


1- مجال التنمية
1-1 وحدة التنمية المحلية

1-2 وحدة تنمية المشروعات الصغيرة

1-3 وحدة خدمات التنمية

3
4
10
11

1 • رسالة السيد المدير العام

التقرير السنوي لعام 2013

14
15
18
19

2- مجال الثقافة
2-1 وحدة منتدى حوار الثقافات

2-2 وحدة بناء السالم

2-3 وحدة دار الثقافة

14
15
18
19

3- مجال تنمية الموارد

3-1 وحدة االنتاج الفني

3-2 وحدة مكتبات دار الثقافة

3-3 وحدة إطسا وود

3-4 وحدة إطسا فارم.

3-5 وحدة إطسا سنتر

20
21
21
22
23
23



1

رسالة السيد المدير العام

الشركاء األعزاء:

ا خالله  بين أيديكم التقرير السنوي إلنجازات مختلف وحدات العمل بالهيئة خالل العام الماضي 2013، والذي تمكنَّ
مت خدماتها إلى أكثر من ثالثة ماليين مواطن مصري، بغض  من إنجاز عدد كبير من األنشطة والبرامج التي قدَّ

النظر عن الدين أو الجنس أو العقيدة.

 وعلى الرغم من التحديات والظروف التي واجهتها مصر، بصفة عامة، ومؤسسات المجتمع المدني، بصفة خاصة، 
ومن بينها الهيئة خالل عام 2013، وحتى قيام ثورة 30 يونيو. إال أننا استطعنا أن نعبر هذا العام بتداعياته، وأن 
نحقق نسبة كبيرة من خطة العمل. كما نجحنا في القيام بدور هام في الحياة العامة من خالل تنظيم العديد من 
اللقاءات حول "دستور الثورة"، شارك فيها العديد من رموز المجتمع من مثقفين وفالحين وأشخاص ذوي إعاقة، 

وقد كان للتوصيات التي خرجت بها هذه اللقاءات ردود فعل إيجابية لدى أعضاء الجنة المعنّية بكتابة الدستور.

كما قامت الهيئة بعقد مؤتمر موسع، شارك فيه قرابة ثالثمائة من ممثلي الجمعيات األهلية، وبحضور الدكتور زياد 
بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد البرعي، وزير الشئون االجتماعية، وعدد من أعضاء اللجنة 
القانون،  لمواد  المشاركين  رؤية  إلى  االستماع  األهلي، بهدف  للعمل  الجديد  القانون  التي قامت بوضع مسودة 
وطرح ما يرونه من مواد تسهم في دفع العمل األهلي التطوعي في مصر. كما أسهمت الهيئة أيًضا بدور فعال 
في دعم ثورة 30 يونيو من خالل إصدار العديد من البيانات التي حملت وجهة نظرها في األحداث، ما قبل وبعد 
التي تم تنظيمها سواء من خالل منتدى حوار  الحوارية والندوات  اللقاءات  أيًضا من خالل عقد عدد من  الثورة، 

الثقافات أو وحدة التنمية.

الشركاء األعزاء

 كما سبق وأشرت فقد استطعنا تحقيق نسبة كبيرة من خطتنا، ففي مجال التنمية تم العمل في القضايا 
القومية التي تتمشى مع السياسات القومية للدولة مثل قضية األمية من خالل إطالق مبادرة العلم قوة لمحو 
أمية 40 ألًفا من األميين في أربع محافظات. والعمل على قضية البطالة من خالل توفير فرص التوظيف والتدريب 
لعدد )23549( من الشباب كذلك قضايا األطفال المعرضين للخطر واألشخاص ذوي اإلعاقة، حيث تمَّ تمكين عدد 
)13976( من األطفال بال مأوى واألطفال العاملين، وكذلك )5101( من األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم من الحصول 
الفالحين  تمكين منظمات  تم  المجتمع. كما  واالجتماعية ودمجهم في  واالقتصادية  التعليمية  على حقوقهم 
)14000( من صغار الفالحين بمجتمعات العمل، وكذلك األشخاص ذوي اإلعاقة والشباب  التي تضم في عضويتها 
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الدستور  مواد  لحقوقهم في صياغة  رؤيتهم  بفاعلية في وضع  للمشاركة  البطالة  يعانون من مشكلة  الذين 
المصري، وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها وحماية واحترام حقوقهم. وأيًضا تمكن فريق العمل من الوصول إلى 
نقطة التعادل في مستشفى حورس للعيون بالمنيا، أسفرت عن تقدم ملحوظ في اإليرادات، مما يمثل نقطة 
مما  المنيا،  ومدينة  لمركز  المحلية  الوحدة  مع  التعاقدية  الشراكة  تفعيل  أيًضا  المستشفى.  تاريخ  في  تحول 
انعكس بشكل إيجابي على استمرارية تقديم خدمة إدارة المخلفات الصلبة لعدد 200 ألف نسمة ألهالي حي غرب. 
وفي وحدة المشروعات الصغيرة، تم تنفيذ 326 دورة تدريبية حضرها عدد 7870 من المستفيدين بالقروض، لرفع 
بالقاهرة  الخصوص  بمنطقتي  فرعين  افتتاح  تم  كما  دخلهم.  وزيادة  مشروعاتهم  وتطوير  إدارة  في  كفأتهم 

ومغاغة بالمنيا لخدمة الفقراء هناك، ليصل عدد الفروع إلى عشرون فرًعا.

 وفى مجال الثقافة: اهتم منتدى حوار الثقافات بتكثيف دوراته بمحافظات مصر، فكما سبق وأشرت تم عقد 
تنوًعا  يمثلون  الذين  والرأي،  الفكر  وقادة  القانون  أساتذة  مع  بالشراكة  الدستور  حول  للحوار  اللقاءات  من  عدد 
ا إلتاحة الفرصة للحوار حول الدستور الجديد. وتم رفع توصيات هذه اللقاءات إلى  ا واجتماعًيّ ا وثقافًيّ ا ونوعًيّ جغرافًيّ
لجنة الخمسين لوضعها عين االعتبار. كما تم التركيز واالهتمام بصعيد مصر من خالل العديد من األنشطة التي 
تسهم في نشر قيم الديمقراطية والمواطنة وقبول اآلخر. وفيما يتعلق بوحدة بناء السالم، فتعمل على تدريب 
األفراد على كيفية إدارة الصراعات والوساطة نحو سالم مجتمعي وتعايش سلمي. فقد تم تدريب مجموعة من 
القيادات الدينية التي تعمل في المناطق العشوائية والفقيرة التي يكمن فيها صراعات وتحديات مختلفة ولقد 
ساهم التدريب في بناء قدراتهم نحو التعامل مع األزمات ليصبحوا صناع سالم في مجتمعاتهم. كما تمت طباعة 

عدد من الكتب الجديدة، إلى جانب إعادة طبع عدد آخر من الكتب التي نفدت من األسواق. 

أما في مجال تنمية الموارد، فقد حدث نمو بلغ حوالي 8 % إليرادات مقر الدراسات والتدريب بإطسا – المنيا، وذلك 
عن المحقق عام 2012. ووقد نمت أيًضا إيرادات كل من إطسا وود ومصنع الخشب الكونتر والمشتل. كما حققت 

مكتبات دار الثقافة تقدًما ملموًسا في اإليرادات.

ختاًما:

 سوف تجدون داخل هذا التقرير معلومات أكثر حول مختلف األنشطة والبرامج، لم تسمح لي السطور القليلة 
الحديث عنها، وسوف تجدونها هذا العام مكتوبة بلغة األرقام دون استفاضة في الشرح. وفى النهاية يسعدني 
أن أتقدم بخالص التقدير لجميع السيدات والسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة على جهودهم ودعمهم 
المستمر لنا جميًعا، كذلك السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية للهيئة، والزمالء والزميالت من العاملين 
بالهيئة والمتطوعين في مختلف مناطق العمل. كما أوجه شكًرا خاًصا للسادة وزراء االقتصاد والتعاون الدولي 
والداخلية  واألوقاف  العاملة  والقوى  والبيئة  المحلية  والتنمية  والزراعة  والتعليم  والتربية  االجتماعية  والشئون 
والثقافة والصحة واإلعالم وغيرهم. أيًضا أوجه شكًرا  للسادة محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف 
والمنيا وأسيوط واألقصر وغيرهم، والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية، ولكل الشركاء من القطاع الخاص 

والمجتمع المدني. 

  الدكتور القس أندريه زكي
    المدير العام          
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1- مجال التنميـــــــة



 التعليم واألمية

األطفال المعرضين للخطر

ذوي اإلعاقة

الصحة والعيون

إسكان الفقراء

الشباب والبطالة 

صغار المزارعيين ومربي الثروة 

الحيوانية والداجنة وصائدي األسماك

 

   

1-1 وحدة التنمية المحلية

استمرت وحدة التنمية المحلية هذا العام في تحقيق أهدافها من خالل تصميم وتنفيذ عدد من النماذج التنموية، يتم تطبيقها على 

مستويات مختلفة، بالشراكة مع 124 جمعية أهلية  و108 لجنة منتخبة في محافظات القاهرة والقليوبية وبني سويف والمنيا.       

1- ) 40199 ( مواطن 
اشتركوا واستفادوا من برامج التعليم  الرسمي وبرنامج مكافحة األمية كالتالي:

أوالً: تحسين نوعية الحياة  للمواطنين الفقراء والمهمشين بالتركيز 
              على االطفـــــــــال و النســـــــــاء من أجل تأمين حيــــــاة كريمة لهم. 

مقارنة
 بين 
أعداد 

المستفيدين 
من 

برنامج 
 مكافحة

 األمية
 لعامي

 2012 و 2013

أهم اإلنجازات المحققة هذا العام:  

نموذج التنمية المجتمعية للمجتمعات الريفية والحضرية 

نموذج التنمية المناطقية لتنمية المناطق الريفية المهمشة 

نموذج التأثير القومي على السياسات المتعلقة بالقضايا التنموية 

30869 من األمييـــــــــــــن تم إلحــــاقهم
 بفصول  تعليـــــمية لمحو أميـــــــــتهم 

8000 طفل استفادوا من تحسيـــــــــــــن
 بنية وبيئة 15 مدرسة تعليم أساسي 

1000 طفل تــــم حمــــــــايتهم من التسرب 

200 طفل تم رفع وعيهم بقيم المواطنة 
 

 130 طفل شــــاركوا في أنشطة تربــــــــوية

30869

2522

أميون تم إلحاقهم
 بفصول محو األمية

عام 2013

أميون تم محو 
 أميتهم 
عام 2012
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 2- ) 13976 ( من األطفال المعرضين للخطر وأسرهم 
 ) أطفال عاملون، وأطفال بال مأوى ( تمكينهم من الحصول على حقوقهم التعليمية واالقتصادية واالجتماعية كالتالي:

3- ) 5101 ( من األشخاص ذوي اإلعاقة  
  تم تحسين أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية والبيئية والصحية ودمجهم فى المجتمع  كالتالي:   

»أول مرة أحس إني إنسانة بعد ما عرفت إيه حقوقي« ) هبة على عضو لجنة منتخبة  بمجتمع الكوم االحمر   -  ببني سويف(

» انا من حقي أكون إنسان وأمشي في الشارع بأمان «   )الطفلة نشوى محمد علي – بني أحمد الغربية – المنيا(

247  طفل وقعوا عقود تدرج مهني
 لضمــــــــان حصولهم على حقوقهم 

323 طفل عـــــــامل استفـــــادوا مـــــــن تهيئــــــــــــة
) 225 ( ورشة بأدوات ومعدات السالمة المهنية 

من  للتسرب  والمعرضين  العاملين  األطفال  من   1010
التعليم تم إلحاقهم  ب 48 مدرسة تعليــــــم مجتمعـــــي 

10469  طفل استفـــــــــــــــــــادوا من
 الرعاية الصحية ) كشف وعالج ( 

 677 من أمهات األطفال العاملين بالزراعة تم تمكينهن 
اقتصـــــــادًيا من خــــــالل  التدريب وتوفيـــــــر فرص عمـــــــــل  

1250 من األطفــــال العــــاملين  طـــــــــالبوا  بحقوقهم 
ورفضهم لعمالة األطفال باستخدام آليات متعددة  

 إنشاء وحدة متنقلة لتوظيف وتدريب ذوي اإلعاقة المتعطلين عن العمل 

إنشاء ورشة لتصميم وتنفيذ أعمال التهيئة الهندسية 

واإلتاحة البيئية لذوي اإلعاقة بالمؤسسات العامة واألبنية والشوارع 

تأسيس ) 4 ( مراكز تكنولوجية إلتاحة المعلومات ونشر الوعي التكنولوجي لذوي اإلعاقة 

استفادوا من خدمات طبية
 - تخاطب   - عالج   - كشف   (

إشارة - عالج طبيعي ( 

تم رفع وعيهم الحقوقي 

  توفرت لهم فرص عمل 

استفادوا من حمالت التوظيف  استفادوا من التدريب الحرفي 

استفادوا من 
التهيئة الهندسية 

تم دمجهم 
بأنشطة مجتمعية 

استفادوا من 
استفادوا من خدمات تدريبات متنوعة 

تأهيل اجتماعي 

 استفادوا من أجهزة 
معينة، وحمالت إصالح 

أجهزهتهم التعويضية 

1373
234

117
68 60 1024 678

90849 608
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4- ) 56084 ( من المواطنين
       استفادوا من برامج الصحة والعيون كالتالي:

5- ) 1329 ( أسرة
   تم بناء وتطوير مساكنهم

»مشروع اإلسكان وسع علينا وعلى عيالنا. المعيشة دلوقتي بقيت حلوة والعيال حاسين باألمان والخصوصية«  

نبيلة مالك عياد -  أحد المنتفعات من مشروع اإلسكان بمجتمع العمودين – سمالوط – المنيا« 

»أحسن حاجة عملها مشروع التوظيف من خالل التكنولوجيا هي إتاحة الوظائف  من خالل موقع البيهايف وده ساعدني في إيجاد  
فرصة عمل وكمان خالني أقدر أساعد زمالء تانيين  للوصول لفرص تانية كتير«

) روز عادل - احد الشابات المستفيدات من المشروع (

35864
10786

115 9319

 برامج
 الصحة 
والعيون

 

350
 اكتسبوا مهــــــارات حرفية تؤهلهم
إلقامة مشروعات لتوفير فرص عمل

20228
تم تطويـــــــــر قدراتهم ومهــــاراتهم

اإلدارية لتأهيلهم لسوق العمـــــــــــــــل 

2971
 تم توظيفهم لدى شركـــــــــــــــــات    

 القطاع الخاص ومنشآت صناعية

6- ) 23549 ( من الشباب
   تم تمكينهم اقتصــــــــــــــــــــــادًيا من خالل 

   توفير فرص التوظيف والتدريب كالتالي: 

6

 استفادوا من  حمالت
  الرعاية األولية للعيون

تم تصحيح أبصارهم
من خـــــــــــــــــــــــــــــــــــالل 
النظــــــــــــارات الطبية 

استفادوا من إتاحة
الخدمــــــات الصحية 

  استفــــــــادوا من
 إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــراء

 عمليــــــــــــــات جراحيـــة
 كبرى وصغرى للعيون 



7- ) 15563 ( من  صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والداجنة 
وصائدي األسماك تم تمكينهم اقتصادًيا كالتالي:

ثانًيا: حمالت الدعوة وكسب التأييد من أجل المطالبة بحقوق الفقراء والمهمشين

 تم تمكين منظمات الفالحين التي تضم  في عضويتها ) 14000 ( من صغار الفالحين بمجتمعات العمل، وكذلك األشخاص ذوي اإلعاقة 
اقتراح صياغة مواد الدستور  المشاركة بفاعلية في وضع رؤيتهم لحقوقهم في  البطالة، من  الذين يعانون من مشكلة  والشباب 
المصري، وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها، وحماية واحترام حقوقهم. وقد تم ذلك من خالل تخطيط وتنفيذ حمالت دعوة تبنتها الهيئة 
بالتعاون مع العديد منظمات المجتمع المدني والمؤسسات اإلعالمية والنشطاء والمهتمين بقضاياهم تضمنت على سبيل المثال:      

1-   حمالت الدعوة على المستوى القومي لتضمين حقوق الموطنين الفقراء في الدستور المصري الجديد

من الصيــادين استفــادوا من 
تدخالت اقتصادية واجتماعية

800

من صغــار المربين استفادوا من حمالت 
بيطـــــــــــــــــرية والتلقيــــــــــح الصنــــــــاعي

4242

   من صغــار المزارعين استفادوا
 من مدخالت زراعيــــــــة متنـــــوعة

8962
 من صغــــــــــــار المزارعين تم 
ربطهم بأسواق أكثر ربحية

806

   من صغــار المربين استفادوا
 من توفير سالالت عالية اإلنتاج

753

صغار المزارعين وذوي اإلعاقة والشباب يشاركون بفاعلية في اقتراح بعض مواد الدستور المصري الجديد

الشعبية  القاعدة  توعية 
لصغار المزارعين وذوي اإلعاقة 
وبأهمية  بقضاياهم  والشباب 
ووضع  بآرائهم  مشاركتهم 
التي  التعديالت  فى  رؤيتهم 

سبق إجراؤها على الدستور 

1

مؤسسات  مع  التحالفات  بناء 
والمؤسسات  المدني  المجتمع 
الحكومية المعنية   والنشطاء 

والمهتمين بهذه القضايا 

 تنظيم عدد من  المؤتمرات وورش 2
وإصدار  اإلعالمية  والحمالت  العمل 
واقتراح  لمناقشة  صحفية  بيانات 
رؤيتهم  عن  تعبر  التي  المواد 

لحقوقهم  بالدستور المصري

3

 عقد جلسات  استماع مع  ممثلي لجنة الخمسين 
واقتراح  الرؤى  لعرض  المجتمعي  الحوار  ولجنة 

المواد الدستورية 

4
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وقد أثمرت تلك الجهود على اآلتي: 

حقوق ذوي اإلعاقة 

حقوق المزارعيــــن 

الحقوق االقتصادية

رقم  المادة  في  اإلعاقة  ذوي  حقوق  تضمين 
تم   التي  الصياغة  وفق  المصري  بالدستور   81

رفعها إلى لجنة الخمسين    

رفع وثيقة بالمواد المطلوب تضمينها إلى لجنة 
الخمسين والتي انعكست في تضمين حقوق 
من    30 و   29 رقم  المواد  في  المزارعين  صغار 

التعديالت الدستورية  التي أجريت

المتعلقة  بالمواد  الخمسين  للجنة  وثيقة  رفع 
بالمقومات االقتصادية المطلوب تضمينها في 

الدستور الجديد 

2-    حمالت الدعوة لتفعيل عدد من القوانين واستصدار بعض القرارات  لتيسير حصول  المواطنين الفقراء على      
        حقوقهم على المستوى المحلي  مثل:

 
مخاطبة الجهات 

المسئولة إلصدار قرارات لتفعيل 
تطبيق كود البناء الهندسي لتصميم المرافق 

العامة والفراغات داخل المؤسسات الصحية 
بمجتمعي الحكامنة والكوم األحمر  

بالقليوبية

حقوق  األشخاص ذوي اإلعاقة

المساهمة في الحصول على موافقة السيد وكيل وزارة الري 
ببني سويف بتشكيل روابط مستخدمي المياه

توفير حصص مياه ري عادلة لـ ) 2880  ( من صغار  المزارعين بمحافظة 
القليوبية 

إتاحة الخدمات البيطرية بمواصفات الجودة  المطلوبة لصغار مربي الثروة الحيوانية 
والداجنة بمحافظة بني سويف

تمكين صغار  الفالحين  المستأجرين بمحافظة المنيا 
من الحصول على حقوهم  فى األسمدة  المدعمة من 

الجهات الحكومية المعنية

العمل على تفعيل القانون    
الخاص بحق الطفل العامل في 

الراحة وعدد ساعات العمل وحظر 
العمل في المهن الخطرة       

حقوق االطفال المعرضين للخطر 

حقوق صغار المزارعين  ومربى 
الثروة الحيوانية والداجنة 

  

تبني قضية تفعيل الممارسات 
التطبيقة للقانون الخاص  بالفحص الطبي 
للمقبلين علي الزواج بمحافظة المنيا

الحقوق الصحية

Minia
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ثالًثا: بناء قدرات منظمات المجتمع المدني واللجان المنتخبة والمؤسسات العامة المعنية والشبكات

الجمعيات األهلية واللجان المنتخبة 
والقيادات المجتمعية 

المؤسسات الحكومية  واللجان 
العامة واإلعالم

واللجان  اإلدارات  مجالس  أعضاء  من   1303
آليات  تطبيق  مهارات  اكتسبوا  المنتخبة  
المشاركة والمنهج الحقوقــي في التنميـــــة 

وتحقيق  الرشيد  الحكم  مبادئ  وتعزيز 
التوازن في النوع االجتماعي

منتخبة  لجنة    108 و  أهلية  جمعية    124
كافلي  مع  التفاوض  مهارات  اكتسبت 
والدعوة  المعنية  الجهات  من  الحقوق 
بحقوق  المطالبة  أجل  من  التأييد  وكسب 
على  والحصول  لها  الممثلين  الفئات 

حقوقهم من الخدمات

الزراعة تم بناء  1486 من الشركاء في برامج 
المناطقي  المنهج  تطبيق  تجاه  قدراتهم 
في 26 منطقة تضم 78 قرية وإعداد قواعد 

البيانات والممارسات الزراعية الجيدة  

تدريبهم  تم  التعليمية  الكوادر  من   359
بهدف رفع كفاءة العملية التعليمية   

تم  15 مدرسة   االمناء فى   213 من مجالس 
بناء قدراتهم لتفعيل ادوارهم طبقا للوائح 

عملهم 

مجتمع  مؤسسات   6 و  الطفل  حماية  لجان   3
المتعلقة  القوانين  حول  تدريبهم  تم  مدني 

بحماية األطفال  

تدريبهم حول قضايا  تم  اإلعالميين  35 من 
تبنيهم  بهدف  العاملين  األطفال  وحقوق 

لحمالت إعالمية تناصر حقوقهم 

تقديم
 خدمات

إغاثة
 لالجئين بمصر 

توفير 
 االحتياجات 

الغذائية
 األساسية 

تقديم
 خدمات 

إغاثة 
اقتصادية

تقديم 
خدمات 
إغاثة 

 صحية وتعليمية  

مع  بالشراكة  الهيئة  نفذت 
برنامج الغذاء العالمي  وعدد 
لتوفير   برامج  الشركاء  من 
األساسية  الغذائيـــة  المـــــواد 
والضرورية  شهرًيا لعدد 20000   
من  أسر  الالجئين السوريين 
إلى  سوريا  من  نزحوا  الذين 
الثورة  أحداث  نتيجة  مصر 

السورية   

فرص  له  توفرت  مواطن   160  
عمل بديلة  من خالل تطبيق  
منهجية المال مقابل العمل  
والذي يستهدف المواطنين 
وظـــائفهم  فقــــدوا  الذيـــن 
الركود  من  المتضررين  أو 
األحداث  بسبب  االقتصادي 

التي تمر بها البالد

من  المتضررين  أسر  من   452
من  استفادت  الجارية  األحداث 
الغذائية  االحتيـــــاجات  توزيــــــع 

األساسية 

المـــــواطنين  مـــــــن   1953
األحداث  بسبب  المصابين 
إجراء  من   استفادوا  الجارية 
وعمليات  طبية  فحوصات 

جراحية 

استفادوا  854 طفل وطفلة 
لدعم  دراسية  منح  من 

استمرارهم بالتعليم 

رابًعا: برامج المنح واإلغاثة

» لسة فيه ناس بتاخد بالها 
من كرامة اللي زينا! « 

تمكين المجتمعات والفئات المهمشة والالجئين بمصر  لمواجهة األزمات والكوارث   

  األسطى  جمال – مبيض محارة  ) أحد المستفيدين من برنامج المال 
مقابل العمل ( 

أن يتم مساعدته مادُيا ولكن  المشروع وهي  إعجابه بفكرة  معبُرا عن 
بمقابل عمل يقوم به وليس إحسان أو هبة
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1-2 وحدة تنمية المشروعات الصغيرة

تستمر الوحدة في المساهمة فى التقليل من حدة الفقر والبطالة في المجتمع المصري، وذلك من خالل توزيع قروض على الفقراء وأفقر 

الفقراء من أصحاب المشروعات الصغيرة وللمبتدئين لمشروعات صغيرة.

أنظمة     اإلقراض

قروض مجموعات  70%قروض أفراد  %30

توزيع
 80970 قرض

 )70%  سيدات(
      

فتح 2 
مكتب جديد

 فى الخصوص 
ومغاغة

%99,9
نسبة السداد

3 دورات تدريبية 
لتدريب

 120 قيادة
مجتمعية 

 326
دورة تدريبية

 لتدريب 
7870 عميل

53859
 مستفيد 

تحت
توفير السداد

8600 فرصة 
عمل جديدة 

منها )6900 سيدات(

%9

%22

القروض 
المنفذة

%29

%6

%3

%31

المنيا

الجيزة

بني سويف

القاهرة

القليوبية

أسيوط

2013

80,970

69,771

97
0<

80

2012

»طورت مشروعي مع الهيئة ودلوقتي شغلت معايا 10 ستات وبقى لي َّّ مكان دائم في معرض األسر المنتجة«

 التدريب علمني إزاي أحسب مكسبي بعيد عن فلوس بيتي
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مشروع 
تطوير

 البيئة الحضرية
 لحي غرب

 المنيا

مشروع 
أمل

مستشفى
حورس

1-3 وحدة خدمات التنمية

الفقيرة،  والفئات  المجتمعات  فرص  توسيع  على  التنمية  خدمات  وحدة  اعتمدت 
والموارد  الخاص  القطاع  العام، من  السوق  المتاحة في  الفرص  االستفادة من  في 
تطوير  خالل  من  والشراكات،  المضافة  والقيمة  التسويقية  والمهارات  الطبيعية 
تمثل  التي  الشريحة  وهي  الفقراء  خدمة  تستهدف  والتي  الحالية  المشروعات 
اهتمام  عمل الوحدة. حيث تم التركيز خالل عام  2013  على مجموعة من المحاور 

األساسية والتي تساهم في الوصول إلى أفضل النتائج بجودة عالية 

الطيبة  والسمعة  الخدمة  لجودة  اإليجابي  المردود  ونتيجة  
والمصداقية حدثت طفرة في زيادة أعداد عمالء مستشفى 

حورس  عن عام 2012  كاآلتي: 

مقارنة عامة 2012 / 2013

أوالً: سعت مستشفى حورس إلى استمرارية 
تقديم الخدمات  بجودة عالية  وبأسعار مناسبة 
وترددهم  العمالء  إقبال  زيادة  ذلك  عن  ونتج 
على الخدمة وذلك تم بمجموعة من الخطوات 

األساسية:

1-     تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عاليتين

على  والتركيز  وباطنة  رمد  قافلة   77 عدد  تنفيذ 
حيث  الرمد.  خدمات  من  المحرومة  النائية  القرى 
لمراكز  الجغرافية  التغطية  العام  هذا  شهد 
ابتداء من مركز  دير مواس حتى   المنيا  محافظة 

مركز مغاغة 

الفحوصات  إلجراء  متخصصين  استشاريين  وجود 
المتقدمة

أطباء  من  محولة  المعقدة  الحاالت  من   30 عدد 
المنيا إلى مستشفى حورس إلجراء تدخالت لهم

ارتخاء الجفون / ) الحول /  التجميل  إجراء جراحات 
قناة دمعية ( وهذه النوعية من العمليات لم تتم 

بمحافظة المنيا من قبل

المياه  لجراحات  آلًيا  العدسة  قياس  جهاز  شراء 
البشرية،  األخطاء  نسبة  من  يقلل  مما  البيضاء 

ورفع كفاءة إجراء الجراحات

1

2

3

4

5
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عمليات
صغرى

عمليات
كبرى

كشف
باطنة

كشف
رمد

 2012
2013 

976

2566

13987

307

عمليات كبرى

كشف باطنة

كشف رمد

عمليات صغرى

إنجازات 2013
عمليات كبرى
عمليات صغرى

 كشف رمد
كشف باطنة
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التعادل  إلى نقطة  الوصول  العمل من  تمكن فريق    •
المعنية  الجهات  من  أعدت  التي  الدراسة  من خالل 

بالهيئة مما يمثل نقطة تحول في تاريخ المستشفى   

ثانًيا: استمر مشروع أمل في تقديم خدمات تساهم في زيادة دخل 
                 صغار المزارعين حيث تم العمل على اآلتي :

إحدى السيدات متحدثة 
عن مستشفى حورس 

»الهيئة أحضرت القاهرة 
بمستشفياتها إلى 

المنيا« 

يعاني  طفل  أم 
من صعوبة الرؤية »تمنيت 

يرحم اهلل طفلي من عذابه  أن 
في الرؤية فأرسل اهلل مستشفى 
ارى طفلي  التي جعلتني  حورس 
وجعلته  طبيعية  حياه  يعيش 

شخًصا آخر«

توفير فرص تسويقية للمحاصيل من خالل تسويق 
53 طن من محصول الفاصوليا الخضراء لدى عدد 40 

من المزارعين من السيدات و الرجال / تسويق 270 طن 
بطاطس حمراء لعدد 93 مزارع 

تحسين إنتاجية المحاصيل عن طريق اآلتي: 1

مستوردة/  )بطاطس  اآلتية:  للمحاصيل  اإلنتاج   مستلزمات  توفير   .
بطاطس حمراء / بطاطس بيضاء /تقاوي شامي / تقاوي قمح( ألصناف 

متعددة 

. تنفيذ نماذج إرشادية ألصناف عالية اإلنتاج ) الذرة الشامية ، الخيار ، الجزر 
، البصل ( مع تقديم الدعم الفني الالزم للمزارعين

. تنفيذ عدد 2 ندوة تجاه األصناف الجديدة من القمح  

2

توسيع دائرة العمل من خالل نشر أهداف 
وبرامج التسويق الزراعي حيث تم تنفيذ5 
لقاءات لمجتمعات عمل  جديدة بالمشروع 

3

اسمي سمعان مزارع من بني سويف  عملت حقل إرشادي لمحصول الخيار وزادت إنتاجيتي 3/1 المحصول وزاد دخلي 

إنجازات 2013

 عدد 1064  استفادوا
من مستلزمات إنتاج

 تسويق المحاصيل
لعدد 133 مزارع
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.  العمل مع بعض شركات القطاع الخاص بمشروع أمل  حيث 
المزارعون  شركة  الخضراء/  مصر  شركة  مع  العمل  تم 

وحي  المنيا  ومدينة  لمركز  المحلية  الوحدة  مع  التعاون    .
مخلفات  لرفع  ولذلك  جديد  فجر  ومؤسسة  المدينة  غرب 
المباني والتسوية  من عدد 8 مناطق بحي غرب المدينة 

وتم تحويل المكان إلى متنزه لسكان الحي

التابع  العيون  لصحة  المصري  المعهد  مع  التنسيق   .
لمستشفى المغربي لبناء قدرات فرق العمل بمستشفى 

مما أثقل الفريق خبرات جديدة وعملية  

.  تفعياًل لقوانين  التأمين الصحي والخاص بالعمال تم إحالة 
عدد 24 عامل بحي غرب لالستفادة من الخدمات المقدمة 

من التأمين

تطوير وتدعيم 
 معدات المشروع 

من خالل شراء سيارة  
وتجهيزها بمكبس 

لجمع المخلفات من الحي 
والوصول إلى جودة عالية 

للخدمة 

بالصحة  االهتمام 
من  للعمال  المهنية 

قافلة    2 عدد  تنفيذ  خالل 
والباطنة  العيون  ألمراض 
على  الكشف  تم  حيث 

عدد 132  عامل 
تفعيل 

الساخن  الخط  
خالل  من  بالمؤسسة 

الشكاوى  تلقى  استمرارية 
بمعدل  حلها  على  والعمل 

مما  شهرًيا  شكاوى   10
بين  ثقة  يخلق 

المشروع واألهالى 

وتجاوب  قدرة  زيادة 
لمؤسسة  اإلداري  الهيكل 

المشكالت  مع  جديد  فجر 
المستهدفين  عن  الناتجة 
على  والعمل  معها  والتعامل 

حلها

التنسيق مع الوحدة 
المحلية واستمرارية 

دفعهم المستمر مقابل 
تقديم الخدمة على الرغم 
من الظروف الصعبة التي 

تمر بها 
البالد 

الوصول 
إلى حل مشكالت 
المرتبطة بالصيانة

 من خالل  توفير كادر فني 
متخصص طوال الوقت  داخل 
ورش الصيانة ) صباًحا ومساًء( 

مما ساعد على تقليل المشكالت 
الناتجة عن عطل المعدات 

واألدوات 

تطوير  مشروع  قدرة  زيادة  ثالًثا: 
البيئة الحضرية بحي غرب على الحفاظ 
على مقومات استمرارية تقديم الخدمة 

ألهالي الحي من خالل اآلتي:

تعتمد مشروعات عمل الوحدة على خلق روابط مستمرة وشراكات 
من  المستمرة  التأثيرات  إحداث  على  وتساهم  لتعاون  تعاقدية 

خالل  اآلتي:

.  فتح عدد )2( شركة قطاع خاص جديدة 
جديدة  أسواق  فتح  في  للمساهمة 
باألسواق  وربطهم  المزارعين  لصغار 

األكثر ربًحا

للعيون    الدولي  المركز  مع  التنسيق   .
 ) اإلبصار  تصحيح  مراكز  أحد   ( بالمنيا 

لتحويل الحاالت من قبل المستشفى

اسمي
 )هناء عبدالرشيد محمد(  

ترك بصمة  مشروع حي غرب 
إزاي  اتعلمنا  فينا.  كويسة 
نغير من أسلوبنا تجاه البيئة 
اللي  الحاجات  أهم  ومن 
وكويسة  ملموسة  كانت 
نظافة  هي  بتاعنا  الحي  في 
صناديق  ووجود  الشوارع 
قمامة بالشوارع ووجود عمال 
مختلفة  فترات  على  النظافة 

طوال اليوم 

2-     تحسين وتطوير العالقات مع الشركاء

اوالً: إقامة عالقات جديدة مع شركاء 

ثانًيا: استمرارية وتفعيل الشراكات  المتعاقد عليها

إعداد نظام للمتابعة ومراقبة الجودة مطبق ومفعل حيث يتم تنفيذ خطط المتابعة بناء على المعايير الموضوعة وإعداد تقارير تحليلية 
مرتبطة بأداء الخدمة. حيث يتم متابعة الجوانب المختلفة بالمشروعات ) مقارنة المخطط بالمحقق / الشراكات التعاقدية وقياس مدى 
( مع وجود تغذية   اإلقتراحات والشكاوى  تلقي  أنظمة   – التسويق  أنظمة   – المعلومات  إدارة  أنظمة   ( المتبعة  األنظمة   / فاعلية دورها 

عكسية مرتبطة بعملية التطوير والتحسين  المستمر

3-     التطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة 
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2- مجال الثقافة



2-1 وحدة منتدى حوار الثقافات

شهد المجتمع المصري في عام 2013 العديد من التحوالت والمتغيرات، على الصعيد السياسي واالجتماعي. وكان  منتدى حوار الثقافات 
مواكًبا لها بتفعيل الحوار حول القضايا المرتبطة بهذة التحوالت مع الحفاظ على دوره في نشر القيم المدنية ومبادئ الديمقراطية

أهم القضايا التي تناولها المنتدى عبر أنشطته خالل عام 2013:

. الحوار المصري األلماني شباب 
. الحوار المصري األلماني البحثي 

. الحوار العربي األوروبي  
       LIU حوار قادة الشباب من أجل التفاهم .

. تبادل الخبرات بين أفريقيا والهند
. الحوار المصري االمريكي

 البرامج
المحلية

 البرامج
الدولية

 الحوار
العربي

 الحوار
الدولي

. برنامج القيادات الوسيطة من الشباب
. البرنامج اإلقليمي

. برنامج قادة الفكر وصناع الرأي
. برنامج بناء القدرات

. برنامج التوثيق والتواصل االجتماعي

. القيادات الدينية 
. اإلعالميون  

. األكاديميون   
. المبدعون

. شباب الجامعة
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. األزمة االقتصادية 
. مستقبل العدالة االجتماعية في مصر

.  تعزيز االختالف وإدارة التنوع والمواطنة والتعددية وقبول اآلخر
. إدارة األزمات ونبذ العنف ونشر السالم المجتمعي 

. الدستور المصري 
. الديمقراطية 

. المسئولية المجتمعية في استكمال بناء الدولة الوطنية
. دور رجال الدين في مواجهة التطرف

. التماسك االجتماعي
. تحديات اإلعالم العربي

. المجتمع المدني والمرحلة االنتقالية 
. بناء الدولة الحديثة في إطار الحراك العربي  - ) الرهانات والتحديات(



بالشراكة مع  بيت العائلة 
المصرية بمحافظة أسيوط 
وملوي تم تدريب 50 مدرس 

وأخصائي اجتماعي علي 
قيم المواطنة وقبول اآلخر

ورش عمل ولقاءات توعية 
300 من الشباب
 وطالب التعليم

األساسي

600 من قادة الفكر 
باألقاليم شاركوا في  

الحوار  وأصبحوا عوامل 
تغيير في مجتمعاتهم 

المحلية

21 منظمة شاركت 
في شبكة الحوار في 

المنطقة العربية وصاروا 
على تواصل دائم 

وداعم فيما بينهم 

التواصل  مواقع  على  للهيئة  موحدة  صفحه  عمل   *
االجتماعي المختلفة وتحديثها  

وسائل  استخدام  كيفيه  على  شباب   40 عدد  تدرب      *
التواصل االجتمـــــــــــاعي المختلفة لنشر ثقـــــــــافه الحوار

29 من قادة الفكر 
العرب شاركوا في 

لقاء لمناقشة قضايا 
المجتمع العربي 

وأصبحوا أكثر وعًيا بها

100 من قاده الفكر أصبحوا 
قادرين على توصيل رسالة 

المنتدى للجمهور العام 
وصناع السياسة

تدريب 40 من رجال الدين
 حول مهارات التواصل

  وقيم المواطنة

 100 من ممثلي منظمات 
المجتمع المدني 

والميسرين اكتسبوا 
معلومات ومهارات تساهم 

في تفعيل دورهم  في 
تعزيز الحوار، والتسامح 

وحل النزاعات

معسكرات  خدمة المجتمع 
شارك فيها أكثر من 200 

طفل وشاب

40 مشارك من أربع دول  
)مصر- لبنان-سوريا-

الدنمارك( بالدنمارك شاركوا 
في حوار قادة من أجل 

LIU التفاهم

29 مشارك من مصر 
وكمبوديا والدنمارك تم 
تبادل الخبرات لقضايا 

الحوار بينهم في مملكة 
كمبوديا 

وأحدث المنتدى العديد من اإلنجازات عبر هذه األنشطة والبرامج على النحو التالي:

مواقع التواصل االجتماعي

و من أهم اإلنجازات التي قام بها المنتدى، عدد من اللقاءات 
المجتمع  وممثلي  والرأي  الفكر  وقادة  القانون  أساتذة  مع 
الجديد  الدستور  حول  مصر  محافظات  من  والشباب  المدني 
الذي نريده. وتم رفع توصيات هذه اللقاءات إلى لجنة العشرة 
لوضعها  الدستور،  بإعداد  المعنيين  الخمسين  لجنة  وأيضا 

في االعتبار في إعداد الدستور 
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للشئون  الوزراء  رئيس  نائب   - الدين  بهاء  د.زياد 
االقتصادية ووزير التعاون الدولي

للخدمات  اإلنجيلية  القبطية  الهيئة 
فالهيئة  عنا،  غريبة  ليست  االجتماعية 
على  ومعروفة  كلها  مصر  في  معروفة 
تقدمه  وما  الخصوص في صعيد مصر  وجه 
كلها  لمصر  اجتماعية  خدمات  من  الهيئة 
بكل مواطنيها مسلمين ومسيحيين. ولها 
حقيقي  وارتباط  ووجود  تاريخ  األمر  هذا  في 
ليست  الناس وهي جهة  باألرض وبمشاكل 
ولكنها  للمجتمع  خدمات  لتقديم  فقط 
أصبحت بفضل خبرتها الطويلة جهة معرفة 
حقيقية بمشاكل المجتمع وبأفضل الوسائل 

لحل هذه المشكالت 

بأوقاف  إمام وخطيب ومدرس  / خالد حسن -  الشيخ 
اإلسكندرية - برنامج القيادات الدينية

المنتدى  ســـــاهم 
في تغيير تفكيري 
بالنسبة لآلخر في 

مصر وفي كل العـــالم، فأصبــــــحت أنظر إليـــــــــــــــه 
من منظور اإلنسانية وليس من منظور الطائفية

الدراسات  مركز  مدير  نائب   - جاد  د.عماد 
السابق  الشعب  مجلس  وعضو  باألهرام 

-برنامج قادة الفكر 

المهمة  القضايا  كل  المنتدى  ناقش 
ثورتي  بعد  ما  لبيئة  مالئمة  كانت  التي 
األزمة  قضايا  منها  يونيو  و30  يناير   25
الفتنة  وقضية  والدستور،  االقتصادية، 
وليس  إيجابي  منطلق  من  الطائفية 
من منطلق سلبي  وهي أقرب للمشي 

على الشوك 

االقتصاد  بكلية  سما حازم حسني - معيدة 
والعلوم السياسية-برنامج االكاديميين

بالهيئة  الثقافات  حوار  منتدى  ساعدنا 
المعرفة  بين  الفجوة  سد  في  اإلنجيلية 
المحاضرات  بقاعات  واألكاديمية  النظرية 
خالل  من  العملية  الممارسة  إلى 
المشروع  تنظيم  في   مساعدتنا 
التغيير  قادة  تعيين  من  بدًءا  بأكمله 

والمساعدة في المبادرات المحلية

 - بكرة  براديو  مذيع   - الحلواني  هاني 
برنامج اإلعالميين

أعد  لم  للمنتدى  انضمامي  بعد 
بلدي ورأيت كيف تحولت  غريًبا في 
المواطنة من مجرد أفكار وشعارات 
وحياة  وأسلوب  منهج  إلى  رنانة 
وأفكار  أفكاري  بين  جسًرا  واصبح 
جديدة  مفاهيم  بداخلي  وشكل 

وصحيحة تجاه اآلخر وقبوله
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اإلنتاج المعرفي والتوثيق  
لقضايا العيش المشترك 

والمواطنة وحقوق 
االنسان ودور المرأة 

والشباب في بناء الدولة 
الديمقراطية الحديثة

إصدار فيلم درامي )الحادثة( 
عن قضية العيش المشترك

إصدار 3 كتب جديدة

إصدار  9 كتب توثيقية )نشرة(

30 دورية وصحيفة إصدار  فيلم توثيقي
 عن أهم إنجازات منتدى الحوار

500 كتاب جديد للمكتبة

إصدار أغنية في بلدنا كتير أعالم



شكلت األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تمر بها مصر منذ عدة 
سنوات، وحتى اآلن مناًخا مناسًبا وبيئة مواتية لظهور الصراع والعنف والتوتر، 

والتي راحت تتصاعد حدتها يوًما بعد يوم

ساعدني التدريب في تنفيذ برنامج لبناء السالم داخل الجمعية. قمنا بتنفيذ 10 
ندوات ألولياء أمور و 10 ورش عمل للشباب بواقع ورشة كل شهر وقد تم تدريب 
650 فرد منهم 400 أولياء أمور، 250 شباب وتم تكوين  مدربين من الشباب مما 
ساعد عن االستغناء عن المحاضرين الخارجيين، إذ نقوم نحن بإلقاء  المحاضرات. 

العنف

الضغوط

األزمات

تعمل وحدة بناء السالم وإدارة األزمات على  تحويل الصراع 

200 فرد على المستوى المحلـــــــــــــــي  
30 فرد على مستوى الوطن العربي

إلى صناع السالم 

عن   طريق تدريبات للمدربين فى موضوعات:

التحكيم

الوساطة

التفاوض

العمل الجماعي

االتصال

من صناع السالم: عماد مختار يوسف - جمعية اإلخالص القبطية للتنمية بالفشن - بني سويف
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2-2 وحدة بناء السالم



الدليل التوثيقي
 لمناهضة
ختان اإلناث

فيلم كرتون
 بعنوان
أوراق عال

الفيلم يتناول مرحلة 
المراهقة لدى الفتيات 
والتغيرات التي تطرأ 
عليهن، وخاصة أثناء 

الدورة الشهرية

توفير مواد معرفية وخبرات 
للعاملين في مجاالت التنمية

مناقشة القضايا الملحة 
الخاصة بالفقراء والمهمشين 

مواكبة األحداث الجارية
 التي تحدث في مصر

الدليل يوضح تقييًما 
ذاتًيا لتجربة الهيئة 

القبطية اإلنجيلية في 
مجال مناهضة ختان 

اإلناث بصعيد مصر

الدليل يوثق تجربة 
الهيئة في مجال بناء 
قدرات الفريق الطبي 

والحكومي لتعزيز 
قضايا الصحة اإلنجابية

قصة قصيرة للدعوة 
للمشاركة في كافة 

أشكال الحياة السياسية 
سواء أكانت انتخابات، 

المشاركة في أية أحزاب 
أو أنشطة مجتمعية

الدليل اإلرشادي
 لمكون بناء قدرات 

الفريق الطبي 
الحكومي 

مفيش
مانع

في مجال العمل االجتماعي

2-3 وحدة دار الثقافة

أوالً: المناهج والصحافة

ثانيًا: النشر المسيحي والعام

صحافة التنمية ـ رسالة النور

لدار  والالهوتية  الثقافية  للمسيرة  استكماالً 
 23 بإصدار   2013 عام  النشر  مكتب  قام  الثقافة، 
كتاًبا جديًدا، كما قامت وحدة النشر بإعادة طبع 
22 كتاًبا من الكتب التي نالت إعجاًبا وافًرا فنفدت 
من األسواق. ومن أهم الكتب التي أعيد إحياؤها 

كتاب تاريخ الكنيسة لچون لوريمر.

%9 %5

أسرةروحيعام الهوتي
وكتابي

نفسي
واجتماعي

إعادة طبع

%18%18%50
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3- مجال تنمية الموارد



3-1 وحدة اإلنتاج الفني

مطبوعات المعونة األمريكية

مطبوعات
 وحدة اإلنتاج الفني 

لعام 2013 -
 المطبعة

مطبوعات كتب دار الثقافة

مطبوعات مؤسسة إستفانوس 
أليانس

مطبوعات المجالت

عدد عقود الطباعة األخرى

مطبوعات كتب التنمية

7000 نسخة

142 عقد

6000 نسخة
98361 نسخة

1000 نسخة

200000 نسخة

مطبوعات لدار الكتاب

مطبوعات هيئة الخدمة الروحية 

32000 نسخة

3000 نسخة

عدد 68 لقاء مصورعدد 125183 إسطوانة عدد 10  أفالم

مطبوعات
 وحدة االنتاج الفني 

لعام 2013 -
األوديو والفيديو

3-2 وحدة مكتبات دار الثقافة

مقارنة بين مبيعات دار الثقافة في عامي 2012 و 2013
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تم تجديد مكتبة أسيوط لتكون مواكبة للعصر



3-3 وحدة إطسا وود )أثاث - كونتر(

شهد عام 2013 أحداًثا غير متوقعة ) االضطرابات األمنية – المظاهرات المتكررة – أحداث ما بعد 14 أغسطس ( أدت إلى إحجام كثير من 
األسر عن النزول إلى الشارع، مما كان لها أثًرا سلبًيا مباشًرا على تحقيق المخططات الخاصة بالمشروعات. إال أن الوحدة قامت بكثير من 

األنشطة والتفاعالت لتقليص التراجع في النتائج المتحققة عن المستهدفات الموضوعة لها.

عدد األلواح المنتجة  9377 

إعادة بناء فريق العمل اإلنتاجي
وتدريب عدد 7 عمال بدًءا من سبتمبر 2013
لتحقيق إنتـــــــاجية عاليـــــــــــــة خالل عام 2014

أهم األحداث تلخصت في:

-  إصدار قوائم جديدة لموديالت كتالوج إطسا وود 
-  إضافة موديالت جديدة لكتالوج إطسا وود لتحقيق مجال اختيار أوسع

-  إعادة صياغة السياسات اإلنتاجية للمشروعات مما أدى إلى تجويد المنتج وترشيد  التكلفة

إطسا وود
 لألثاث

معرض المنيا
نوفمبر 2013

معرض القاهرة
ديسمبر 2013

معرض أسيوط
ابريل 2013 الفترة التنشيطية

األولى
فبراير 2013

الفترة التنشيطية
الثانية

مايو 2013

إطسا وود
 للكونتر
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حديقة
 الفردوس
 بأسيوط

 2500م

مول 
سيتي
سكيب
بالمنيا

كوبري
25

 يناير
بأسيوط

الحدائق والمالعب

المبنى السكني

قاعات التدريب

 8 مدارس 
خاصة
 في

 5 محافظات

الند سكيب
لـ 15 فيال
بالمنيا 
والقاهرة

مدرسة
رمسيس

البريطانية
بالقاهرة

زيادة اإلنتــــــــاجية بالمشتل
 بنسبة 30%  عن عام 2012.

التوقف  فترات  من  بالرغم  إطسا  مقر  إيرادات  تطور 
خالل يوليو وأغسطس بسبب األحداث التي شهدتها 

البالد عقب ثورة 30 يونيو

قام إطسا سنتر بعدة أنشطة مثل مهرجان الطفل وغيرها من أنشطة 
الهيئة. كما قامت باستضافة العديد من األنشطة المنظمة من خالل 

كيانات أخرى 

3-5 وحدة إطسا سنتر

٪8+
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تعرضها  نتيجة  الدهبية  إيرادات  في  شديد  انخفاض 
للحريق يوم 14 أغسطس أثناء أحداث الشغب  ٪45-

23

3-4 وحدة إطسا فارم




