مســـبوقة، أثرت عىل 

االقتصاد العاملي وأدت إىل تـــردي األوضاع الصحية 

الجائحة  ألحقت  واالجتامعية داخل املجتمعات. وقـــد 

أرضارا شـــديدة بالفئات الفقرية واملهمشـــة نتيجة 

اضطرارها لالعتامد عىل مصادر دخل غري مستقرة. 

واستجابة لهذه األزمة عملت مؤسسة ساويرس وفق 

خطة عمل تفاعلية تتيح تحقيق الشـــمول واملساواة 

يف املجتمعات املســـتهدفة، كام تساعد عىل بناء 

األزمـــات  مواجهـــة  يف  املســـتفيدين  قـــدرات 

املستقبلية.

إنجازات عديدة من خالل  إحراز  استطاعت املؤسســـة 

خطة اإلغاثة الفورية من جهة، واملحافظة عىل سري 

خطة عمل عام 2020 من جهة أخرى.
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22
رشاكة جديدة

77
منحة دراسية

من خالل 8 برامج

حامية ومتكني

7620
طفل مهمش

إجــــراء 24

عملية زرع كبــد

عضوية فعالةرئاسة مجلس أمناء

ملتقى جامعة الدول العربية حول مواجهةمنتدى العمل الخريي اإلفريقي
العنف ضد النساء والفتيات خالل فرتة كورونا

تم توزيعها عىل محوريني أساسني

مبادرة ساويرس

لدعــم مكافحــــة

فيـــروس كورونا

"اطمن احنا معاك"

املرشوعات الجارية

والجديدة يف إطــار

خطـــة عــام 2020 

285
مليون جنيه
إجاميل املوازنة

103
مليــون

182
مليــون

63%
زيادة عن عام 2019

56%
من إجاميل امليزانية

44%
من إجاميل امليزانية

ألــف192
إجمـالــي املستفيديــن

ألــف+113
إجمـالــي املستفيديــن

11
برنامـــــج

78
مشـــروع

جهـــة تم دعمها15
جهـــــات
حكوميـة منظمــة 4

وجمعية أهلية 11

إسهامات املؤسسة عىل الصعيدإعادة توجيه متويل املؤسسة

اإلقليمي والدويل

عضوية يف اللجنة االستشارية
الخاصة باملجتمع  املدين يف

مجموعة العرشين

املشاركة يف أهم الفاعليــات

التنمويـة املحلية واإلقليمية مثل :
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أســـهمت املبادرة يف تقديم الدعم إىل األرس التي ترضرت 

بشـــكل بالغ أثناء األزمة. وقد تعددت ســـبل وأشـــكال الدعم 

املقدم لألرس سواء من خالل الدعم النقدي أو الدعم العيني 

املتمثـــل يف الســـالل الغذائيـــة واملســـتلزمات الوقائية، 

باإلضافة إىل الدعم النفيس وأنشطة التوعية، وتوفري فرص 

العمل للســـيدات املعيالت. وقد نجحـــت املبادرة يف أن تصل 

إىل أكرث املناطق فقرا وتهميشا يف جميع محافظات مرص.

ألف مستفيد/ة192
أسهمت املبادرة يف

تقديــــم الدعـــــم إىل

اجتــامع مجلــس األمنــاء وقــرار إعــادة 

توجيه  109 مليون جنيه

ــة  ــة ملواجه ــة املؤسس ــن ميزاني م
األزمة

مــارس 2020
تشكيل هيكل داخيل إلدارة األزمة

تحديــد الفئــات املســتهدفة والجهــات 
املنفذة

املعنيــة:   األطــراف  بــني  التنســيق 
 - الحكوميــة  الجهــات   - الــرشكاء 

مؤسسات املجتمع املدين

التابعــة  الدعــم  قوافــل  إنطــالق 
للجهــات املنفــذة لتوفــري االحتياجــات 

الغذائية للمناطق املترضرة

ابريـــل 2020
وصــول قوافــل الدعــم ملعظــم 
وخاصــًة  الجمهوريــة  محافظــات 

املناطق الحدودية والنائية 

مستشــفيات  وتجهيــز  تعقيــم 
العــزل وتوفــري االحتياجــات الطبيــة 

والوقائية

مايــــو 2020

خطوات إطالق املبادرة 

مبادرة ساويرس

لدعم مكافحة فريوس كورونا
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MEDICAL 03
Lorem ipsum dolor s i t  

amet consectetuer 
adipiscing el i t  sed diam 

nonummy nibh euismod.

INFOGRAPHIC

توفيــــــــر
500 ألف كرتونة

مواد غذائية جافة
لـ 60 ألـف أســرة
يف 5 محافظــات
بإجاملـي ميزانيـة
 11.6 مليون جنيه 

توزيــــع كراتيــــن مــــواد غذائيــــة ووقائيــــة 
بإجامـــيل  متــرضرة،  أرسة  ألــف   16 عــىل 
ميزانيـــة قدرهـــا 10 مليــون جنيه، ووصـــول 
النائيــــة  املناطـــق  إىل  الدعـــم  قوافــل 

والحدوديــة.

مليــون51.5
جنيه مرصي

لدعــــم
جهــود الدولــة

مليــون51.5
جنيه مرصي

لدعـم مبادرات اإلغاثة 
لألســــــر املتضـــــررة 
بالتعاون مع منظامت 

املجتمع املدين

إنجــازات املبــادرة

مبادرة 

دعــــم العمـالــــة 
اليومية مسؤولية

 بالتعاون مع 

تقديـــم حزمــة
مـن التدخــــالت لعـــدد 
10 آالف أرسة وتقديم

دعـــم وقائـــي 
لـ 1350 طبيـب/طبيبة

بإجاميل ميزانية 
 12 مليــون جنيه 

مبادرة 

الناس لبعضها

 بالتعاون مع 

مبادرة 

حـمــايــــــة
 بالتعاون مع 

تدريب وتشغيل
190 سيدة من محافظة 

جنوب سيناء عىل إنتاج 
املستلزمـات الطبية، 
لدعمهـــم اقتصاديـاً 
خـالل فتــــرة األزمـــة 

مبيزانيـــــة 
إجاملية 3 مليون جنيه.

مبادرة 

إنتـاجنـــا
 بالتعاون مع 

Society

حاميـة وتأميـن
5500 طبيـــــــب/ة

باملستشفيــــــــــــات 
الجامعيــــة  وتوفيـر 
11 ألف بدلة عــــزل 

طبيــــة لهـم، 
بتمويــــــــل قــــــدرة 
4 مليــــــون جنيـــه.

مبادرة 

أمــــان أهـــــل
مصـــــــر
 بالتعاون مع 

شـــــراء سيـارات
لإلغاثـــة، وتعقيـــم وتطهــري 
املنشــآت الحيويــة وتقديــم 
بإجــاميل  إغاثيــة  خدمـــات 

ميزانية قدرهـا
11 مليـــــون جنيه.

مبادرة 

استجـابـة
 بالتعاون مع 

مؤسسة صناع الحياةمؤسسة بنك الطعام املرصي

مؤسسة صناع الخري

مؤسسة أهل مرص للتنمية
جمعية الفريوز

للخدمات االجتامعية
جمعية الهالل األحمر

املرصي

وزارة الصحة والسكان

مليــون20
جنيه مرصي

لتوفري املستلزمات الوقائية 
ملستشفيات العزل

صندوق تحيا مرص

مليــون15
جنيه مرصي

ملساندة خطة الدولة الوقائية 
ودعم العاملة اليومية

وزارة التضامن االجتامعي

مليــون6
جنيه مرصي

لدعم العاملة اليومية املترضرة وتسديد 
%50 من ديون السيدات املعيالت

املجلس األعىل للمستشفيات الجامعية

مليــون10.5
جنيه مرصي

لتجهيز كبائن الغسيل الكلوي 
للمرىض املصابني بفريوس كورونا

برنامج األغذية العاملي

مليــون2.2
جنيه مرصي مليــون5.5

جنيه مرصي

برنامج باب أمل

ألــف500
جنيه مرصي

الجمعية املرصية للتنمية اإلنسانية
و جمعية عطاء بال حدود 

املؤسسة املرصية لتنمية األرسة

مليــون2.1
جنيه مرصي

جمعية حامية البيئة من التلوث

مليــون1.2
جنيه مرصي

تقديـــم الدعـــم 
الفني واملتابعة 
لبعض املبــادرات

تقديم الدعم والفني والتقني

ملبادرة

دعم الالجئني األكرث ترضًرا
من انتشار وباء فريوس كورونا، 

مبنح املفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني

لدعم الالجئني يف مرص يف تلك الفرتة الحرجة

ألــف900
دوالر أمرييك
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 لدعم الجهات املنفذة 
للمرشوعــات القامئـة 
لضمـــان استمراريــــة 

تدخالتهـــا يف
مواجهة األزمة



ــات  ــن التحدي ــد م ــة العدي ــل باملؤسس ــات العم ــت قطاع واجه

خالل عام 2020 نتيجة لجائحة فريوس كورونا، التي تســببت يف 

واالجتامعيــة  االقتصاديــة  املشــكالت  مــن  الكثــري  تفاقــم 

كالتهميــش والبطالــة والفقــر والعنــف ضــد النســاء واألطفــال 

ــم  ــه الدع ــة لتوجي ــع املؤسس ــا دف ــذا م ــة، وه ــوء التغذي وس

لصالــح تدخــالت اإلغاثــة ذات الصلــة بالجائحــة مــن جهــة، ومــن 

جهــة أخــرى اتخــذت القطاعــات املختلفــة قــرارات عاجلــة 

لتوجيــه املزيــد مــن الدعــم للجهــات الرشيكــة مــن مؤسســات 

اســتمرارية  عــىل  الحفــاظ  أجــل  مــن  املــدين  املجتمــع 

املرشوعــات القامئــة بالفعــل. ويف بعــض األحيــان تــم وقــف 

األنشــطة حرًصــا عــىل مبــدأ التباعــد االجتامعــي، وتــم تعديــل 

ــم  ــام ت ــة، ك ــات املرحل ــب تحدي ــرى لتواك ــطة األخ ــض األنش بع

إطالق برامج جديدة تساعد تدخالتها عىل مواجهة األزمة.

نظرة عامة عىل

قطاعات عمل املؤسسة

خالل عام 2020
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4
برنامــــــــــــج

برنامج التعليم ما قبل االبتدايئ

برنامج التعليم األسايس

برنامج التعليم الفني واملهني

برنامج التعليم العايل والتنفيذي
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55
مليون جنيه

30
مشـــــــــروع

14
محافظـــــــة



بناء قدرات العاملـــني بالحضانات التابعة لـــوزارة التضامن االجتامعي أصبح 

رضورة ملحة لضامن مستوي تعليمي جيد لألطفال. التحقت هدى بالربنامج 

التدريبي ملرشوع حضانتي مســـتقبيل وخضعت لتدريبات عن نفسية الطفل 

ومراحل تطوره باإلضافة إىل تدريبات توعوية وتعليمية متعددة.

"أنا معلمـــة بالحضانة وأعمل مع األطفـــال منذ زمن بعيد، مـــام جعل لدي الخربة 

الكافيـــة يف التعامل معهـــم، وعندما تم اختيارنا لنكـــون ضمن مرشوع حضانتي 

مســـتقبيل، حصلنا عىل الكثري من تدريبات بناء القـــدرات وهي املرة األويل التي 

نشـــارك فيها يف تدريبات متخصصة تعنـــي مبجال الطفولـــة وتوقعت أن تكون 

التدريبات كلها خاصة بالجانب التعليمي فقط، ولكني فوجئت بأن التدريبات متنوعة 

ما بني التعليمي والرتبوي، وشعرت بفرق كبري بعد حصويل عىل التدريبات، خصوصا 

تدريب صعوبات التعلم، حيث كان لدي طفل يف الفصل كثري الحركة واليجلس وكنت 

دامئـــة الشـــكوى لوالدته، ولكن بعـــد التدريـــب وتعريف عىل أمنـــاط األطفال 

والصعوبات التي تواجه التعلم استطعت معرفة انه ميكن التغلب عىل فرط الحركة 

لديه باســـتخدام نوعيات معينة من األلعاب والطرق التعليمية التي تساعده عيل 

التغلب عىل ذلـــك وبالفعل بدأت يف إحضار ألعاب فك وتركيب ومكعبات وبدأ يوجه 

تركيزه عىل إنجاز تكوين الحروف واألشـــكال، وقد تـــم توجيه األم إيل أهمية إيجاد 

بعض األلعاب لتشـــغله وتكون داعمة لتعلمه. وقد سعدت كثريًا بتطبيقي للتدريب 

ونتائجه التي ظهرت عىل الطفل."

”هدى بكري

معلمة حضانة األمل التابعة لجمعية القفطية بأسوان
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أهم التحديثات التي جاءت
استجابة ألزمة فريوس كورونا

نتيجــة توقــف العمــل باملــدارس إثــر قــرارات اإلغــالق التــي 

ــم  ــا، ت ــريوس كورون ــار ف ــن انتش ــد م ــة للح ــا الدول اتخذته

املــدارس  داخــل  بعــد  عــن  الدراســة  برامــج  تفعيــل 

املجتمعية عن طريق األنشطة التالية:

متابعة استكامل العام الدرايس لطلبة الصف الرابع 

االبتدايئ باملـــدارس املجتمعية يف محافظة قنا، 

وتم توزيع أجهزة تابلت عىل 380 طالب/ة.

تدريب املعلامت عىل تحميل املناهج املتوفرة يف 

بنك املعرفة املرصي التابع لوزارة الرتبية والتعليم 

عىل أجهزة التابلت.

التطهـري والتعقيـم داخـل املـدارس  توفـري أدوات 

للوقاية من الوباء ومنع انتشار املرض.

برنامج
التعليم األسايس

2719مبادرة مدارس من أجل مرص" 
عدد الطالب
امللتحقني

762
عدد الطالب

الخريجني

تدريب ورفع قدرات

 120 معلمة
تعليم مجتمعي 

60 موجًها من
وزارة الرتبية والتعليم

أطلقـــت املبادرة يف عـــام 2013، بهـــدف تقديم 
تعليـــم عايل الجـــودة لألطفال الذيـــن مل يلتحقوا 
بالتعليـــم األســـايس، أو الذين ترسبـــوا منه يف 
القـــرى والنجـــوع النائية، املحرومة مـــن الخدمات 

التعليمية.
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برنامج
التعليم ما قبل االبتدايئ

مرشوع "حضانتي مستقبيل"
بالرشاكة معبالتعاون مع

9
مليون جنيه
إجاميل التمويـل

1200
طفــل / ة

من سن 2-6 سنوات

يهـــدف املـــرشوع إىل اإلســـهام يف توفـــري فرص 
تعليمية وتربوية مالمئـــة تتوافق مع معايري الجودة 
املحليـــة والدولية، لألطفال يف املرحلة العمرية من 
2-6 ســـنوات، مبحافظات الجيزة وأســـوان وســـوهاج 

داخل 75 حضانة تابعة للجمعيات األهلية. 
يتـــم تنفيذ املـــرشوع من قبـــل جمعية خـــري وبركة،  
بتمويـــل مشـــرتك مـــن مؤسســـة ســـاويرس وبنك 

اإلسكندرية.

مدرسة 60
مجتمعية

30
مدرسة

يف محافظايت
أسيوط وسوهاج 

15
مدرسة

يف محافظة أسيوط
بالرشاكة مع 

15
مدرسة

يف محافظة قنا بالرشاكة مع  



مرشوع
التدريس القائـــم عىل املستوى الصحيح 

يهدف املرشوع إىل إكســـاب طالب املرحلة االبتدائية املهارات األساســـية 
يف القراءة والحســـاب من خـــالل تنفيذ منهجيـــة "التدريس القائم عىل 
املســـتوى الصحيح" وهي منهجية رائدة تم نقلها من املنظمة الهندية 
الغري حكومية "براثام – PRATHAM"، حيث يتم من خاللها تقسيم األطفال 
يف الصفـــوف مـــن الرابـــع إىل الســـادس االبتـــدايئ بناًءا عـــىل قدراتهم 
ومســـتوى مهاراتهم بدًال من التقســـيم حســـب العمـــر أو الصف الدرايس 
والرتكيـــز عىل املهـــارات بدًال مـــن الرتكيز عـــىل املناهج فقط. بَـــَدَء تنفيذ 
املـــرشوع يف مايـــو 2020 بالرشاكة مع وزارة الرتبية والتعليم ومؤسســـة 

علمني.

مرشوع
تأهيل طالب الصعيد

لاللتحاق بالجامعات األمريكية

يهـــدف الربنامج إىل إتاحـــة الفرصة لـ 40 طالب/ة من ذوي االســـتحقاق مـــن صعيد مرص للتأهل ومواصلة الدراســـة 
الجامعيـــة يف الواليات املتحدة األمريكية، وذلك عن طريق سلســـة من مبادرات بناء القدرات عىل مدار ثالث ســـنوات 

بجانب دراستهم يف املرحلة الثانوية.

بالرشاكة مع

يتم تنفيذ هذا
الربنامج بالتعاون مع 
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مرشوع
رحلة تطوير املدارس

بدء العمل يف مـــرشوع رحلة تطوير املدارس يف 
الرتبيـــة  وزارة  مـــع  بالرشاكـــة   ،2020 نوفمـــرب 
والتعليم ومؤسسة علمني، بهدف اإلسهام يف 
تطويـــر األداء ورفع قدرات 680 فــرد من العاملني 
يف 20 مدرسة حكوميـــة مبحافظتي بني سويف 
وسوهاج. وقد تم من خالل املرشوع تنفيذ سلسلة 
من التدريبـــات عن بعـــد لدعم املعلمـــني وأولياء 
األمـــور والطالب مـــن خـــالل "حقيبـــة املعلم" 
للتعامل مع تحديات املرحلة والتداعيات النفســـية 
واالجتامعيـــة الناتجة عن انتشـــار الفريوس وكيفية 
التعامـــل معها، باإلضافـــة إىل الجـــزء األكادميي 
الخاص بدعم سياسات الوزارة الجديدة للتعامل مع 

الوضع الراهن.



يهـــدف الربنامج إىل تدريـــب القادة املســـتقبليني يف مجال 
املدن من خالل خـــرباء كلية لندن لالقتصاد وشـــبكتها املمتدة 
حول العامل. يعتمد الربنامج، املمتد عىل مدار 18 شـــهرًا، عىل 
األبحـــاث الحرضية متعـــددة التخصصـــات وأســـاليب البحث يف 
العلـــوم االجتامعيـــة باإلضافـــة إىل األنشـــطة التوجيهية من 
القطاعـــني العام والخاص. وقد تم تصميـــم الربنامج للمهنيني 
املؤهلـــني "للدراسة أثناء العمل" الكتساب رؤى ثاقبة حول 
كيفية إدارة وتشـــغيل املـــدن وتخطيطها وتصميمها بشـــكل 

أفضل.

ويتكـــون الربنامج من خمس فرتات دراســـية قصـــرية، كل منها 
ملدة أسبوع واحد يف لندن، موزعة عىل مدار العام الدرايس، 
وتتضمن الفرتات ما يزيد عىل 150 ســـاعة من التواصل املبارش 
مع أعضـــاء هيئة التدريـــس بكلية لنـــدن لالقتصاد واألســـاتذة 

الزائرين من حول العامل.

منحة الحصول عىل درجة
املاجستيـر التنفيذي
بكليـة لنـدن لالقتصـاد

يهـــدف الربنامـــج إىل تطويـــر وبناء قـــدرات 32 مشـــاركًا من 

املوظفـــني بالجهاز اإلداري للدولة بالتعـــاون مع جامعة والية 

ميســـوري، واللجنة الوطنية ملكافحة الفســـاد التابعة لهيئة 

الرقابة اإلدارية، وكلية السياســـة واالقتصـــاد بجامعة القاهرة، 

.IBDL والرخصة الدولية لقيادة األعامل

منحة صقل مهارات
القيادات الحكومية 

بالتعاون مع 

برنامج
التعليـم العالـــي

يعد برنامج أنيس ســـاويرس مـــن أوائل برامج املنـــح التي تم 
إطالقها مع تأسيس املؤسســـة يف عام 2001، بدعم من رشكة 
أوراســـكوم لإلنشـــاء والصناعة. ويهدف الربنامج إىل تقديم 
منح دراســـية ممولـــة بالكامل لعـــدد من الطـــالب املرصيني يف 
مجاالت الهندســـة، واالقتصـــاد، والتمويل، والعلوم السياســـية، 
وإدارة األعامل والتشـــييد والبناء، من إحدى الجامعات املرموقة 

يف الواليات املتحدة األمريكية، مثل

منحة أنسـي ساويـرس للحصول عىل
درجة البكالوريـوس / املاجستيــر من

جامعات أمريكية مرموقة

برنامج
التعليم التنفيذي

أطلقت مؤسســـة ســـاويرس للتنمية أول برنامج من نوعه يف 
املهنـــدس ناصف  التنفيـــذي مبنحـــة مـــن  إدارة األعـــامل 
ســـاويرس، قدرها 6 مليون دوالر أمرييك، بالتعاون مع 
كلية بـــوث إلدارة األعـــامل بجامعة شـــيكاغو، بالواليات 
املتحـــدة األمريكيـــة. تهدف املنحـــة إىل متكـــني العاملني 
بالقطاعني العام والخاص وتدريبهـــم عىل موضوعات مختلفة 
تشـــمل التكنولوجيـــا املاليـــة والـــذكاء االصطناعـــي والقيادة 

واالبتكار والتفاوض وصنع القرار، 

منحة برنامج للتعليم التنفيذي
بالجونـــة - شيكاغـــــو بوث

وأثره عىل بيئة العمل داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. 
يتم تنفيـــذ الربنامج مرة كل عام، ملدة أربعة عرش يوًما، مبدينة 
الجونة خالل الســـنوات 2019 _ 2021، ولكن نظرًا لظروف انتشـــار 
فـــريوس كورونـــا وحرًصـــا عـــىل ســـالمة امللتحقـــني باملنحة 
والعاملـــني بها، تـــم تأجيل الدراســـة لعام 2020 عـــىل أن يتم 
اســـتأنفاها عام 2022. تقوم املؤسسة بإدارة الربنامج بالكامل 
بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، وتدير املنحة 

رشكة نيوتن للخدمات التعليمية.

ضحى هي إحدى خريجــات منحة أنيس 

ســاويرس، حصلت عىل درجة املاجستري 

يف إدارة األعــامل مــن جامعــة هارفرد 

بالواليات املتحدة األمريكية وعادت إيل 

مرص بحلــم تحقيق تغيــري حقيقي يف 

مجال الرعاية الصحية مبرص.

ضحى طنطاوي

"قدمـــت لـــي منحـــة الســـيد أنســـي ســـاويرس فرصـــة لخـــوض تجربـــة مذهلة غيـــرت لألبد 
نظرتي للمســـتقبل. على مدار فترة دراســـتي، قمت ببناء شـــبكة من المرشدين واألساتذة 
واألصدقاء الذين أعرف أنهم سيساعدونني كثيرًا كلما احتجت إلى مساعدة احترافية، 
ووجـــدت اإلجابـــات علـــى معظم أســـئلتي المهنية. حقًا لقد منحني هـــذا البرنامج فرصة 

فريدة من نوعها لتوسيع آفاقي وتغيير مستقبلي."
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تهدف املنحة إىل دعم الطالب املرصيني املوهوبني 

وإتاحة الفرصة أمامهـــم للحصول عىل فرص تعليمية 

متميزة (بكالوريوس – ماجيســـتري- إقامة فنية) إلثراء 

مواهبهم يف مختلف مجاالت فنـــون األداء والفنون 

البرصية ودراسة السينام.

منحـة ساويــرس
للفنون والثقافة

تم إطالق هذا الربنامج يف عام 2005، لخريجي املدارس األملانية من أجل اســـتكامل دراستهم والحصول عىل درجة 

البكالوريوس ثم املاجســـتري أو ما يعادله من إحدى الجامعات األملانية، يف مجاالت االقتصاد والهندســـة والعلوم 

والتنمية الدولية وإدارة األعامل واآلداب واملوسيقى، منذ إطالق الربنامج وحتى اآلن، حصل 31 طالب وطالبة عىل هذه 

املنحة الستكامل دراستهم يف 13 جامعة بأملانيا.  

منحـة مؤسسة ساويـرس
بالتعـــاون مـع الهيئــــــة
األملانية للتبادل العلمـي

للفنون  قبل حصويل عىل منحة ســـاويرس 

والثقافة، كان لـــدي 13 عاًما من الخربة يف 

إنتاج األفالم، ومع ذلك، كانت تجربتي تعتمد 

بشكل أسايس عىل إنتاج اإلعالنات وكان لدي 

حلم باالنتقال تدريجياً إىل السينام والدراما. 

الفرصة  لقد منحتني مؤسســـة ســـاويرس 

لتحسني مسرييت املهنية، وساعدتني أيًضا 

يف تحقيق أهـــم حلم يف حيـــايت، وهو 

الحصول عىل درجة املاجســـتري يف األعامل 

لندن  يف مدرســـة  الدوليـــة  الســـينامئية 

التجربة مبثابة تغيري جزري  للســـينام. كانت 

مفتاح  هو  التعليم  أن  أدرك  جعلتنـــي  ألنها 

الخربة  فقط  وليس  الناجحة،  املهنية  الحياة 

العملية. لقد ساعدين األساتذة يف تشكيل 

الرئيسية  الجوانب  مسرييت املهنية وفهم 

التـــي مل أكـــن أعرفها من قبل عـــن صناعة 

املنحة  كانت  ذلك،  إىل  باإلضافة  الســـينام. 

عالقايت  شـــبكة  توسيع  يف  الســـبب  هي 

املهنيـــة والعمـــل مـــع صانعـــي األفالم 

أصبحوا فيام  الذين  والدوليـــني  الربيطانيني 

بعد أصدقاء وزمالء. األن تسري حيايت العملية 

يف االتجـــاه الصحيـــح حيث أنتجـــت فيلمني 

قصريين يف لنـــدن، وأنا حاليًـــا يف عملية 

تطوير أول إنتاج روايئ طويل يل وكتبت أول 

فيلم قصري .

منحة يرسية لوزا - ساويرس للحصول
عىل درجــة املاجستيــر يف التنميـة

من جامعة مينيسوتـا األمريكيـة 

يهـــدف الربنامـــج، ومدته عامـــني دراســـيني، إىل تزويـــد الطالب بكل 
املهارات واملعارف الالزمة ملواجهة تحديات التنمية املستدامة مثل 
انتشـــار الفقر، والزيادة الســـكانية، وانعدام األمن الغذايئ، والتغريات 
املناخيـــة، وإدارة املرشوعـــات غـــري الربحية من خـــالل منهج درايس 

متعدد التخصصات.

يقـــدم الربنامج منح دراســـية للطالب والطالبات مـــن ذوي اإلعاقة، من خريجي الثانويـــة العامة، يف مختلف 
محافظات مرص، للحصول عىل درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات املرموقة داخل جمهورية مرص العربية.

يف 2020، حصل عىل املنحة 8 طالب من ذوي اإلعاقة البرصية والحركية والســـمعية والشلل الدماغي، لتصبح 
املنحة هي األوىل من نوعها التي متول الطالب من ذوي اإلعاقات الذهنية. 

منحة ساويرس للطالب ذوي اإلعاقة
للحصـول علـى درجـة البكالوريـــوس

أعتــرب حصــويل عىل منحة  يرسيــة لوزا ســاويرس نقطة تحــول يف كل من حيايت 

املهنية والشخصية. لقد منحتني الفرصة للحصول عىل درجة املاجستري يف التنمية 

من واحدة من أفضل 10 مدارس للشــؤون العامة يف الواليــات املتحدة، حيث خضت 

رحلة ملدة عامني من التعلم املكثف والنمو عىل املســتوى الشخيص والتعليمي. 

لقــد بدأت هذه املنحة معتقدة أن التنمية تتعلق فقط بالعالقة بني الجهات املانحة 

والجهــات التنفيذية املختلفة، ولكنــي تخرجت بيقني أن التنميــة هي أكرث من ذلك 

بكثــري. يتعلــق األمر باالســتامع بتواضــع إىل األشــخاص الذين تحاول مســاعدتهم 

ومنحهم املساحة لتحديد احتياجاتهم ومخاوفهم.

نعمة الله السيد

حاصلة عىل منحة يرسية-لوزا ساويرس

2020 - 2019

أثرت مؤسســـة ســـاويرس بشـــكل كبري يف حيايت الشـــخصية واألكادميية عندما وفرت يل 
الفرصة للدراســـة يف إحدى الجامعات املرموقة يف مرص، وذلك من خالل منحة ســـاويرس 
للطـــالب ذوي اإلعاقـــة. أعطتني املنحة فرصة الدراســـة يف إحدى الجامعـــات التي تدعم 
التعليم الليربايل مام يتيح يل دراســـة ومناقشـــة ما أحبه بجانـــب التخصص الرئييس الذي 
أختاره مـــام يزيد من ثقافة ووعي الطالب. بالنســـبة لحيايت الشـــخصية، عززت املؤسســـة 
مهارات القيـــادة والثقة بالنفس لدي، من خـــالل الندوات االفرتاضيـــة والدعم الذي أتلقاه 

بصورة مستمرة من القامئني عىل تلك املنح.

مينا نادي سريبانا  

حاصـل عىل منحـة ساويـرس للطـالب ذوي

اإلعاقة 2020 بالجامعة األمريكية بالقاهرة
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نورا الخطيب

حاصلة عىل منحة ساويرس للفنون والثقافة

2020 - 2019



مؤسساتنا
التعليميـة

املعهـد الفنـي للتمريـض
بالجونـة

تقدم مؤسســـة ســـاويرس منـــح دراســـية كاملة 
للطالب الذين يرغبون يف التســـجيل باملعهد من 
حامـــيل الشـــهادة الثانويـــة، والذي تبلـــغ مدة 
الدراســـة النظريـــة والعمليـــة به عامـــني ونصف 
يعقبها تدريـــب عميل يف إحدى املستشـــفيات 
ملدة ثالثة أشـــهر كـــرشط للحصول عـــىل دبلوم 
متريض معتمد من قســـم التعليم الفني الصحي 
إدارة  قســـم  ومـــن  والســـكان،  الصحـــة  بـــوزارة 
املعادالت الوطنية، باإلضافـــة إىل ترخيص مزاولة 
مهنة التمريض، األمر الذي يجعل معدل التوظيف 

مضمون بنسبة 100%.

برنامج املنح الدراسية للحصول
عىل الدبلوم الفني يف التمريض

تم إنشـــاء املعهد الفني للتمريـــض بالجونة عام 
2002 يف إطـــار رشاكة دولية مـــع جامعة لورنس 
ماسيتشوســـتس  بوالية  كوليج  ريجيس  ميموريال 
بالواليات املتحـــدة األمريكية وتحت إرشاف وزاريت 
الصحة والتعليم العـــايل. وقد أقيم املعهد عىل 
مســـاحة 6 آالف مرت2، وتم تجهيزه بأحدث األساليب 
التعليمية من معامل بها كافة الوسائل واملعدات، 
ومكتبة إلكرتونية متخصصة ومعمل كمبيوتر متصل 
بقاعدة البيانـــات التعليمية، من أجل متكني الطالب 

من تطوير مهاراتهم العلمية والعملية.

منحة الحصول عىل الدبلوم الفني
الفندقـي مـن املدرســة األملانيـة

الفندقية بالجونة

161
عدد الخريجني

152
الطلبة الحاليني

69
مليون جنيه
إجاملـي التمويــل

تهدف املنحة إىل متويل الطـــالب الحاصلني عىل 
شـــهادة اإلعدادية، من صعيد مـــرص واملحافظات 
الحدوديـــة.و تغطـــي املنحة مرصوفـــات اإلقامة 
واإلعاشـــة بالكامل خالل 3 ســـنوات دراســـية، يتم 
بعدها منح الخريجني شهادة دبلوم فني فندقي 
معتمدة من الغرفـــة األملانية للصناعـــة والتجارة 
يف اليبزيج (IHK)، ومن وزارة الرتبية والتعليم يف 
مرص. كام يحصل الطـــالب عىل فرصة عمل يف أكرب 
الفنـــادق واملنتجعات عقـــب تخرجهم مبارشة من 

املدرسة.

املدرسة األملانية الفندقية
بالجونــة

2020التقريـر السنـــوى 35 36

202
عدد الخريجني

191
الطلبة الحاليني

113+
مليون جنيه
إجاملـي التمويــل

هي املدرســـة األوىل من نوعهـــا يف مرص التي 
توفر فرصـــة تعليم الفندقة عىل أســـاس مهني 
صحيح. تأسســـت عام 2002 بهـــدف تأهيل الطالب 
الكتســـاب اللغـــة واملهـــارات النظريـــة والعملية 
الالزمة للعمل يف قطاع السياحة والفنادق. وتضم 
املدرســـة مبنى قدرته االســـتيعابية 432 طالب/ة 
مكون مـــن 10 فصول دراســـية، ومعمل للحاســـب 
اآليل ومطبخ تدريبي ومطعم مجهزين عىل أعىل 
مســـتوى لتعليـــم وتدريب الطـــالب، باإلضافة إىل 
مبنى ســـكنى إلقامـــة الطالب املغرتبـــني يخضع 

لإلرشاف الرتبوي العايل.



برنامج التدريب والتشغيل

برنامج تنمية املرشوعات الصغرية

برنامج التنمية الزراعية

3
برنامــــــــــــج
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23
مليون جنيه

18
مشـــــــــروع

23
محافظـــــــة

إجاميل ميزانية القطاع



تعرف عىل ”سحر عيد

إحدى مستفيدات برنامج باب أمل

"أتعلمت كتير قوي من البرنامج، ومن أكتر الحاجات إلى استفدت 
ا عن الزواج المبكر وده  منها كانت تدريبات المهارات الحياتية، وخصوصً

خالني أؤجل زواج بنتي لحد ما توصل للسن القانوني، كمان خالل 
أزمة كورونا اتعلمت إزاي أحافظ على نفسي وعلى أسرتي ونصحت 

جيراني وده جنبنا مشاكل كتير أوي ومنع عننا العدوى."

"قدرت أوفر احتياجات أوالدي، وعندي فلوسي اللي رحمتني من 
مد إيدي للناس. البرنامج ده علمني االدخار. وبالـ 1000 جنيه اللي 

وفرتها قدرت أسجل ابني في المدرسة."

ســحر هــي ســيدة بســيطة وأم لخمســة أطفــال، تعيــش هــي 

وأرستهــا بإحــدى قــرى محافظــة ســوهاج يف ظــروف معيشــية 

قاســية تصــل إىل حــد الفقــر املدقــع، نتيجــة لعمــل األب بنظــام 

ــروج  ــج الخ ــحر بربنام ــت س ــز. التحق ــن املرك ــة ع ــد القري ــة وبع اليومي

ــة  ــول اإلنتاجي ــا باألص ــذي زوده ــل" ال ــاب أم ــع "ب ــر املدق ــن الفق م

ــج  ــل الربنام ــام عم ــايل. ك ــي وامل ــم الفن ــة والدع ــوارد املالي وامل

االدخــار  عــىل  التدريــب  طريــق  عــن  قدراتهــا  رفــع  عــىل  أيضــا 

ــق  ــن طري ــل ع ــل األج ــتثامر طوي ــب االس ــايل، إىل جان ــط امل والتخطي

ــم  ــذي يت ــايب ال ــلوك اإليج ــة والس ــارات الحياتي ــىل امله ــا ع تدريبه

من خالل ميرسات الربنامج يف الزيارات املنزلية.

تكامــل تدخــالت هــذا الربنامــج والطبيعــة التكيفيــة التــي بنــي عليهــا 

أدى إىل ضــامن اســتمرارية املرشوعــات الصغــرية، خاصــة بعــد أزمــة 

كوفيد19- التي عصفت باألحوال االقتصادية يف تلك املناطق الضعيفة 

واملهمشــة. خــالل الجائحــة تــم إعــادة تقييــم حالــة ســحر وتقديــم 

ــي  ــايل، والت ــا الح ــب وضعه ــاملة تناس ــالت الش ــن التدخ ــة م مجموع

تتضمــن تقديــم دعــم مــادي يغطــي اســتهالكها اليومــي مــن 

االحتياجــات األساســية ملــدة شــهريني لتوفــري األمــن الغــذايئ لهــا 

الوعــي  لرفــع  الهاتــف  طريــق  عــن  تدريــب  وتقديــم  وألرستهــا، 

ــدوى  ــر الع ــة خط ــا ملواجه ــب اتباعه ــي يج ــة الت ــراءات الوقائي باإلج

بفريوس كورونا. 
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برنامج  فرصة
بالتعاون مع

وزارة التضامن االجتامعي

30
مليون جنيه
إجاميل التمويـل

تنميـــــة

املرشوعات

الصغرية

برنامج

يهــدف الربنامــج إىل تحســني الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي لــألرس 
الئقــة  عمــل  فــرص  توفــري  خــالل  مــن  الدخــل،  ومحــدودة  الفقــرية 
ــاء  ــالل إنش ــن خ ــتفيدين، م ــل املس ــادة دخ ــىل زي ــاعد ع ــتدامة تس ومس
ــن  ــة م ــري حزم ــا توف ــن خالله ــم م ــة، يت ــة وعام ــامل متخصص ــات أع حاضن
ــايل  ــمول امل ــة بالش ــب والتوعي ــي والتدري ــم الفن ــا الدع ــات منه الخدم
وخلــق منافــذ تســويق محليــة ودوليــة. كــام يهــدف املــرشوع أيضــا إىل 
متكــني املســتفيدين اجتامعيًــا مــن خــالل نبــذ املامرســات االجتامعيــة 

السلبية وبناء قيم واتجاهات إيجابية.

مشــروع الطريق 2 
صحة أفضل مستقبل أفضل

التدريب

والتشغيل

برنامج

يهدف املرشوع إىل تقديم حزمة من الخدمات 
االجتامعية واالقتصادية للمستهدفني مبنطقة 

واحة سيوة من بينها:

خدمــات الرعايــة الصحيــة وتشــمل: تجهيــز معمــل 
لعمــل املســح الطبــي لألطفــال واكتشــاف الحــاالت 
العــالج  وتقديــم  املنجليــة  باألنيميــا  املصابــة 
توعويــة  أنشــطة  وعمــل  املصابــني،  لألطفــال 

وتثقيفية لرفع الوعي الصحي للمستفيدين.

تنقيــة امليــاه مــن خــالل إنشــاء وحــدات معالجــة 
وتعقيم للمياه.

تدريــب وتوظيــف 475 شــاب وفتــاة عــىل مهــن 
ــوق  ــم بس ــيوي وإلحاقه ــع الس ــة باملجتم مطلوب

العمل.

مبادرة
دعم أصحاب الحرف اليدوية
لتخفيـــف اآلثـار الناجمـــــة
عن انتشـار فريوس كورونـا

بالشـراكة مع

إطــالق أول متجـــر
ُمتخصـص ملنتجــات

عىل منصة

من أجل دعم قطاع االقتصاد اإلبداعـــي والحرف اليدوية، والتي 
تعد أحد أهم القطاعات التي تأثرت بقوة بســـبب جائحة فريوس 
كورونا املســـتجد.  تهدف املبادرة إىل ترويج وتسويق الفنون 
اليدوية املرصيـــة التي تتســـم باإلبداع، وضم قطـــاع االقتصاد 

اإلبداعي إىل منظومة التجارة اإللكرتونية يف مرص. 

مبادرة  ابدأ بنفسك 

تهدف املبادرة إىل تلبية االحتياجات الصحية واالقتصادية لعدد 12000 أرسة 
مـــن أرس العاملة غـــري املنتظمة واملتأثـــرة باإلجـــراءات االحرتازية، واألرس 
املقيمة مبناطق انتشـــار الفريوس، وذلك عىل مستوى محافظتي األقرص 
وأســـوان، بالتعاون مع القوات املســـلحة "املنطقة الجنوبية العســـكرية"، 
ومؤسســـة تنمية األرسة املرصية، و مديريات التضامن االجتامعي وديوان 

عام املحافظة باألقرص وأسوان.  

تنميـــــة

املرشوعات

الصغرية

برنامج

إجاميل املستفيدين

+3700
من الحرفيني املرصيني 

بيـــع أكرث من

1800
منتــــج

مببلغ يقرب من

300
ألف جنيه مرصي

إنجازات املبادرة 

تسليـــم

7000
شنطــة

تطهري وتعقيم 

تسليـــم

5000
كرتونـــــة

مواد غذائية جافة 

تقديم خدمات
التطهري والتعقيم لعدد

55
مبحافظتي أسوان واألقرص 

موقـــع

نرش الوعي والتثقيف

الصحي لألرس

التي تعيش يف مناطق

انتشار الفريوس
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بالتعاون مع



برنامــج
الخروج من الفقـر
املدقع - باب أمل

55
مليون جنيه
إجاميل التمويـل

2400
أســــرة

إجاميل املستفيدين

يهـــدف الربنامـــج إىل إخـــراج األرس مـــن الفقر 
املدقع إىل وضع أكرث استقراًرا يف محافظتي 

أسيوط وسوهاج عىل مدار 3 سنوات

قريـــة35
يف أسيوط وسوهاج 

يشارك يف تنفيذ

الربنامج مؤسسة 

من خالل تقديم الدعم الفنـي يف تصميـم املشـروع

باعتبارهـا الجهـة الخبيـرة التي صممـت هذا الربنامـج. 

منذ تفيش الوباء تم توجيه
ميزانيــة املشـروع لتشمـل: 

إعادة تقييم الحالة االقتصادية لألرس 
املســـتهدفة واتخاذ الـــالزم لضامن 

استمرارية مرشوعاتهم.

ضخ 500 ألـــف جنيه مرصي ملســـاندة 
مواجهـــة  يف  الصغـــرية  املرشوعـــات 
العقبات التي فرضها وباء فريوس كورونا

تم بيع 400 مرت مربع من السجاد الذي تم إنتاجه يف وحدات التدريب اإلنتاجية مببلغ 

640 ألف جنيه، وقد تم استثامر األرباح يف رشاء 75 نول جديد، وتسليمها بعقود حق 
انتفاع للمستفيدات.

التدريب

والتشغيل

برنامج

املــرشوع هــو رشاكــة متعــددة األطــراف بــني مؤسســة 
ســاويرس وبنــك اإلســكندرية وجهــاز تنميــة املرشوعات 
املتوســطة والصغــرية ومتناهيــة الصغــر. ويهــدف إىل 
اليــدوي  الســجاد  صناعــة  عــىل  اإلنتاجــي  التدريــب 
للمســتفيدات بقريــة الدوينــة مبركــز أبــو تيــج مبحافظــة 

أسيوط.

مشــروع
تنمية صناعة السجاد
اليـدوي بأبـو تيــــــج

بالتعاون مع
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يقدم الربنامج مجموعة كاملة من التدخالت ويقوم عىل أربع ركائز

تزويد املستفيدين باألصول 
اإلنتاجية وتدريبهم عىل 
املهارات الفنية الالزمة 
لضامن الدخل املستدام.

التمكني االجتامعي، ويتضمن 
االستثامر طويل األجل من خالل 
تزويدهم باملهارات الحياتية 
التي تدعم التغيري اإليجايب 

للسلوك، وتسهل الدمج 
االجتامعي.

الحامية االجتامعية، وتتضمن 
دعم االستهالك وربط 

املستفيدين بشبكات األمان 
االجتامعي. 

الشمول املايل، ويتضمن 
محو األمية املالية وتشجيع 

االدخار والتخطيط املايل 
لرفع قدرتهم عىل الصمود.



48
مليون جنيه

19
مشـــــــــروع

15
محافظـــــــة

2020التقريـر السنـــوى 4546

برنامج الصحة

برنامج رعاية  األطفال املهمشني

برنامج الخدمات األساسية

برنامج متكني املرأة

4
برنامــــــــــــج



" أنــا كل حلمــي أننــا نعيــش عيشــة زي النــاس. يبقــى عندنــا حمــام زيــن، 
وحيطان مبنية، وسطح يحمينا من المطر...تبقى عيشة نظيفة"

" بنشــكر كل اللــي تعبــوا فــي المشــروع ده  علشــان يخلــوا البيــوت 
كويسة كده و الناس عايشين في أمان"

يعيش الحاج حســـني هو وأرسته يف قرية روافع 

العيساوية، مركز املنشأة، مبحافظة سوهاج.

كانت أرسة الحاج  حســـني تعيش يف طروف  بيئية 

قاسية وغري آمنة بسبب ســـوء األحوال املعيشية 

وافتقار القرية للخدمات األساسية.

تـــم اختيـــار منـــزل الحاج حســـني ضمـــن املنازل 

املســـتهدفة يف مبادرة "سكن كريم" التي التي 

يتـــم تنفيذهـــا بالتعـــاون مـــع وزارة التضامـــن 

االجتامعي، حيث تم ترميـــم املنزل وتوفري خدمات 

البنية التحتية من مبـــاين وخدمات الرصف الصحي 

واملياه الصالحة للرشب.
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تعرف عىل

”الحاج حسني عبد الودود

أحد املستفيدين من مبادرة سكن كريم



مبادرة
دعم وتعزيز صحة األمهات
واألطفـال يف األلف يـوم

األوىل

3.5
مليون جنيه
إجاميل التمويـل

4400
مستفيــد

إجاميل املستفيدين الصحة

برنامج

يهــدف املــرشوع إىل رفــع الوعــي الصحــي للســيدات، 
يف ســن اإلنجــاب خــالل األلــف يــوم األوىل مــن حيــاة 
الطفــل، عــن املشــكالت التــي تســببها أمــراض ســوء 
البدانــة  التقــزم،  والهــزال،  األنيميــا  مثــل  التغذيــة 
املفرطــة، أمــراض القلــب والســكر، مــن خــالل حمــالت 
توعيــة عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي ومحطــات 

الراديو والوحدات الصحية.  
الغــذاء  برنامــج  مــع  بالرشاكــة  املــرشوع  تنفيــذ  يتــم 

العاملي التابع لألمم املتحدة.

يتكون املرشوع من مكونني رئيسيني: 

منذ تفيش الوباء تم توجيه
ميزانيــة املشـروع لتشمـل: 

للســـيدات  املـــايل  الدعم  توفـــري 
أقل  واألطفال  واملرضعات  الحوامل 
من ســـنتني مـــن الفئات األكـــرث تأثرًا 

بأزمة كورونا.

بالتعاون مع

صــــرف دعــــم نقــــدي شهـــــري 
مكاتب  طريـــق  عن  للمســـتفيدات 

الربيد املرصي، ملدة ثالثة أشهر.

تنفيـــذ حمالت توعية عـــىل منصات 
التواصـــل االجتامعـــي واملحطـــات 
اإلذاعيـــة عـــن أهمية الغـــذاء يف 

مواجهة الوباء املستجد.

مشــــروع  حلمنــا واحـد

العــالج  وتقديــم  اكتشــاف  إىل  يهــدف 
للمصابــني مــن األهــايل بأمــراض العيــون، 
الــكىل،  ســوء التغذيــة واألنيميــا، أمــراض 

أورام الثدي.

مكون الصحة

التعليــم  مبســتوى  االرتقــاء  إىل  يهــدف 
وتنميــة املهــارات الحياتيــة لألطفــال مــن ســن 
16-4 ســنة باملرحلتــني االبتــدايئ واإلعــدادي، 
االحتياجــات  ذوي  الطلبــة  ودمــج  ومتكــني 

الخاصة.

مكون التعليم

منذ تفيش الوباء تم توجيه
ميزانيــة املشـروع لتشمـل: 

مبادرة "دعم العاملة اليومية" لتوفري 
للفئات  والوقائية  الغذائية  االحتياجات 

األكرث تأثرًا باألزمة. 

حمـــالت توعية بأهميـــة الوقاية وتطبيق 
إرشـــادات التباعـــد االجتامعـــي والعـــزل 

املنزيل لألرس املستهدفة.

يتم تنفيذ املرشوع مبنطقتي منشية نارص وطرة.

جمعية حامية
البيئة من التلوث

الجهـــة
املنفذة

برنامج  رعاية األطفال املهمشني
يهــدف هــذا الربنامــج إىل توفــري حزمــة مــن التدخــالت 
التــي تضمــن لألطفــال يف ظــروف الشــارع الحصــول عــىل 
املســكن اآلمــن والرعايــة الصحيــة والنفســية املناســبة، 
ــم  ــم بأرسه ــم ودمجه ــادة تأهيله ــىل إع ــل ع ــام يعم ك
ــخاًصا  ــوا أش ــيك يصبح ــم ل ــاء قدراته ــم، وبن ومجتمعاته
حياتهــم  يف  قُُدًمــا  املُــيض  عــىل  قادريــن  أســوياء 
هــذا  عنــارص  أهــم  مــن  االســتدامة  تعــد  الطبيعيــة. 
الربنامــج، نظــرًا الحتيــاج األطفــال املســتهدفني للخدمــات 
بصــورة مســتقرة وثابتــة مــام ينعكــس عــىل إحساســهم 

باألمان والثبات يف مواجهة األزمات. 

يتم تنفيذ هذا الربنامج

من خالل 3 مرشوعات:

يقوم املـــرشوع بتقديم الخدمـــات الطبية 
األطفـــال  مـــن  طفـــل   1600 ل  والنفســـية 
املقيمـــني يف الشـــارع  من خـــالل الجوالت 
الليلية بالوحدات املتنقلة، وزيارات لألطفال 
املقيمني يف دور الرعاية كمؤسسة بنايت 
وأنـــا املـــرصي، وغريهـــا مـــن دور الرعاية 
الحكومية. فضًال عن تنظيم فعاليات توعوية 
تصـــل ألكـــرث مـــن 200 ألـــف شـــخص لتغيري 

االتجاهات املجتمعية تجاه القضية.

مرشوع األطفـال املندمجيــن
 يف املجتمع واملعرتف بهم

تقوم مؤسســـة بنايت بتنفيذ هـــذا املرشوع 
بتمويل مشرتك بني مؤسسة ساويرس للتنمية 
خدمات  لتوفري  اإلســـكندرية،  وبنك  االجتامعية 
دعم نفيس واجتامعي وصحي ملتوسط عدد 
2190 طفل وأرسة، من خـــالل الوحدة املتنقلة 
ومركـــز االســـتقبال ومركـــزي اإلقامـــة الدائم 
واملؤقت، إلعادة تأهيلهـــم ودمجهم إيجابيًا 

بأرسهم ومجتمعاتهم.

مرشوع تطبيق معايري الجودة والحامية
لألطفال بال مأوى مبراكز اإلقامة واالستقبال

يتم تنفيذ هذا املرشوع من خالل مؤسسة أنا 
املرصي، بهدف توفـــري حياه كرمية لألطفال 
بال مأوى من أجل ضـــامن منو عقيل وبدىن 
مواهبهـــم  واكتشـــاف  لألطفـــال  ســـليم 
ومهارتهـــم وثقلهـــا ملواجهـــة املجتمـــع 

واالندماج به.

مشـروع دعـــم ومتكيــــن
األطفال املعرضني للخطر

مبـــادرة سكـن كريــم
مظلة املبادرة

الخدمات

األساسية

برنامج

مليون جنيه13
تُساهم مؤسسة ساويرس 

فيها بـ 10 مليون جم

أســرة150
إجمـايل املستفيدين

بدء مرشوع سكن كريم يف عام 2018 بهدف  تحسني البنية 

يف  الفقــر  شــديدة  األرس  منــازل  كفــاءة  ورفــع  التحتيــة 

قريتــي خارفــة املنشــأة، وروافــع العيســاوية مبحافظــة 

ســوهاج مــع إعطــاء األولويــة لــألرس التــي تعولهــا امــرأة أو 

التي لديها أفراد من ذوي اإلعاقة. 

إنجازات املبادرة
خـالل عام 2020: 

توفري فرص عمل مؤقتة لعدد من العامل والبنائني والســـائقني 
وخالفه، الذين قاموا بتنفيذ التدخالت يف املنازل املستهدفة. 

رشيك تنفيذي

ترميم

62منزل

الصحة

برنامج
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بالرشاكة مع



مبادرة  بيـت يحمينــي

تم إطـــالق مبادرة بيت يحميني وفًقـــا ملخطط عام 2020 

رغم ظروف انتشـــار الوباء، نظرًا لطبيعة املبادرة الداعمة 

لـــألرس التي تعيش يف ظروف ســـكنية غـــري آمنة والتي 

ترضرت بشكل كبري بسبب األزمة. 

مليون جنيه50
تُساهم مؤسسة ساويرس 
فيها بـ 43.7 مليون جم

أســرة1000
إجمـالــــي املستفيديــــن

تقـــدم املبـــادرة حزمة من الخدمـــات لألرس الفقـــرية التي 
تعيـــش يف أوضاع صحيـــة وبيئية غري آمنة، بهدف تحســـني 
أوضاعهم املعيشـــية، باإلضافة إىل أنشـــطة رفع الوعي، 
وتعزيـــز مبدأ املشـــاركة املجتمعيـــة، وتقديـــم الخدمات 
الصحية من خالل القوافل الطبية. يتم تنفيذ املبادرة بخمس 
محافظات هى بني ســـويف - أسيوط - ســـوهاج - أسوان - 
والوادي الجديد، بهدف توفري الخدمات األساسية واملسكن 

املالئم واألمن لألرس يف القرى األكرث فقراً مبرص. 

إنجازات املبادرة خالل عام 2020

تم زيارتهم ووضع 
املقاياسـات الخاصة 

بأعامل الرتميم.

إعادة
تأهيل املنازل

تضم املبادرة 5 مرشوعات يتم تنفيذها من قبل 5 جهات 

مواد غذائية لألرس 
يف املحافظات 

املستهدفة

أنشطة
املبادرة ملكافحة
فيــروس كورونـــا

6000
كرتونــة

توزيع ما قرب من

أنشطة
رفــع الوعــي

عقد ندوات توعية ألكرث من 

تدريب امليرسات عىل 
برنامج

3000
أســــرة

500
منــــــزل

الخدمات
والقوافل الطبية

قوافل10
طبـيــة

تنفيــــــــذ 

مرشوع
حياة صحية من

أجل مستقبل أفضل
حامية األطفال

املهمشني

برنامج

بالتعاون مع

بــدأ تنفيذ هذا املــرشوع خالل عــام 2020 بالتعاون مــع منظمة 

ساموسوســيال الدولية بتمويل مشــرتك بني مؤسسة ساويرس 
للتنمية االجتامعية ومؤسسة كارفور فرنسا ورشكة ماجد الفطيم 
مرص، وتعد هذه الرشاكة األوىل من جانب مؤسسة كارفور فرنسا 

يف مرص.

يهدف املرشوع إىل تحسني صحة 3200 من األطفال والشباب يف 
ظــروف الشــارع من خــالل تقديم مجموعــة من الخدمــات الصحية 
لألطفــال املقيمــني داخــل دور الرعايــة وكذلــك تقديــم تدريبات 
للعاملني بها وخدمــات توعوية بقضية التغذية والنظافة والصحة 

العامة.

مرشوع
تأهيل الشباب األيتام لالعتامد
عىل النفــــس واالستقالليــــة

يهدف املرشوع إىل تأهيل الشباب املقيمني يف مؤسسات اإليواء ملساعدتهم عىل االندماج يف املجتمع عند بلوغ 
السن املناسب، وتوفري بيئة مواتية وشاملة، دعاًم الستقاللية الشباب خريجي دور الرعاية. تقوم جمعية وطنية لتنمية 
وتطوير دور األيتام بتنفيذ املرشوع بالرشاكة مع بنك اإلسكندرية ومؤسسة دوروسوس ملدة 3 سنوات من تاريخ بداية 

املرشوع.

  دار الحرية
دار الفتيات

بالعجوزة

مؤسسة

توصيلـــة

حامية األطفال

املهمشني

برنامج

الخدمات

األساسية

برنامج
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مرشوع
عالِمك يحقق أحالِمك

يتم تنفيذ املرشوع بالتعاون مع جمعية الخرب الســـار للخدمات التعليمية والبحثية 
كأول مـــرشوع يف مرشوعـــات تنويـــر التابع لربنامـــج متكني املرأة "انـــت أقوى"، 
ويستمر تنفذ املرشوع ملدة عامني بداية من يناير 2020 بهدف خفض نسبة األمية 
بني 1600 من الســـيدات األكرث فقرآ من مســـتفيدات برنامج تكافل وكرامة وذلك من 
خالل إتاحـــة فصول محـــو أميـــة وتقديم تدريبـــات مهـــارات اجتامعية ونفســـية 
واقتصاديـــة لتمكينهـــن اجتامعيـــا، كام يهـــدف املـــرشوع إىل التمكـــني والبناء 
املؤســـيس لقيادات الجمعيات القاعدية بالقرى املســـتهدفة لضامن استدامة 

املرشوع.

متكيـــــن

املـــــرأة

برنامج



مليون40
الرشكــاء 11جنيــــه

الجـــدد

إجاملـي التمويـل من الرشكـاء

الرشكـــاء 17
املستمرين الرشاكات 22

الجديدة
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بدأت الرشاكة  بني كارفور ومؤسسة ساويرس يف عام 2018. 

وعىل مدار 4 ســـنوات، تطورت هذه الرشاكة الفريدة لتتحول 

إىل التزام طويل األجل بني الكيانني. طوال مدة  هذه الرشاكة 

كانت مؤسسة ســـاويرس رشيًكا مخلًصا وملتزًما، لذا نحن نقدر 

تفـــاين املؤسســـة وعملها الجـــاد والتزامهـــا بجميع قضايا 

املجتمع.  فمن خالل أنشـــطة املؤسسة التي تتم عىل األرض 

واملبـــادرات التي يتم إطالقها عرب اإلنرتنت، متكنت كارفور من 

دعم بعض األفراد األكرث تهميشـــا يف مـــرص. لذا تفخر كارفور 

بهذه الرشاكة الناجحة وتؤكـــد التزامها باملزيد من املبادرات 

املثمرة يف املستقبل.

جان لوك جرزياتوا 

رئيس العمليات لكارفور مرص

نحـــن نعتـــز بالرشاكة مع مؤسســـة ســـاويرس، فهي 

رشاكة مبنية عىل االلتزام املشرتك لضامن تنفيذ برامج 

مؤثـــرة مـــن أجـــل التنميـــة املســـتدامة والشـــاملة 

للمجتمعـــات املحرومة يف مرص. نحـــن فخورون بنجاح 

مبادراتنا املشـــرتكة، والتـــي أدت إىل تعزيـــز خدمات 

الرعايـــة الصحية لألطفال، وتعزيـــز التمكني االجتامعي 

واالقتصادي للمرأة ودعم تنمية املرشوعات الصغرية.

فابيو جرازي

مدير الوكالة الفرنسية للتنمية

كلمة من

الرش كــاء

هناك تعاون كبري وتكامل وثيق يجمعنا مع مؤسسة 

ساويرس من خالل رشاكة اسرتاتيجية طويلة املدى. 

عـــىل مدار خمس ســـنوات من الرشاكـــة، تم العمل 

عىل مشـــاريع تحســـن فـــرص الوصـــول إىل الصحة 

والتعليـــم والفـــرص االقتصاديـــة مـــن خـــالل دعم 

املجتمعات املهمشة، مع الرتكيز بشكل خاص عىل 

املرأة واألطفال. إن رؤية هذا التأثري ووضع أســـاس 

قوي لالســـتدامة يف املجتمعات املختلفة يعطينا 

الدفعـــة التي نحتاجهـــا ملواصلة اتخـــاذ املزيد من 

مبادرات التمكني املستقبلية.

ليىل حسنى

مديرة مكتب املسؤولية االجتامعية

والتنمية املستدامة



رشاكات متميزة يف 2020

تشـــهد الرشاكة الجديدة بني الطرفني توســـًعا يف نطاق 
التدخـــالت التنموية لتشـــمل مجـــاالت التعليـــم والتمكني 
االقتصادي من خالل توفري فرص التدريب والتوظيف للفئات 
األكرث تهميًشـــا ومتويل املرشوعات الصغرية، كام تشمل 
أيًضا مجاالت متكني املرأة وحامية األطفال بال مأوى ودعم 

مرشوعات الرعاية الصحية والبنية التحتية.

بدأت املحادثات مع سفارة اليابان منذ شهر نوفمرب 2018، 
نتجت عنهـــا اتفاق الجهتـــني عىل التعـــاون يف مرشوع 
يدعم املزارعـــني اقتصاديًا. وتم اختيار مؤسســـة "تنمية 
األرسة املرصيـــة" لتقديـــم مقـــرتح مـــرشوع يهدف إىل 
تحســـني دخل 300 من صغـــار املزارعني (مـــن بينهم 90 
ســـيدة) وعائالتهـــم مبركز إســـنا، يف مجـــال الطامطم 
املجففة. وقد حصلت سفارة اليابان عىل موافقة رسمية 
عىل مقرتح املرشوع، ويف يوم الخميس 20 فرباير 2020 
تم توقيع عقد اتفاق بني السفارة ومؤسسة تنمية األرسة 
املرصيـــة بحضور فريق العمل من مؤسســـة ســـاويرس. 

وجاري اآلن الحصول عىل املوافقات لبداية املرشوع. 

بالتعاون
مع 

تم توقيـــع مرشوع تطوير قدرات مدرســـني لعـــدد 15 من 
املدارس املجتمعية التابعة ملؤسســـة ســـاويرس يف 
أسيوط، بالرشاكة مع سفارة سويرسا مبرص، وبالتعاون مع 

مؤسسة فنتازيا للتنمية والتعليم.

الرشاكة مع السفـارة
السويرسية يف مرص 

تجديـــــد الشـــــراكة مــع
الوكالة الفرنسية للتنمية 

بالتعاون
مع

الرشاكة مع السفـارة
اليابانيــــــة يف مرص 

للســـنة الثانية عىل التوايل، وبالتعاون مع جمعية حامية البيئة 
من التلوث، تـــم تصميم وإنتاج 2000 شـــنطة للمهرجان، بأياٍد 
مرصيـــة %100، شـــارك يف صنعها 250 ســـيدة مـــن مجتمع 

جامعي القاممة، بحي منشأة نارص بالقاهرة.

مهرجان
الجونــة السينامئـي

تصميـم وإنتـاج الشنطـة الدعائيـة
ملهرجان الجونة السيناميئ 2020

بالتعاون
مع 

تم من خالل املعرض عرض وتســـويق منتجات مبادرة "إبداع من 
مرص". وقد تم بيع منتجات بأكرث من 60 ألف جنيه مرصي، خالل 

فرتة املهرجان من 24 - 30 أكتوبر 2020.

بالرشاكةتنظيم معرض للحرف اليدوية
مع 

تهدف هذه الرشاكة إىل تقديم منح نقدية شـــهرية لالجئني الذين فقدوا مصدر رزقهم بســـبب جائحة فريوس كورونا، حيث 

قدم املهندس ســـميح ساويرس تربع قيمته 900.000 دوالر أمرييك للمفوضية السامية لشؤون الالجئني بهدف دعم أكرث 

مـــن 2600 أرسة الجئة يف مرص، من الفئات األكرث ترضًرا من األزمة. كام قدمت املؤسســـة الدعم الفني واملتابعة للمبادرة 

أثناء مرحلة التنفيذ.

الرشاكـة مع املفوضية السامية  ألمم
املتحـدة لشــؤون الالجئيــن يف مصــر

تعد هذه الرشاكة األوىل من نوعها مع مؤسســـة كارفور 
بفرنسا، وتهدف إىل دعم األطفال بظروف الشارع وتوفري 
غذاء صحـــي لهم عن طريـــق الحصول عـــىل األغذية من 
كارفور بســـعر مدعـــم، وكذلك توفري فرص عمل للشـــباب 
لتمكينهم اقتصادياً وتحســـني أحوالهم املعيشـــية. يتم 
تنفيذ املرحلـــة األوىل مـــن املرشوع بإجـــاميل ميزانية 

قدرها 150,000 يورو.

الرشاكة مع مؤسسة كارفور
بفرنســــــــا يف مشــــــــروع
"حياة صحية من أجل مستقبل أفضل"
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أُقيم حفل االســـتقبال عىل هامـــش فعاليات مهرجـــان الجونة 
الســـيناميئ يوم 25 أكتوبر بحضور الســـيد كريم أتايس - ممثل 
املفوضيـــة لدى جمهورية مرص العربية، والســـيدة يرسية لوزا 
ساويرس - مؤسسة ورئيســـة مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، 
واملهندس نجيب ساويرس - مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء 
مؤسســـة ســـاويرس، واملهندس سميح ســـاويرس - مؤسس 
وعضـــو مجلس أمناء مؤسســـة ســـاويرس، وعدد مـــن الفنانني 
ونجوم املجتمع. وشـــهد الحفل توقيع اتفاقيـــة رشاكة جديدة 

لدعم األطفال الالجئني يف مرص خالل عام 2021.

أدارت الحلقة النقاشـــية اإلعالمية ريا أيب راشـــد، مبشاركة كل من 
السيد كريم أتايس - ممثل املفوضية، والدكتورة هيفاء أبو غزالة - 
األمني العام املســـاعد ورئيس قطاع الشـــؤون االجتامعية بجامعة 
الـــدول العربية، واملهندســـة نـــورا ســـليم - املديـــرة التنفيذية 
ملؤسســـة ســـاويرس، واملمثلة الســـورية كندة علوش، واختتمت 

الجلسة مبشاركة افرتاضية للمخرجة اللبنانية نادين لبيك.

بالرشاكةالجلسة النقاشية "األطفال مهمون"
بالرشاكةحفل استقبال وتوقيع مذكرة تفاهم مع

مع

رشكاء  دوليني



تم توقيع مذكرة تفاهم بني مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسة ساويرس لتحديد إطار الرشاكة بني الجهتني ومجاالت 

العمل. وتم اختيار مؤسســـة "آفاق جديدة للتنمية االجتامعية" لتنفيذ أول مرشوع والذي يهدف إىل إتاحة فرص عمل من خالل 

االقتصاد األخرض يف محافظة الوادي الجديد. وتم الحصول عىل خطاب عدم املامنعة من جانب وزارة التخطيط بجمهورية مرص 

العربية بجانب الحصول عىل كافة املوافقات النهائية عىل املرشوع، ويتم البدء يف العمل عىل املرشوع يف عام 2021.

الرشاكــة مـع مجموعــة
البنك اإلسالمي للتنمية  

تنفيذ
املرشوع

يف يوم 4 فرباير 2020 ُعِقَد اجتامع ملؤسســـة ساويرس مع ســـمو الشيخ سعيد العطر، مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة 
يف شـــؤون مجلس الوزراء واملســـتقبل، واألمني العام املســـاعد ملبادرات محمد بن راشـــد آل مكتوم العاملية، املؤسســـة 
اإلنســـانية التنموية الرائدة يف املنطقة العربية. وبناًءا عليه قامت مؤسسة ســـاويرس بعرض ثالثة أوراق مفاهيمية تناقش 
القضايـــا التنموية األكرث إلحاًحا يف مرص عىل مؤسســـة مبادرات محمد بن راشـــد آل مكتوم. ويف يـــوم 20 فرباير 2020 أثناء 
احتفالية "صناع األمل"، تم توقيع مذكرة تفاهم بني املؤسستني إلرساء رشاكة اسرتاتيجية جديدة تهدف إىل وضع آلية للتعاون 

والعمل املشرتك يف كافة املجاالت التي تخدم أهداف ورسالة الطرفني يف دعم القضايا التنموية املختلفة. 

إنجازات إدارة الرشاكات عىل مستوى القطاعات والربامج خالل 2020

موقف
 الرشاكات الجديدة

قطاع التعليم
واملنح الدراسية

قطاع التمكني
اإلجتامعي

قطاع التمكني
االقتصادي

مبادرات للدعم يف
ظل جائحة كورونا

اإلجاملـــــي

عدد املرشوعات الجديدة

رشاكات أخرى بالتزام مايل

عدد الربامج

مساهمة الرشكاء  (مليون جم)

3
1
3

13.6

3
2
3

16

10
-
4

4.6

2
-
-
1

18
3

10
35
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انضمت املؤسسة ملبادرة بنك اإلسكندرية "إبداع من مرص" لدعم الحرفيني 
املرصين املترضرين من جائحة فريوس كورونا من خالل تسويق منتجاتهم 

عىل املوقع اإللكرتوين ملنصة جوميا.

الرشاكة مع بنك اإلسكندرية لدعم
االقتصاد اإلبداعي والحرف اليدوية

مذكـرة تفاهم مع مبـادرات
محمد بن راشــد املكتـــوم  

رشكاء  إقليميني



رشكاؤنا يف التنمية

رشكاء املؤسسة من القطاع الحكومي
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تقـــوم إدارة التعلـــم واالســـرتاتيجيات مبهمة ضامن جـــودة تصميم 
وتنفيـــذ املرشوعات وتوفري األدلـــة عىل كفاءة وفعالية اســـتخدام 
موارد املؤسســـة، وتحقيق التعلم األمثل لتحســـني نتائج املرشوعات 

التنموية وااللتزام باملساءلة أمام مجلس أمناء املؤسسة.
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2

قطاع التعلم واالسرتاتيجيات

خــالل عــام 2020 ويف مواجهــة أزمــة فــريوس كورونــا، لعــب قطــاع التعلــم واالســرتاتيجيات دوًرا هاًمــا يف 
إعــادة تقييــم املرشوعــات القامئــة واحتياجاتهــا لتواكــب األزمــة، عــن طريــق إعــادة النظــر يف خطــط التقييــم 

وتكيفها مع مستجدات األزمة.
ــالل  ــالت خ ــة التدخ ــتمرارية وفاعلي ــامن إس ــدة لض ــف امل ــم منتص ــت لتقيي ــي خضع ــات الت ــم املرشوع ــن أه م
أزمــة فــريوس كورونــا هــو برنامــج باب أمــل، الذي تــم تقييمه بالرشاكــة مع مؤسســة BRAC (الرشيــك الفني)، 
ومركــز عبــد اللطيــف جميــل ملكافحة الفقر  J-PAL  (املقيّــم الخارجي للتجربة)، كام تــم البدء يف اإلرشاف عىل 

تنفيذ أويل التوصيات الصادرة عن عمليات التقييم.

أهم إنجازات قطاع التعلم واالسرتاتيجيات خالل عام 2020

خــالل عــام 2020 انتهــى قطــاع التعلــم واالســرتاتيجيات مــن تنفيــذ املرحلــة األوىل يف تحويل املؤسســة إىل 
نظــام املعلومــات اإللكــرتوين حيــث تــم وضــع إطــار إلكــرتوين لنظــام املعلومــات الخــاص بالقطاعــات الفنيــة 

يرتابط مع النظام املايل واإلداري للمؤسسة.

جــاري حاليًــا إدخــال بيانــات املرشوعــات وتدريــب املســئولني مــن القطاعــات الفنيــة الثالثــة وقطــاع املراجعــة 
املالية عىل استخدام النظام اإللكرتوين.

تحويل املؤسسة إىل نظام
املعلومـــــات اإللكرتونـــــي

املرشوعات  جـــودة  لضامن 
املقدمـــة بدًءا مـــن مرحلة 
مرحلـــة  وحتـــى  التقديـــم 
التنفيـــذ، تـــم تغيـــري ســـري 
عملية استقبال املرشوعات 

الجديدة لتصبح كاآليت: 

وضع إجراءات جديدة لضامن
جـودة تنفيــذ املرشوعـــات

تغيري سري عملية استقبال املرشوعات الجديدة

1

تم تغيري مســـار عمل الجمعيات من العمل بنظام التخطيط املبني عىل األنشـــطة إىل التخطيط املبني عىل 
النتائج، وذلك عن طريـــق إضافة منوذج "إطار العمل بالنتائج" كإحدى مرفقات مقرتح املرشوع. كام تم تقديم 
الدعـــم الفني لبناء قدرات الجمعيات الرشيكة وتدريبهم عـــىل التخطيط الجيد للمرشوعات، فأصبحت اآلن كل 
جمعية رشيكة مطالبة بتقديم ثالثة خطط يف املرحلـــة التحضريية للمرشوع (خطة املتابعة والتقييم - خطة 

االستدامة - الخطة التفصيلية). 

تطوير نظام الرصد واملتابعة

قام قطاع التعلم واالســـرتاتيجيات بوضع خطوات واضحة لتقييم املرشوعات بصورة مســـتمرة وذلك لضامن 
الحيادية واالستدامة والفاعلية، وهي كم ييل:

التقييم املستمر للمرشوعات

123456

حرص الربامج 

واملرشوعات 

القامئة

تنفيذ التقييامت 

النهائية /تقييامت 

منتصف املدة

إختيار الجهات 

االستشارية من قبل 

لجنة لتقييم املقرتحات 

مكونة من 5 أفراد 

لضامن الحيادية

إعادة النظر بصورة 

مستمرة وتكيفها 

مع املستجدات

إستالم التوصيات 

والتقارير وبدء 

العمل بها وتنفيذها

اإلرشاف ومتابعة 

اإلستشارين 

ووضعهم عىل 

املسار الصحيح

1234

تصميم فكرة 

املرشوع من قبل 

القطاع الفني

إستقبال
املقرتحات

مراجعة املقرتحات 

من قبل القطاع 

الفني بالتنسيق مع 

قطاع التعلم 

واالسرتاتيجيات

كتابة اإلطار 

املرجعي إلستقبال 

املقرتحات من قبل 

قطاع التعلم 

واالسرتايجيات
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25.5
مليون جنيه

16
ورة د

215
فائـــــــــــــز

تـــم إطالق  الجائـــزة يف عام 2005  بهدف تشـــجيع اإلبـــداع الفني وإلقـــاء الضوء عىل 
املواهـــب الجديـــدة الواعدة وتكريـــم النخبة من قامـــات األدباء والكتـــاب عن أعاملهم 
اإلبداعية يف مجاالت الرواية والقصة القصرية والســـيناريو السيناميئ والنص املرسحي 
والنقـــد األديب. ومنذ إنطالقها وعىل مدار 16 عاًما، شـــكلت الجائـــزة قاعدة مثالية إلثراء 
الحياة الثقافيـــة يف مرص من خالل تتويـــج العديد من التجارب اإلبداعيـــة الحقيقية، كام 

استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بني الجوائز العربية واملحلية.

نظرًا للظروف االســـتثنائية بسبب تفيش جائحة كورونا، فقد تم اإلعالن عن فتح باب 
التقدم للدورة السادســـة عرش واستالم األعامل إلكرتونيًا يف يوليو 2020، وذلك 
حرًصا من املؤسســـة ومجلس أمناء الجائزة، عىل دعـــم األدباء والكتاب املرصيني 
خالل هذه الفـــرتة، وإتاحة الفرصة لهم للتقدم للدورة السادســـة عرش مع اتخاذ 

كافة اإلجراءات االحرتازية لضامن سالمة الجميع. 

وحرًصـــا عىل تطوير الجائزة ودعم شـــباب األدباء املرصيني، فقـــد تم اإلعالن هذا 
العـــام عن تقديم جائزة جديدة تهدف إىل اإلســـهام يف تشـــجيع التميّز األديب 
املعارص، وتقديم شـــباب املبدعني إىل القراء خارج حـــدود املنطقة العربية، من 
خـــالل ترجمة الرواية الفائزة باملركز األول فرع شـــباب األدباء إىل اللغة اإلنجليزية 

كجائزة أدبية تضاف إىل الجائزة النقدية. 

حصـــد جوائز هذا العام 12 من شـــباب وكبـــار األدباء والكتاب عـــن أعاملهم األدبية 
املتميـــزة يف مجاالت الرواية والقصة القصرية والســـيناريو الســـيناميئ والنص 
املرسحـــي والنقد األديب. كام تم منح مكافآت مالية لألعامل التي وصلت للقامئة 
القصرية لشـــباب األدباء وكتاب الســـيناريو. وقد تم اإلعالن عن الفائزين يف مايو 
2021 ، بعد أن تقرر إلغاء الحفل الســـنوي للجائزة، بسبب تفيش موجة جديدة من 

جائحة فريوس كورونا.

وتعد الدورة السادســـة عرشة، هي الدورة الكربى يف تاريخ الجائزة من حيث عدد 
األعامل املقدمة يف مختلف فروع الجائزة، والتي وصلت إىل  1263 عمًال أدبيًا، تم 
تقييمهـــا بواســـطة 6 لجـــان تحكيـــم محايدة ضمـــت نخبة مـــن األدبـــاء والكتاب 

والسينامئيني والنقاد وأساتذة الدراما يف مرص.
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القوائم املالية املعتمدة

مؤسسة ساويرس للتنمية اإلجتامعية

(قوائم وفقاً ألحكام القانون 84 لسنة 2002 وتعديالته)

اإللتزامات

250 269 621 268 دائنون وأرصدة دائنة أخري

250 269 621 268 إجاميل اإللتزامات

الفـــــــــائض 
 فائض مرحل

راس مال املؤسسة

زيادة االيرادات عن املرصوفات للعام

141 390 030

 10 000

11 403 267

109 619 930

 10 000

31 770 100

030 390 297141 793 152إجاميل الفائض

280 669 918141 071 153إجاميل اإللتزامات والفائض

قامئة املركز املايل
يف 31 ديسمرب 2020

جنيه مرصي جنيه مرصي

2019/ 12/ 31 2020/12/ 31

األصـــــــــول
أصول طويلة األجل

أرصدة لدى البنوك

حسابات جارية وودائع وقفية لدى البنوك

مدينون وأرصدة مدينة أخرى

قروض ملرشوعات صغرية ومتناهية الصغر (بالصاىف)

أصول ثابتة (بالصاىف)

42 915 085

100 000 000

2 114 285

 -   

8 042 548

45 186 167

83 500 000

4 440 389

 360 000

8 182 724

280 669 918141 071 153إجاميل األصول
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مؤسسة ساويرس للتنمية اإلجتامعية

(قوائم وفقاً ألحكام القانون 84 لسنة 2002 وتعديالته)

قامئة اإليرادات واملرصوفات
عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2020

جنيه مرصي جنيه مرصي

2019/ 12/ 31 2020/12/ 31

اإليـــــــرادات

تربعات من املؤسسني - مخصصة

تربعات من املؤسسني - غري مخصصة

 تربعات أخرى

فوائض مرتدة من مرشوعات

عوائد ودائع وقفية لدى البنوك

عوائد ودائع - مخصصة

عوائد ودائع - غري مخصصة

عوائد قروض ملرشوعات صغرية و متناهية الصغر

36 965 669

287 326 605

2 120 000

1 242 659

2 150 531

 74 367

2 400 525

 12 600

 34 698 913

182 415 504

                    -   

 711 022

7 083 897

 85 581

3 218 348

 345 917

182 559 956228 292 332إجاميل 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

51 879 303

243 353 667

9 142 000

14 883 385

 645 954

 985 380

41 422 768

128 885 949

8 447 428

13 441 166

3 736 602

 855 169

082 789 689196 889 320إجاميل املرصوفات

100 770 26731 403 11الفائض (زيادة االيرادات عن املرصوفات)

مؤسسة ساويرس للتنمية اإلجتامعية

(قوائم وفقاً ألحكام القانون 84 لسنة 2002 وتعديالته)

قامئة التدفقات النقدية
عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2020

جنيه مرصي جنيه مرصي

2019/ 12/ 31 2020/12/ 31

التدفقـات النقديـة من انشطـة التشغيل

تربعات من املؤسسني - مخصصة

تربعات من املؤسسني - غري مخصصة

تربعات اخرى

عوائد ودائع وقفية لدى البنوك

عوائد ودائع - حسابات جارية (مخصصة وغري مخصصة)

فروق تقييم عمالت أجنبية

فوائض مرتدة من مرشوعات

عوائد عن قروض ملرشوعات صغرية

متحصالت مقيدة - رشكاء منحة جامعة برلني بالجونة

متحصالت مقيدة -  سربينج بورد 

مرصوفات مرشوعات ومنح - مخصصة 

مرصوفات مرشوعات ومنح - غري مخصصة 

مرصوفات إدارية وعمومية

مرصوفات ادارية أخري للمرشوعات واملنح

مدفوعات مقيدة - سربينج بورد 

مدفوعات مقيدة - مرشوعات األهرام

مدفوعات مقيدة - رشكاء منحة جامعة برلني بالجونة

36 965 669

287 326 605

2 120 000

4 857 462

2 478 864

( 645 954)

1 242 659

 12 600

 221 138

  402

(51 879 303)

(243 353 667)

(9 531 220)

(14 883 385)

( 1 114)

( 1 095)

( 215 538)

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)

(8 658 812)

(13 441 166)

( 7 124)

( 353 560)

(1 258 847)

486 752 12331 714 14صاىف التدفقات النقدية (املستخدمة يف) الناتجة من انشطة التشغيل

التدفقات النقدية من انشطة االستثامر
مدفوعات لرشاء اصول ثابتة

متحصالت من مرشوعات صغرية و متناهية الصغر

النقص ىف ودائع وقفية لدى البنوك 

( 845 205)

 360 000

(16 500 000)

( 880 482)

6 845 000

(13 472 115)

(597 507 7)(205 985 16)صاىف التدفقات النقدية الناتجة من انشطة االستثامر

صاىف التغري ىف النقدية وما ىف حكمها

النقدية وما ىف حكمها ىف اول العام

(2 271 082)

45 186 167

24 244 889

20 941 278

167 186 08545 915 42النقدية وما ىف حكمها ىف اخر العام
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يضم مجلس أمناء املؤسسة 11 عضًوا منهم خمسة أعضاء من عائلة ساويرس وستة أعضاء 
مســـتقلني من قيادات املجتمع املرصي والخـــرباء يف مجاالتهم املتنوعة. يجتمع مجلس 
أمناء املؤسســـة أربـــع مرات عىل األقل خالل الســـنة، هذا باإلضافـــة إىل االجتامعات التي 
تعقدها اللجنة التنفيذية للمؤسسة. وتتوىل السيدة يرسية لوزا – ساويرس رئاسة مجلس 

األمناء منذ عام 2018



مجلس أمناء املؤسسة

السيدة يرسية لــوزا- ساويرس

مراقب مايل ومحاسب قانوىن

رئيسة املجلس

املهندس نجيب ساويرس

رئيس مجلس إدارة رشكة
أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم
OTMT والتكنولوجيا القابضة

نائب رئيس املجلس

األستاذ حازم حسن

رئيس مجلس إدارة رشكة
حازم حسن للخربة االستشارية 

KPMG

نائب ثان لرئيس املجلس

 األستاذة هالة هاشم

رشيك رئييس يف مكتب
زيك هاشم للمحاماة
واالستشارات القانونية

أمني الصندوق

األستاذة تايا سميح ساويرس

مديرة االستثامرات برشكة
أوراسكوم القابضة للفنادق والتنمية

سكرترية املجلس

أعضاء املجلس

األستاذ ناصف ساويرس

رئيس مجلس اإلدارة الرشيف لرشكة أوراسكوم
لإلنشاءات املحدودة OCL واملدير التنفيذي

لرشكة أوراسكوم الهولندية لإلنشاءات والصناعة

املهندس سميح ساويرس

رئيس مجلس إدارة
رشكة أوراسكوم القابضة

ODH للفنادق والتنمية

الدكتورة نادية مكرم عبيد

املدير التنفيذي
ملركز البيئة والتنمية لإلقليم

CEDARE العريب وأوروبا

الدكتور إسامعيل رساج الدين

مؤسس ومدير رشيف
ملكتبة اإلسكندرية

األستاذة منى ذو الفقار

رشيك رئييس
مبكتب ذو الفقار للمحاماة

املهندس أسامة بشاي

الرئيس التنفيذي لرشكة
أوراسكوم لإلنشاءات املحدودة

.
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فريق عمل املؤسسة

نورا سليم

املديرة التنفيذية

قطاع الرشاكات

مديرة القطاعروزة عبد امللك

مسؤول أول رشاكاتنادين رضا فويت

مسؤول رشاكات محمد لطفي

قطاع التمكني االجتامعي

مديرة القطاعناهــد يســري

مديرة برامجثائــرة شعالن

مسؤول أول برامجمريال املرصي

مسؤول أول برامج حنان الخيال

مسؤول برامجيرسا إدريس

قطاع التمكني االقتصادي

مدير القطاعمحمد بركات

مدير برامجسامي عبد الرحيم

مدير برامج أحمد البنهاوي

قطاع التعليم واملنح الدراسية

مديرة القطاعميس أبو حجاب

مدير برنامجمحمد شوقي

مسؤول أول برامج هدير محمد

مسؤول برامجهنا الدكروري

قطاع التعلم واالسرتاتيجيات

مدير القطاععبد الرحمن ناجي

مدير التقييممحمد موىس

مديرة التعلم واالبتكار فريدة الجريتيل

مدير املتابعةمحمد عمـــــر

مسؤول برنامجنرية الحسيني

مساعد برامجنورهان زكريــا

مساعد نظم املعلومات محمد السيد

القطاع املايل

مدير القطاع جورج فكري

مسؤول رئييس بهاء وجيه

قطاع املوارد البرشية واإلدارية

 مديرة القطاع ريهام صادق

فرق الخدمات املعاونة

 خالد سمري

جورج ميالد

 حسني مصطفى

 مهدي شمس الدين

 عبد الكريم جاد

حمدي عبد العال

  رانيا رمسيس 

مدير أول مكتب املديرة التنفيذية

قطاع العالقات العامة والتواصل

 وسام رجب

مديرة العالقات العامة واالتصال

أحمد جاد

مسؤول أول العالقات العامة واالتصال

ماريانا مكسيموس

مسؤول عالقات عامة واتصال
مساعد برامجنادية األشقر

مسؤول رئييسنريمني راشد

مسؤول رئييسمينا نبيل

مساعد إداريخالد صالح

موظفة استقبال مارينا صربي

محمد عثامن
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قطاع املراجعة املالية عىل املرشوعات

 مديرة القطاعأحمد عبد السالم

مسؤول برامج رئييسأسامة ويليام

مسؤول أول برامجبالل ياسني

مسؤول أول برامجحسام عيل
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