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الرشاكء األعزاء: 
تعمــل اهليئــة القبطيــة اإلجنيليــة للخدمــات االجمتاعيــة، منــذ 
بدايــة خدمهتــا يف مخســينيات القــرن املــايض، وحــى يومنا 
هــذا عــى حتســن نوعيــة احليــاة لملواطــن الفقــر واملهمــش، 
ــا اكن ويف أي مــان، وأيًضــا العمــل عــى توفــر فــرص  أّيً
العيــش الكــرمي واملســتدام، ألبنــاء الوطــن داخــل القــرى 

األكــر فقــرا، والعشــوائيات. 
أرض  عــى  رســالهتا  حتقيــق  اهليئــة  تســتطيع  ولــي 
الواقــع، فإهنــا تعمــل مــن خــال وضــع خطــط تنفيذيــة 
ملختلــف الوحــدات والــراجم، يــم إعدادهــا بأســلوب عــي، 
تتناســب واحتياجــات جممتعــات العمــل. ويف العــام املــايض 
اســتطاعت اهليئــة حتقيــق العديــد مــن اإلجنــازات، ســامهت 
بتوصيــل رســالهتا إىل أكــر مــن مليــوين مواطــن مــري 
داخــل القــرى والعشــوائيات واملناطــق احملرومــة، دون النظــر 

ــدة. ــن أو العقي ــس أو الدي إىل اجلن
ــع  ــاىش م ــات تمت ــراجم ومرشوع ــة ب ــتحدثت اهليئ ــا اس مك
خطــط الدولــة واهمتاماهتــا يف توفــر فرص معــل، واالهمتام 
ــة  ــن االقتصــادي كأمه آلي ــا المتك ــن، وأيًض بصحــة املوطن
ملاحفــة الفقــر وذلــك للفــات األكــر احتياًجــا خاصــة النســاء 

والشــباب وذوي االحتياجــات اخلاصــة.
وعــى الــرمغ مــن التحديــات والظــروف الــي واجههتــا مــر 
ــٍة عامــٍة، والــي أثَّــرت بشــل أو بآخــر عــى املواطــن  بصف
املــري عامــًة، والفقــراء خاصــًة، إال أننــا اســتطعنا أن 
نمكــل رســالتنا عــى خــر وجــه بفضــل التعــاون املشــرك مــا 
ــة والقطــاع اخلــاص ومنمظــات املجمتــع  ــة والدول ــن اهليئ ب

املــدين.

ين أن أقــدم لــم التقريــر الســنوي إلجنــازات ُمَتلـَـف  ويــرُّ
وحــدات العمــل باهليئــة خــال العــام املــايض 20١8، والــذي 
حاولنــا أن نــوحض فيــه جحــم األنشــطة والــراجم، الــي 
ــذي نرجــو  ــدد املســتفيدين مهنــا، وال ــة وع ــت هبــا اهليئ قام
ــق  ــة حــى نســتطيع أن حنق ــنوات املقبل ــد يف الس أن يزتاي
ــز عــى  ــا العزي ــة اإلنســان املــرّي، ولوطنن رســالتنا خلدم

الوجــه األمكــل.
ــع  ــر مجلي ــص التقدي ــدم خبال ــة ُيســعدين أن أتق ويف الهناي
ــادة رئيــس وأعضــاء جملــس إدارة اهليئــة  الســيدات والس
عــى جهــودمه ودمعهــم املســمتر لنــا مجيًعــا، كذلك الســيدات 
والزمــاء  للهيئــة،  العموميــة  امجلعيــة  أعضــاء  والســادة 
ــف  ــن متل ــن م ــة واملتطوع ــن باهليئ ــن العامل ــات م والزمي

ــل.  ــق العم مناط
ــا للســادة وزراء الشــون االجمتاعيــة  مكــا أوجــه شــكًرا خاّصً
ــة  ــم والزراع ــة والتعل ــدويل والربي ــاون ال واالقتصــاد والتع
والتمنيــة احملليــة والبيئــة والقوى العاملــة واألوقاف والداخلية 
والثقافــة والصحــة واملجلــس االعــى لتنظــم االعــام، وأيًضا 
الســادة حمافظــي القاهــرة واجلــزة والقليوبيــة وبين ســويف 
واملنيــا وأســيوط وســوهاج واألقــر ، والقيــادات السياســية 
والشــعبية والتنفيذيــة، ولــل الــرشاكء مــن الداخــل واخلــارج 

وكذلــك الــرشاكء مــن القطــاع اخلــاص.

                                    الدكتور القس أندريه زيك
                                             املدير العام



يف  احملليــة  التمنيــة  وحــدة  تســمتر   
العمــل مــع املجمتعــات احملليــة الفقــرة 
واملهمشــة يف املناطــق الريفيــة واحلرضيــة 
احليــاة  نوعيــة  لتحســن  والعشــوائية 
عــى  بالرتكــز  الفقــراء  لملواطنــن 
املجموعــات األكــر عرضــة للخطــر مثــل 
ذوي  واألخشــاص  والشــباب  النســاء 
ــة  ــاء املتان ــال مــن خــال بن ــة واألطف اإلعاق
ــات  ــراد واملجموع ــة لألف ــة املجمتعي واملرون
واملؤسســات واملجمتعــات احملليــة ملواجهة 
التغيــرات والهتديــدات احلاليــة واملتوقعــة 
الفقــر واملســامهة يف حتقيــق  ليحاربــوا 
والداجمــة.  والعادلــة  املســتدامة  التمنيــة 
ــل  ــراجم معــل الوحــدة للعم مكــا تتوجــه ب
بشــل متســق مــع التوجهــات الوطنيــة 

الــي تضمنهتــا رؤيــة مــر 2030.

التمنية 
احمللية
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١4,788 
حتســن  اإلعاقــة  ذوي  األخشــاص  مــن 
اخلدمــات  يف  حقوقهــم  إىل  وصوهلــم 

التعلــم جمــال  يف  العامــة 

4,023 
مــن األخشــاص ذوي اإلعاقــة اســتفادوا 
ــز  ــل املتخصصــة لتعزي ــراجم التأهي ــن ب م

ــع ــم باملجمت دجمه

862 
مــن أرس األخشــاص ذوي اإلعاقــة حصلوا 

عــى بــراجم تأهيــل ومتكن أرسي
  

١,002 
مــن الكــوادر املجمتعيــة مت تأهيلهــا لتقــدمي 
خدمــات الــدمع والدعــوة مــن أجــل وصــول 

األخشــاص ذوي اإلعاقــة إىل حقوقهــم

برنــــــــاجم
 تـــــــــــأهيل
 األخشــــاص
 ذوي اإلعاقة

١- حصــول اهليئــة عــى عضويــة اللجنــة التيســرية لشــبكة التأهيــل املجمتــي األفريقيــة عــن مقعــد مشــال أفريقيــا وتعتــر 
هــذه الشــبكة أكــر مجتــع أفريــي للجمعيــات العاملــة يف جمــال اإلعاقــة.

ــول  ــز وص ــاه تعزي ــرك جت ــل املش ــدف إىل العم ــايع هي ــع وزارة التضامــن االجمت ــاون م ــول تع ــة بروتك ــع اهليئ 2- توقي
األخشــاص ذوي اإلعاقــة إىل حقوقهــم يف العديــد مــن جمــاالت العمــل.

3- انطــاق فاعليــات مبــادرة ســوهاج صديقــة لــذوي اإلعاقــة بالرشاكــة مــع حمافظــة ســوهاج واملجلــس القــويم لملــرأة 4- 
وعــدد مــن نــواب الرملــان عــن احملافظــة، هبــدف إتاحــة مجيــع املؤسســات العامــة باحملافظــة لألخشــاص ذوي اإلعاقــة.

4-  توكيــل وزارة التضامــن االجمتــايع للهيئــة اإلجنيليــة تقيــم إتاحــة 65 مكتــب تأهيــل - ملــا للهيئــة مــن خــرة عمليــة يف 
هــذا املجــال - متهيــًدا لتنفيــذ معليــة اإلتاحــة هلــا. 

ــك عــن تغيــر توجهــات  ــداجم وقــد أســفر ذل ــاء قــدرات ١7 مــن اإلعاميــن حــول تطــور مفهــوم اإلعاقــة واملجمتــع ال 5- بن
املشــاركن يف التنــاول اإلعــايم لقضايــا األخشــاص ذوي اإلعاقــة إىل منظــور املواطنــة واحلقــوق بــداًل مــن منظــور الــر 

والشــفقة مكــا قــام اإلعاميــن بتنــاول مفهــوم اإلعاقــة الصحيحــة يف ١١ مقــال حصــي ب 8 مؤسســات إعاميــة. 

     أمه اإلجنازات

33 
ــا لتيســر  ــا وإتاحهت ــة مت هتيئهت ــات عام مؤسس

وصــول األخشــاص ذوي اإلعاقــة خلدماهتــا

  43,500 
مــن األخشــاص ذوي اإلعاقــة مت تيســر وصوهلــم 

لملؤسســات العامــة الــي مت إتاحهتا
 

برناجم
 إرادة

 20,675
وأرسمه  اإلعاقــة  ذوي  األخشــاص  مــن 
اســتفادوا مــن خدمــات برنــاجم تأهيــل 

اإلعاقــة ذوي 

 50,420
مــن األخشــاص ذوي اإلعاقــة مت متكيهنــم من 
اســتقاليهتم  وتعزيــز  املجمتــي  االندمــاج 
وصوهلــم  وتيســر  مشــاركهتم  وتعظــم 
ــة  ــم البيئ ــل مفاه ــال تفعي ــن خ ــات م للخدم

الداجمــة

2,260 
ــاقة وأرسمه  ــاص ذوي اإلعــــ ــن األخشــــــ م

تــــم توعيـــهتم

3       



778 
مــن أرس األخشــاص ذوي اإلعاقــة اســتفادوا مــن اخلدمــات 

ــة املتنوعة الطبي

922 
استفادوا من تدخات متنوعة للدجم يف منظومة العمل

  2,960
اســتفادوا مــن خدمــات التنقــل واحلركــة واالتصــال )إتاحــة 
أجهــزة جديــدة، إصــاح أجهــزة تعويضيــة، عــاج طبيــي، 

كشــف طىب(

28 
ــاء قدراهتــم عــى اســتخدام  ــاء مت بن ــديس األحي ــن مهن م

ــاء ــود املــري للبن الك
  

24 
ــوق ذوي  ــاء قدراهتــم حــول حق ــة مت بن ــوادر الطبي ــن الك م

ــم ــل معه ــارات التعام ــة ومه اإلعاق

برنــــــــاجم
العـــــيـــون

     أمه اإلجنازات

ــون يف 35  ــاجم العي ــذ برن ــرايف يف تنفي ١- التوســع اجلغ
منطقــه فقــرة ب 6 حمافظــات حمرومــة مــن خدمــات 
حصــة العيــون مشــل ذلــك إتاحة الوحــدات املتنقلــة التابعة 
للهيئــة إلجــراء الفحــوص وإحالــة احلــاالت املكتشــفة إىل 

اجلهــات املتخصصــة إلجــراء التدخــات الازمــة.
2- إطــاق مبــادرة "مــن أجــل عيــون أطفالنا"بالرشاكــة مــع 
وزارة التضامــن االجمتــايع والــي تســهتدف حفــص 
ــن  ــراء واملعرضــن للخطــر م ــال الفق ــن األطف ١0,000 م
أجــل ماحفــة أســباب الــى املمكــن تفاديــه مضــن إطار 
إطــاق عــام 20١8 كعــام األخشــاص ذوي اإلعاقــة وقــد 
ــة  ــوارد املجمتعي ــة م ــن خــال حشــد وتعبئ ــا م مت تنفيذه
الــي لــدى املؤسســات احلكوميــة ومنمظــات املجمتــع 

املــدين ورجــال األمعــال.
ــع وزارة الصحــة والســان  ــة م ــة اهليئ 3- اســمترار رشاك
يف تقــدمي الــدمع للقوافــل الطبيــة املتخصصــة الــي 
ــون عــى مســتوى  ــوزارة لعــاج أمــراض العي تنفذهــا ال
املقدمــة  الطبيــة  اخلدمــات  حزمــة  امجلهوريــة مضــن 
لملواطنــن األكــر احتياجــا والــي تنفــذ يف إطــار تبــى 

وتفعيــل االســراتيجية القوميــة للســان.
  

 26,758
من املواطنن استفادوا من تدخات 

ماحفة الى املمكن تفاديه. 

١9,603 
حالة مت حفصها

 
3١0 

حالة أجريت هلا معليات كرى وصغرى
 5,276 

حالة استفادت من العاج الدوايئ

١,569 
حالة مت تصحيح عيوب اإلبصار هلا من 

خال النظارات الطبية
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برناجم 
الصحة

١,١53 
من غر  املتعملن اجتازوا

اهليئــة  امتحانــات  بنجــاح 
الكبــــــار  لتعلــــــم  العامــة 

6,829 
مــن الطــاب اســتفادوا مــن تدخــات رفــع 
ــة يف ١4 مدرســة  ــة التعلميي ــاءة العملي كف
ــة،  ــة التعلميي ــك حتســن العملي مبــا يف ذل
حتســن بنيــة وبيئــة املــدارس، حتســن 

ــة ــطة الربوي ــاركة يف األنش املش

١- تبــين قضيــة دعــوة للفحــص واالكتشــاف املبكــر لرطــان 
الثــدي للســيدات بالرشكــة مــع الرنــاجم القــويم لصحــة 
املــرأة. وىف هــذا اإلطــار مت عقــد لقــاء حتــت رعاية الســيدة 
وزيــرة الصحــة والســان حتــت عنــوان »سياســات أفضــل 
للوقايــة مــن أورام الثــدي« شــارك فيــه العديــد مــن صنــاع 
القــرار والدامعــن واملؤيديــن للقضيــة بقطاعــات عديــدة 
مــن الــوزارات املختلفــة« املجلــس القــويم لملــرأة، املعهــد 
القــويم لــألورام، اجلامعــات املريــة، القطــاع اخلــاص، 
اإلعــام، منمظــات املجمتــع املــدين الرشيكــة، أعضــاء 

جملــس النــواب.
ــرار تشــكيل  ــاء إىل الوصــول إىل ق ــذا اللق ــد أمثــر ه 2- وق
جلنــة قوميــة لتحليــل الوضــع احلــايل ووضــع خطــة للعمــل 
ــة املجمتــع  ــة. لتوعي علهيــا مبشــاركة لك األطــراف املختلف
ــة الكشــف  ــدي وأمهي ــان الث ــرض رسط ــأن م ــه بش بأمكل
التخلــص مــن  لــألورام ومســاعدة املجمتــع يف  املبكــر 
املفاهــم اخلاطئــة واخلجــل االجمتــايع والنفــي املرتبــط 

ــدي. ــان الث برط

     أمه اإلجنازات

برناجم 
التعلمي والرتبية املدنية

30,476 
 من املواطنن الفقراء مت 

متكيهنم من احلصول عى 
حقوقهم الصحية

35١

١,85١ 

اخلدمــات  مــن  اســتفادوا 
الصحيــة الشــاملة )الباطنية، 
رعايــة  العظــام،  الصدريــة، 
األرسة،  تنظــمي  امحلــل، 
الفحــص املبكــر ألورام الثــدي، 
الطبيــة.....اخل(  التحاليــل 

الطبيــة  الفــرق  أعضــاء  مــن 
واإلداريــة باملؤسســات الصحيــة 
اجــل  مــن  قدراهتــم  بنــاء  مت 
تقــدمي اخلدمــات  أداء  حتســن 

مبؤسســاهتم الصحيــة 

مــن األطفــال مت عاجهــم 
مــن أمــراض ســوء التغذية

توعيهتــم  مت  املواطنــن  مــن 
العامــة  الصحــة  مبواضيــع 
والصحــة اإلجنابيــة والتوعيــة 

قيــة حلقو ا
١04 27,926 

  9,١١7
استفادوا

ــم  ــراجم التعل ــن ب  م
ــة والربيــة املدنيــــــــ
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برناجم 
اإلساكن

١85 
مــن األطفــال امللزمــن مت 

باملــدارس إحلاقهــم 

520 
مت تدريهبــم مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
لتطويــر  باملــدارس  األمنــاء  وجمالــس 

الوظيــي أداؤمه 

  
430 

مــن الكــوادر والشــاب واألطفــال 
مدنيــة،   أنشــطة  يف  شــاركوا 
ــل ــكرات، ورش مع ــات، معس برملان

2,94١
أرسة استفادوا من 
براجم البيئة واإلسان

     أمه اإلجنازات

 ١,8١7 
أرسة مت تطوير مساكهنم 

ومتكيهنم من العيش مبساكن 
حصية وبيئية امنه تتسق مع 

معاير السكن الائق

١,١24 
أرسة استفادت 

من تدخات متنوعة 
لتحسن بيئهتم 
احمللية وإدارة 
املخلفات الصلبة

١- بنــاء قــدرات جلــان اإلســاكن باملجمتعــات 
احملليــة عــى إدارة الربنــاجم إلكســاهبم 
تؤهلهــم  الــي  األساســية  املهــارات 
بــأدوارمه عــرب مراحــل ختطيــط وتنفيــذ 

ومتابعــة الربنــاجم.
٢- جنــاح حشــد جهــود ومــوارد املجمتــع 
مســاكن  مــن   ١١5 تطويــر  احملــي يف 
أرس أفقــر الفقــراء ومتكيهنــم مــن العيــش 

ــة. ــة آمن ــة وبيئي ــاكن حصي مبس
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برناجم 
التمنية

االقتصادية
ــط  ــف الشــباب اســهتدف رب ــى لتوظي ــد ملت ١- ُعِق
الشــباب بفــرص العمــل املتاحــة لــدى رشاكت 
القطــاع اخلــاص شــارك يف هــذا امللتــى عــدد 
١60 شــاب وشــابة وحبضــور 26 رشكــة. يف 
ــة مــع عــدد  ــاون والرشاك نفــس الســياق مت التع
١06 رشكــة ومصنــع لتوظيــف الشــباب هبــا 

ــام.  ــذا الع خــال ه
ــة  ــادرة الســيد رئيــس امجلهوري ــا مــع مب 2- جتاوًب
مت  املهمشــة  للفــات  تأمينيــة  تغطيــة  لتوفــر 
اســتخراج عــدد 3,286 هشــادة أمــان للســيدات 
ــن  ــا يضم ــة مب ــة التأميني ــارج التغطي ــايت خ ال
ذلــك  مت  الوفــاة.  حالــة  أرسمه يف  اســتقرار 
بالتعــاون مــع البنــك الــزرايع املــري واملجلــس 

ــرأة  ــويم لمل الق
إيــدك«  »حملــك يف  اهليئــة مســابقة  إطــاق   -3
اســهتدفت حتفــز الشــابات رائــدات األمعــال 
الــايت تدربــن ِحَرفّيًــا للعمــل بعــد التدريــب، وقــد 
مت منــح الفائــزات أدوات ومســتلزمات متكهنــم 
مــن البــدء يف إقامــة مرشوعــات صغــرة يف 

ــن علهيــا. ــي حصل ــات ال جمــال التدريب

     أمه اإلجنازات

26,885 
ــن  ــا م ــن الســيدات والشــباب مت متكيهنــم اقتصادّيً  م
خــال إتاحــة فــرص العمــل الائقــة والــدجم يف العمــل 

بالقطــاع الرمســي.

724 
من الشباب
 والشابات مت

 إحلاقهم
 بوظـائف

4,038 
من الشباب 
والشابات مت 

تـدريبـهم
حرفيـًّا وإدارّيًا

2,986
مـــــن السـيدات 

استفـدن من
تـدخات متنوعة 
لالتحاق بالعمل
 يف القطاع 

الرمسي
 

١3,349 
مـــــــن السيدات 

العامات يف القطاع 
غر الرمسي مت دجمهم 
يف خدمات اقتصادية 

وتعلميية وحصيـــة
 

5,788 
مت رفع وعهين 
بقــانون العمل 
وأمهيــة العمل 
احلر وكيفية بدء 
مرشوعات صغرة

 

برناجم 

الدمع املؤسيس

١١2
ــاء  ــة مت بن ــة رشيك ــة أهلي مجعي
اســراتيجية  حــول  قدراهتــا 
املجمتعيــة،  واملرونــة  املتانــة 
املجمتعيــة،  املــوارد  حشــد 

العملــظ مهنجيــات  94 
داخــل  وظيــي  هيــل 
ــاء  ــة مت بن ــات الرشيك امجلعي
قدراتــه حــول املهــارات الفنيــة 
واإلداريــة واملاليــة، مهــارات 
. التقاريــر  كتابــة  املتابعــة، 

١١7 
جلنــة منتخبــة مت بنــاء 
قدراهتــا حــول تطبيــق 
املتانــة  اســراتيجية 

واملرونــة املجمتعيــة

46 
ــاء قدراهتــا  ــة مت بن ــة، إعامي مؤسســة حكومي
توظيــف  الفعــال،  التواصــل  مهــارات  حــول 

املــوارد املجمتعيــة لصــاحل املواطنــن
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١- اختيــار اهليئــة اإلجنيليــة جكهــة استشــارية ملنمظــة األغذيــة 
ــذ  ــة يف تنفي ــة للهيئ ــاو" نتيجــة اخلــرات الرامكي ــة "الف والزراع
ــن  ــدرات ١80 م ــاء ق ــة ببن ــث قامــت اهليئ ــة حي ــراجم الزراعي ال
ــه  ــات بالوج ــة يف 9 حمافظ ــة زراعي ــة تعاوني ــادات ١8 مجعي قي
البحــري والقبــي إلكســاهبم املعــارف واملهــارات املتعلقــة بــإدارة 
مجعياهتــم خاصــة فميــا يتعلــق بأساســيات التعاونيــات الزراعية، 
تقــدمي اخلدمــات التعاونيــة، توريــد املدخــات الزراعيــة، التســويق 
التعــاوين. باإلضافــة إىل متكــن 4 مجعيــات تعاونيــة يف 4 
حمافظــات مــن إجــراء الدراســات الفنيــة واجلــدوى االقتصاديــة 
ــات  ــع القطــاع اخلــاص وامجلعي ــاون م ــات بالتع ــذ مرشوع لتنفي
األخــرى وذلــك اســتنادا إىل التعديــات الــي متــت عــى قانــون 

التعاونيــات رمق 20١4/204.

2- إنشــاء حمطتــان لرصــد التغــرات املناخيــة هتــدف إىل دمع 
اختــاذ  مــن  متكهنــم  الــي  بالتوصيــات  املزارعــن  صغــار 
ــة  ــرات املناخي ــر التغ ــل أث ــة لتقلي ــة الازم اإلجــراءات االحرازي

عــى املزروعــات. 

3- إهشــار مجعيــة تعاونيــة زراعيــة للمتويــل التعــاوين الــزرايع 
ــار  ــن صغ ــدف إىل متك ــر 20١8 هت ــرمق 234 يناي ــة ب بالقليوبي
ــة  ــة وتربي ــر للزراع ــل مي ــى متوي ــول ع ــن احلص ــن م املزارع

ــة.  ــروة احليواني ال

4- عقــد مؤمتــر المتكــن االقتصــادي واالجمتــايع لملــرأة الريفية مت 
فيــه عــرض ومناقشــة خــرات \الــراجم الزراعيــة املوجهــة حنــو 
متكــن املــرأة الريفيــة شــارك فيــه ١24 مــن ممثــي املؤسســات 
احلكوميــة ومنمظــات املجمتــع املــدين واإلعامين واالستشــارين 

واملزارعــن واملزارعــات.

     أمه اإلجنازات

     أمه اإلجنازات

الربناجم 

الزراعة
 75,677

ــات  ــن واملزارع ــار املزارع ــن صغ م
أحواهلــم  حتســنت  وأرسمه 
املعيشــية مــن خال تمنيــة املناطق 
االقتصــادي  والمتكــن  الريفيــة 

املتاحــة. املــوارد  واســتمثار 
 27١ 

مــن الســيدات املزارعــات مت متكيهنــن 
ــا مــن خــال إقامــة املرشوعــات  اقتصادّيً

الزراعيــة املنتجــة

 7,686 
مــن املزارعــن حســنوا مــن إنتاجيــة 
6,306 فــدان نتيجــة تطبيق املامرســات 

الزراعيــة اجليــدة

١- توقيــع ١92 رشاكــة تعاقديــة جديــدة مــع امجلعيــات األهليــة واللجــان املنتخبــة واملؤسســات احلكوميــة لتنفيــذ مرشوعــات 
ــة جديدة. تمنوي

2- توقيــع 26 بروتوكــول تعــاون مــع املؤسســات احلكوميــة ومنمظــات املجمتــع املــدين وبعــض اللكيــات باجلامعــات املريــة 
تســهتدف إتاحــة اكفــة املــوارد املتاحــة الــي لدهيــا لــدمع املواطنــن املهمشــن باملناطــق الفقــرة.

3- االســمترار يف تعزيــز قــدرات املواطنــن جتــاه تطبيــق إىل املســائلة والشــفافية مــن خــال عقــد جلســات اســمتاع شــارك 
فهيــا املواطنــن وجلاهنــم املنتخبــة مــع املســولن وصنــاع القــرار باجلهــات احلكوميــة لاســمتاع إىل مطالهبــم وحقوقهــم 

يف حتســن اخلدمــات العامــة ومناقشــة قضايــامه املختلفــة

 ١,059  
مــن  متكنــوا  الفاحــن  صغــار  مــن 
تســويق منتجاهتــم الزراعيــة ملســاحة 
١,438 فــدان يف األســواق األكــر رحبيــة

 66,66١ 
الــروة  ومنــي  املربيــن  أرس  مــن 
احليوانيــة والمسكيــة والداجنــة متكنــوا 
مــن حتســن إنتاجيهتــم وزيــادة دخلهــم

8



 المتويل
املتنايه
الصغر

المتويــل متنــايه الصغــر واحــد من أمه آليات ماحفـــة 
ــة  ــة االجمتاعي ــة، ووســيلة ومهنــج للتمني ــر والبطال الفقـ
ــا مــن الفــات  واالقتصاديــة لمتكــن النشــطاء اقتصادّيً
النســاء والشــباب  األكــر احتياًجــا وباألخــص مــن 
وذوي االحتياجــات اخلاصــة بمتليكهــم وســـائل اإلنتـــاج 
وغرهــا مـــن األدوات التـــي تعاوهنــم وأرسمه عى بناء 
ــة  ــي حتســن أوضاعهــم االقتصادي رأمســال يهســم فـ
ظروفهــم  حتســن  عــي  إجيــايب  بشــل  وينعكــس 

املعيشــية.

بدء نشاط المتويل املتنايه الصغر باهليئة عام 2000 متكن 

خال الفرة من عام 2000 إىل عام 20١8 من توزيع 

عدد )4١4,205( قـــرض
بقمية )١.359.3١3.000( جنيه

0

5.000

١0.000

١5.000

20.000
١9,078

١7,425 

 ١2,447

 8,١4١
 7,945

 4,72١

١,6١7 ١,584

25.000

القاهرة القليوبية اجلزة املنيا أسيوط سوهاج   بى سويفاملنوفية
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»املنوفيــة،  العمــل ب 9 حمافظــات  مناطــق  التوســع يف   -١
القليوبيــة، القاهــرة، اجلــزة، بــى ســويف، املنيــا، أســيوط، 

ــا« ســوهاج، قن
2- التوســع يف الفــروع ليصــل عــددمه اىل )28( فــرع موزعــن 
عــى احملافظــات بعــد فتــح فــروع جديــدة قويســنا، شــبن 

الكــوم باملنوفيــة وطهطــا بســوهاج وأبــو تيــج بأســيوط
3- احلصــول عــى تهسيــل ائمتــاين مــن البنــك األهــي املري 

مببلــغ 50 مليــون جنية
4- التوســع حنــو التكنولوجيــا الرمقيــة يف االســتعام والســداد 

وإصــدار الشــيات للعمــاء
5- زيــادة كفــأه املوظفــن بإكســاهبم مهــارات يف »التحليــل 
املــايل ملؤسســات المتويــل متنــايه الصغــر، أمنــاط العمــاء 
وكيفيــة التعامــل معهــا، )التســويق والــروجي للمتويــل متنايه 
الصغــر، مهــارات القيــادة الفعالــة والعمــل امجلــايع، التنبــؤ 

باألزمــات ومواجهــة املشــكات(
ــن يف  ــاءة العامل ــادة كف ــا يف زي ــة املني ــاون مــع جامع 6- التع

ــة املهــارات التقني
7- املشــاركة يف العديــد مــن الــدورات التدريبيــة مــع االحتــاد 
املــري للمتويــل متنــايه الصغــر بــدمع مــن البنــك املركــزي 

لرفــع كفــاءة العاملــن بالمتويــل 
املشــاركة يف مؤمتر ســنابل لشــبكة المتويل األصغر واملشــاركة 

يف امجلعيــة العمومية 

  

     أمه اإلجنازات

57,8١8
 العماء 
النشطون

 73,١03
قرض
 موزع

 % 0.3
متوسط 
حمفظة 
املخاطر

%2١4
الكفاءة

 التشغيلية

%١26
 الكفاءة 

املالية

 %30
تطور قمية 
احملفظة 
النشطة

 % 99.8
متوسط 

نسبة السداد

ســيدات
5,١254 

رجـــــال
22,547

أفراد

 27,409

مجموعات

45,694 
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منتدى
حوار

الثقافات

عــام  خــال  الثقافــات  حــوار  منتــدى  ســى 
20١8 لتدعــم ثقافــة احلــوار والتعدديــة والتنــوع 
املجمتــع  فــات  بــن  اآلخــر  وتقبــل  واملســاواة 
قــدرات  بتأهيــل وبنــاء  املتنوعــة مــع االهمتــام 
ــار  ــل األف ــن نق ــا م ــة لمتكيهن ــوادر املجمتعي الك
أو  األفــراد  بــن  ســواء  والتجــارب  واخلــرات 
املجمتعــات  يف  التأثــر  وزيــادة  املؤسســات 
القضايــا  التأثــر يف  باإلضافــة إىل  احملليــة، 
اهلامــة الــي شــغلت املجمتــع املــري خــال 
هــذا العــام معمتــًدا يف معلــه عــى عــدد مــن 
ــدرات،  ــاء الق ــن وبن االســراتيجيات مهنــا: المتك

والتأثــر. والدعــوة  والتشــبيك،  والرشاكــة 

 36
ورشــة معل ومائدة مســتديرة 
ــدوة شــارك فهيــا 9١4.١  ون
مشــارك مــن القــادة الدينيــن 
واألاكدمييــن  واإلعاميــن 

وممثــي املجمتــع املــدين.

 ١0
مــن منمظــات املجمتــع املــدين 
وأصبحــوا  قدراهتــم  بنــاء  مت 
ــويع  ــرش ال ــي ن ــدرة ع ــر ق أك
ــول اآلخــر  ــة وقب ــا املواطن بقضاي

احملليــة. جممتعاهتــم  يف 

 5.029
مــن الســيدات واألطفــال والشــباب 
مــن املجمتعــات الفقــرة شــاركوا 
ومارســوا أنشــطة جممتعيــة تــدمع 
قــم احلــوار وقبــول اآلخــر مــن 

ــة. ــادرات احمللي خــال املب

 3
تطبيقهــا  مت  متاملــة  تمنويــة  منــاذج 
ــا،  ــة املني ــال مبحافظ ــات )منب يف جممتع
بيــاض العــرب ببــين ســويف، عزيــة خــر 
اهلل بالقاهــرة( اســتفاد مهنــا 300 أرسة 
مــن مدخــات ثقافيــة واقتصاديــة وتمنويــة 
األطفــال  مــن  فــرد   2.000 مبتوســط 

والشــباب والســيدات واملزارعــن.

١١



  

براجم احلوار الدويل
احلــوار املــري األمريــي هــدف إىل تعزيــز ســبل التفــامه 
بــن مــر والواليــات املتحــدة األمريكيــة وفتــح جســور للحــوار 
املشــرك، بــن الفاعليــن األمريــان مــن أعضــاء الكوجنــرس 
وممثــي الرملــان املــري وبعــض القيــادات مــن مواقــع حكوميــة 
متنوعــة ورشاكء مــن املجمتــع املــدين )30 مشــارك( وتنــاول 
ــة  ــة وخاصــة منطق ــا املنطق ــن قضاي ــري م ــف امل ــاء املوق اللق
والدبلوماســية  للرملانــات  الشــعيب  والــدور  األوســط  الــرشق 
الشــعبية يف نــرش الســام العاملــي وقــم ومبــادئ األخــاق 
اســتعراض  ومت  العــامل  مســتوى  عــى  ونرشهــا  المساويــة 
اخلطــوات اإلصاحيــة السياســية واالقتصاديــة الــي تقــوم هبــا 
ــواب يف  ــس الن ــة ودور جمل ــة العري ــة املدني ــاء الدول مــر لبن
إجنــاز خطــوات ترشيعيــة تســهتدف زيــادة وجــذب االســتمثارات 
ــاء  ــاء يف إعط ــة اللق ــي بأمهي ــد األمري ــاد الوف ــة. وأش األجنبي
ــوط وأشــاد  ــة اإلعــام املغل ــع املــري ملواجه صــورة عــن الواق
مــر  اختذهتــا  الــي  االقتصاديــة  باإلصاحــات  أيًضــا 

وباملــؤرشات اإلجيابيــة الــي حتققــت. 

احلــوار العــريب األوريب ُعِقــد لقــاء بعنوان "النــوع االجمتايع 
والديــن والتحديــات املعــارصة لملجمتــع والدميقراطيــة" بالســويد 
بالرشاكــة مــع مؤسســة ســيجتونا الســويدية هبــدف تعميــق الفهــم 
املشــرك وتبــادل اخلــرات وتقــدمي صــورة متنوعــة معــا حيــدث 
باملجمتعــات العربيــة بعيــًدا معا تصدره وســائل االعام بســطحية 
شــديدة، وذلــك يف القضايــا الشــائكة املرتبطــة بــدور الديــن يف 
احليــاة املعــارصة يف ظــل حتديــات التحــوالت الدميقراطيــة يف 
ــع كأمه  ــن واملجمت ــن الدي ــة ب ــاء العاق ــاول اللق ــا وتن جممتعاتن
املفاتيــح الرئيســية يف فهــم أوضــاع أي بلــد وأهنــا أســاس يف 
نظريــات التغيــر االجمتــايع والســيايس وشــارك يف اللقــاء 65 
مــن املفكريــن واملثقفــن ممثلــن عــن الرملــان املــري وأســاتذة 
اجلامعــات واإلعــام مــن دول مــر ولبنــان واألردن وتونــس 
ــا والســويد وســويرا.  والســعودية ومــن اجلانــب األوريب أملاني

براجم احلوار احملي
أواًل: نــرش ثقافــة احلــوار وقــم املواطنــة يف املجمتعــات الفقــرة 

واملهمشة 
املــدين  املجمتــع  منمظــات  مــع  الرشاكــة  خــال   مــن 
اســتمكل املنتــدى التعــاون مــع ١0 منمظــات جممتــع مــدين 
متثــل 7 حمافظــات بالصعيــد والقاهــرة واإلســكندرية مــن خــال 
ــرة  ــات الفق ــة تســهتدف الف ــادرات جممتعي ــذ مب ــم وتنفي تصم
واملهمشــة ثقافّيًــا خاصــة مــن الشــباب والســيدات واألطفــال 
ــون وجلســات احلــوار  ــة تمشــل الفن وتســتخدم مدخــات متنوع
وتبــادل اخلــرات والتدريــب مــع تفعيــل دور الــرشاكء احملليــن 

ــة لملجمتــع.  ــان املمثل ــة واللج ــن املؤسســات احلكومي م

أمه اإلجنازات
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ثانًيــا: الدعــوة والتأثــر يف القضايــا العامــة الــي تؤثــر يف 
املجمتــع

  
أدار املنتــدى حــوار جممتــي حــول 2 مــن القضايــا الــي 

ــام 20١8 ومهــا: ــام خــال ع ــرأي الع شــغلت ال

١.تغيــر القانــون املنظــم للعمــل األهــي، حيــث تبــى املنتــدى 
سلســلة مــن اللقــاءات شــارك فهيــا أكــر مــن ١50 مــن ممثــي 
ــد مــر  ــات بصعي ــن 9 حمافظ ــدين م منمظــات املجمتــع امل
ملناقشــة أمه املــواد الــي حتتــاج إىل تعديــل وتقــدمي توصيــات 
واقراحــات مت إرســاهلا إىل اللجنــة املشــلكة رمسّيًــا مــن 

جانــب رئيــس الــوزراء لتعديــل القانــون.

2.القضيــة الســانية مبــر، حيــث تبــى املنتــدى منصــة 
ــة مــن جوانــب رئيســية، ويه: اخلطــاب  للحــوار حــول القضي
الثقــايف ممثــًا يف خطــاب املؤسســات الثقافيــة والربويــة 
ــة؛  ــة الرمسي ــة؛ اخلطــاب الديــين لملؤسســات الديني واإلعامي
ــل  ــة واإلهســام يف تفعي ــى القضي ــليط الضــوء ع هبــدف تس
واملثقفــن  الدينيــن  القــادة  ومهنــم  الفاعلــة  األطــراف  دور 

والرملانيــن جتــاه أبعــاد وآليــات احلــل للقضيــة.
وضــع  هبــدف  النوعيــة  اللقــاءات  مــن  عــدًدا  تبــين  ومت 
القضيــة  أبعــاد  حــول  جممتــي  حلــوار  مهنجيــة  أســس 
اللقــاءات  مرجــات  لطــرح  موســع  مؤمتــر  عقــد  مث 
الصلــة. ذات  العمــل  أوراق  مــن  وعــدد   النوعيــة 
وشــارك يف الفاعليــات األطــراف املعنيــة يف املجــاالت الثقافيــة 
واإلعاميــة والربويــة والدينية واألاكدميية ومؤسســات املجمتع 
املــدين والشــباب. مــع مشــاركة اجلهــات الرمسيــة املختصــة 

بقضايــا الســان ويف مقدمهتــا وزارة الصحــة والســان.

ثالًثا: تبين مناذج تمنوية متاملة 

ســامه العمــل يف المنــوذج التمنــوي يف ثــاث جممتعــات 
ــين  ــة ب ــرب مبحافظ ــاض الع ــا، بي ــة املني ــال مبحافظ يه منب
ســويف، عزبــة خــر اهلل مبحافظــة القاهــرة يف بنــاء قــدرات 
3 مجعيــات، 3 جلــان جممتعيــة يف جمــال احلــوار، وجعــل 
احلــوار واحــد مــن أمه آليــات العمــل عــى مواجهــة الظواهــر 
الســلبية اكلعنــف والمتيــز وغيــاب قبــول اآلخــر، وأيًضــا تعزيز 
المتاســك والســام املجمتــي واملعاونــة عــى فهــم اآلخــر. 
ــراجم وأنشــطة تضــم املســملن  ــن خــال تنظــم ب ــك م مت ذل
واملســيحين مــن اجلنســن وتنظــم لقــاءات تثقيفيــة، عــروض 
فنيــة بالتنســيق مــع املؤسســات املعنيــة كقصــور الثقافــة، 
ــرك  ــش املش ــم العي ــدمع ق ــكرات ت ــادرات ومعس ــا مب وأيًض
تضــم الشــباب مــن اجلنســن، مكــا قامــوا بتنظــم بــراجم 
تدريبيــة لملدرســن واألخصائيــن االجمتاعيــن ليصبحــوا أكر 
قــدرة عــي نــرش قــم احلــوار يف املــدارس بــن الطــاب يف 
مرحلــة التعلــم األســايس، مكــا قامــوا أيضــا بتنظــم جلســات 
بــن القــادة املجمتعيــن ملناقشــة آليــات التعامــل مــع األزمــات 
والمتاســك  الســام  بنــاء  ومهــارات  املجمتعيــة  واملشــكات 

املجمتــي. 

أمه املبادرات
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قــمي  يدمعــون  بأســيوط  الدينيــون  ١.القــادة 
املــــــــدارس يف  املجمتــي  والســام  احلــوار 

مــن خــال املبــادرة املشــركة بــن املنتــدى وبيــت 
العائلــة بأســيوط مت بنــاء قــدرات مجموعــة مــن القــادة 
ــا  ــة وموش ــة والزاوي ــرى يه )درنك ــع ق ــن بأرب الديني
ــدورمه بتأســيس  ــادة ب ــؤالء الق ــام ه ــد ق وشــطب( وق
وأيًضــا  جممتعاهتــم  داخــل  الــزاع  لفــض  جلــان 
لشــباب  الســام  وبنــاء  للحــوار  برنــاجم  تأســيس 
ــدارس  ــة بالتنســيق مــع امل ــة والثانوي ــة اإلعدادي املرحل
هبــذه القــري حيــث يقــوم القــادة املســملن واملســيحين 
مًعــا بزيــارات لملــدارس بشــل دوري ويعقــدون ندوات 
ــم  ــدمع ق ــع الطــاب واملدرســن ل ــوار م وجلســات ح

ــدارس. ــل امل ــر داخ ــول اآلخ ــوار وقب احل

2- شباب بين سويف يصنع تغير

ــن  ــة مري ــع مجعي ــذة م ــادرة املنف ــال املب ــن خ م
ســويف  ببــى  االجمتاعيــة  واخلدمــات  للتمنيــة 
ــاء قــدرات الشــباب، ووفــق مــا  والــي اســهتدفت بن
اكتســبوه مــن مهــارات خاهلــا، مت اعمتــاد ١0 مهنــم 
مــن وزارة الشــباب والرياضــة وصنــدوق ماحفــة 
اإلدمــان وبرنــاجم قــم وحيــاة مكدربــن لبنــاء قــدرات 
نظائــرمه مــن الشــباب، مكــا مت تدريــب مجموعــة 
أخــرى عــى اســتخدام الفنــون املرحيــة ومت عــرض 
ــن 250 مواطــن  ــر م ــوب مــرج ألك ــة مطل مرحي

ــين ســويف. ــة ب ــة ومــرح جامع بقــر الثقاف

بناء السام
األزمــات  وإدارة  الســام  بنــاء  بــراجم  تســمتر 
ــم  ــدات والق ــارات واملعتق ــة وامله ــز املعرف يف تعزي
عــى  املجمتــع  تســاعد  الــي  االفــار  لتغيــر 
واملســتر  الظاهــري  والعنــف  الــراع  جتنــب 
املســتوى  عــى  بطريقــه ســملية  االزمــات  حلــل 
الخشــي وبــن امجلاعــات عــر منــاجه تعلمييــة 
تســى إىل حتقيــق التعايــش الســي والســام 
املجمتــي وتعزيــز قــم التســاحم والدميقراطيــة 

الرشــيد. واحلــم 
 

١١
تدريب

 60
مجعية
رشيكة

 388
مستفيد

القاهرة
القليوبية

بين سويف 
 املنيا 
 أسيوط

     أمه اإلجنازات

ــة يف  ــادات احمللي ــن القي ــن م ــدرات ممثل ــاء ق ١- بن
امجلعيــات األهليــة الــي تعمــل يف جمــال التمنيــة 
الشــاملة وعــددمه 60مجعيــة ليكــون هلــم دور فاعــل 

يف ترســيخ ثقافــة الســام وتفــادي الراعــات.
2- تدريــب مجموعــة مــن القيــادات الدينيــة باملنيــا 
ــدرة عــى  ــاء الق ــات وبن ــن الصدم عــى الشــفاء م

ــلميه وقويــة. ــات س ــود لبنــاء جممتع الصم

  
شــديد ظــم  نتيجــة  صدمــة  جتربــة  مــن  وشــفاء  فهــم    

ــذا  ــة وىف ه ــنن طويل ــن س ــا م ــان م ــل يف م ــت أمع كن
ــك الوقــت  املــان تعرضــت لظــم شــديد ومل حيــدث ىف ذل
أنــه قــد مت رفــع الظــم عــى أو أنــين قــد أخــذت حــي يف 
الدفــاع عــن نفــي واســمتر خطــأ املعتــدي عــي. وظلــت 
هــذه اخلــرة وصدمــي يف بعــض األخشــاص وقهتــا 
وممارســة العنــف ضــدي حــى وقــت التدريــب. وحــدث 

االختــاف بداخــي عندمــا مقنــا أثنــاء التدريــب بعمــل 
عــرض مبوقــف يــوحض دوائــر العنــف. وىف املناقشــة بعــد 
العــرض تأثــرت مبــا قيــل كثــرا وغــرت يف فهمــي هلــؤالء 
األخشــاص املعتديــن، وبــدأت أشــعر هبــدوء كبــر مــن 

وقهتــا.

إيريى نبيل  حمافظة: املنيا 
حرضت تدريب الشفاء من الصدمات وبناء القدرة عى الصمود

أفضل 
االنطباعات
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دار
الثقافة

تبنــت دار الثقافــة منــذ نشــأهتا يف 
١950 رؤيــة معيقــًة إزاء نرش الفكر 
املســتنر، وتعظــم دور الثقافــة يف 
الكنيســة واملجمتــع. لــذا اهمتــت 
إصداراهتــا  يف  بالتنــوع  الــدار 
ــرَج واملكتــوب بأقــام  مــا بــن املُ
املجــاالت؛  متلــف  يف  عربيــة، 
الاهــوت،  الكتابيــة،  الدراســات 
واالجمتــايع،  النفــي  العقيــدة، 
دار  تغفــل  ومل  والطفــل،  واألرسة 
الثقافــة أيًضــا دور القــم املجمتعية 
واملشــاركة  املشــرك  اكلعيــش 
والــي  املجمتــع،  يف  اإلجيابيــة 
تصــدر يف املنــاجه املتنوعــة الــي 
ــوع  ــاجه. وبتن تصدرهــا وحــدة املن
ــة، مــن  ــي املعرف وتطــور أدوات تل
نوَّعــت  والفيديــو  الصــور  خــال 
دار الثقافــة أيًضــا أدواهتــا مــن 
ــاع  ــم قط ــذا يض ــة. ل ــرش املعرف لن
يه:  وحــدات  أربــع  الثقافــة  دار 
النــرش واملكتبــات، اإلنتــاج الفــين، 

املنــاجه، املطبعــة.
 

هشــد عــام 20١8 إصــدار أول 
تفســر عــريب معــارص متامــل 
 48 بأقــام  املقــدس،  للكتــاب 
عربيــة؛  دول   6 مــن  اكتًبــا 
املعــارص  العــريب  »التفســر 
مــن  وهــو  املقــدس«،  للكتــاب 
لــدار  التارخييــة  اإلصــدارات 
الثقافــة، بالرشاكــة مــع مؤسســة 

الدوليــة. الجنهــام 

ــة خــال 20١8 التفســر العــريب املعــارص،  ــن أمه إصــدارات دار الثقاف وم
الــويح لفًظــا أم معــى، افهــم الهوتــك يف ١5 دقيقــة، احلــواس الروحيــة 
امخلــس، العتــاب واســتعادة العاقــات، أحــى مــن العســل، أهشــى مــن 

ــة. ــة والفعال ــة احلي ــال، الكنيس ــالة حزقي ــن، رس ــاكرين لك ح ــب، ش الذه

 ،%30 كتابيــة  دراســات  واصــدرات   ،%40 الهوتيــة  اصــدارات  بنســبة  
%١0 اجمتاعيــة  واصــدارات   ،%20 روحيــة  واصــدارات 

مت إنتاج ١١ كتاًبا جديًدا١. النرش 

282,96  
مبيعات كتب دار الثقافة

48,930 
مبيعات من إصدارات
 دور نرش أخرى 

 34,662
cd هدايا و

 أواًل: النرش واملكتبات
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 ثانًيا: اإلنتاج الفين

2. املكتبات 

282,96  
مبيعات كتب دار الثقافة

48,930 
مبيعات من إصدارات
 دور نرش أخرى 

 34,662
cd هدايا و

   

 4
أفام

34
 فيديو 
قصر

مت إنتاج اآليت

ثالًثا: املطبعة

١98 تعاقد
 بإمجايل 

 ١,069,037
نخسة مطبوعة 

     رابًعا: املناجه
املناجه وحصافة التمنية

  
يف جمال املواد التدريبية والتعلميية

١- دليــل املشــاركة املجمتعيــة: دمع قــدرات 
ــرص معــل  ــق ف ــة خلل ــات األهلي امجلعي
مــع الشــباب يف املشــاركة املجمتعيــة 

معــريف  الداجمــة: دمع  البيئــة  دليــل   -2
اإلتاحــة  موضوعــات  لملؤسســات يف 
ــة ــذوي اإلعاق ــة داجمــة ل ــق بيئ ــة خل وكيفي
ــدى  ــل مســارا: دمع مســهتديف منت 3- دلي
رجــال   - )إعاميــن  الثقافــات  حــوار 
ــة  ــق نظري ــن - جممتــع مــدين( لتطبي دي

ــر  التغي
ــم  ــدمع املفاه ــال ل ــن لألطف ــاب تلوي 4- كت

ــة املدني
5- كتيبات يف التمنية الريفية

  

يف جمال التوثيق

الــدجم  كيفيــة  عــن  توثيــي  دليــل   -١
واالتاحــة

ــاح  ــص جن ــل قص ــد أفض ــب لرص 2- كتي
ــات  ــوار الثقاف ــدى ح ــراجم منت ب

 يف جمال حصافة التمنية
  

مــن  إصــدارات  مثانيــة  عــدد  إنتــاج  مت 
ــا  ــور ملناقشــة عــدة قضاي ــة رســالة الن جمل
هامــة مثــل القضايــا الســانية والســام 

والقيــادة  والــراث  املجمتــي 
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ــة  ــر اخلدم تســى مستشــى حــورس لتوف
ملختلــف  واإلشــاعات  للفحــص  الطبيــة 
الــرشاحئ جبــوده عاليــة وأســعار مناســبة 
للجميــع الفــات مــع االلــزتام مبعايــر األمــان 
ــيب  ــق ط ــال فري ــن خ وســامة لملــرىض م
ــالة  ــذه الرس ــن هب ــى مســتوى يؤم ــى أع ع
ــة  ــى خدم ــول ع ــض يف احلص ــق املري وحب
ممتــزة لتحقيــق رســالة اهليئــة يف خدمــة 

املجمتــع.

املراكز
الطبية

ــرشاكء  ــدد ال ــادة ع ــال زي ــن خ ــل م ــرة العم ١- توســيع دائ
حيــث مت التعاقــد مــع ٥٨ مؤسســة متنوعــة مجعيــات أهليــة 
ورشاكت رعايــة حصيــة ونقابــات ومؤسســات دينيــة هبــدف 
التنــوع يف خلــق مســاحات جديــدة للوصــول إىل الفقــراء 

واألكــر احتياًجــا.
٢- يف إطــار فعاليــات العمــل عــى ربــط املستشــى مبقــديم 
اخلدمــات الطبيــة وتقــدمي أجــود اخلدمــات لملــرىض والــرد 
اللقــاء  املستشــى  العمــاء نمظــت  استفســارات  عــى 
ــد جونســن(  ــة )جونســون ان ــة رشك ــيب حتــت رعاي التدري
لألطبــاء  الطبيــة(  لملســتلزمات  الرافيجــن  و)رشكــة 
والمتريــض وموظــي االســتقبال باملستشــى عــن األنــواع 
املختلفــة مــن العدســات الــي يــم زراعهتــا داخــل العــن 

ــاه البيضــاء. ــة املي ــاء إزل أثن
3- يف إطــار فعاليــات احتفــال حمافظــة املنيــا بعيدها القويم 
يــوم ١٨ مــارس متــت الرشاكــة مــع )مكتبــة مــر العامــة( 
احملافــظ  الســيد  افتتاحهــا حبضــور  إعــادة  مبناســبه 
ــن  ــة لملواطن ــه طبي ــر مستشــى حــورس بعمــل قافل ومدي

ــة. واكنــت مــن نتاجئهــا حفــص ٩٧ حال
4- ألول مــرة يف حمافظــة املنيــا يــم إجــراء تدخــات خاصــة 
مستشــى  خــال  مــن  الشــبي  االنفصــال  بعمليــات 
ــة  ــراء ١6 حال ــد مت إج ــة وق ــفيات اجلامع ــاف مستش خب
ملــرىض اســتفادوا مــن هــذه التدخــات باملستشــى مــن 

ــق الطــيب حبــورس. ــال الفري خ
٥- يف إطــار خدمــة املجمتــع والوصــول لملناطــق الفقــرة 
والنائيــة وبالرشاكــة مع بعض مؤسســات املجمتع املدين مت 
 إجراء 3٨١  معلية مياه بيضاء خلدمة الفقراء واملهمشن .

  

     أمه اإلجنازات

تدخات أسنان
١.٨4١ 

كشوف طبية

١4.٠٩٠

قوافل طبية
٩.٢٥٧

معليات
 صغرى وكرى

٢.١٠٩

١7



تواصــل إطســا وود العمــل يف حتقيــق رســالة 
اهليئــة مــن خــال تقــدمي خدمــات مبســتوى 
وتســى  منافســة،  وبأســعار  عاليــة  جــودة 
الوحــدة إىل تطويــر اإلنتــاج مبــا يهســم يف 
ــات املســتخدمة  ــات واخلام ــوع لملنتج ــق تن خل
إيــرادات أعــى  ممــا يســاعد عــى حتقيــق 

املاليــة. لملســامهة يف االســتدامة 

إطسا
وود

لألثاث

١- بالتعــاون مــع وحــدة االســتمثار وتطويــر 
املرشوعــات باهليئــة وأحــد االستشــارين 
متكنــت إطســا وود مــن الدخــول يف خــط 
ــوم  ــرف ن ــدد 6 غ ــل ع ــاج منــي ميث إنت
ومجموعــة قطــع معليــة مت تصمميهــا مــن 
خــال املكتــب الفــين بالوحــدة والــي 

تناســب الســوق احملــي.
2- اســمترار التعــاون مــع جامعــة درايــة 
منافســة  ضــوء  وىف  اجلديــدة  باملنيــا 
ــد  ــت إطســا وود مــن التعاق ســوقية متكن
ــاث  ــد أث ــى توري ــال مناقصــة ع ــن خ م
خشــيب يتعــدى 86 غرفــة إقامــة للطلبــة.
3- اســمترار دمع الكنائــس احملليــة مــن 
خــال توفــر مقاعــد خشــبية متطــورة 
ــدد  ــد لع ــدد ١79 مقع ــد ع ــث مت توري حي

4 كنائــس.

     أمه اإلجنازات

 نوم

١26
سفرة

6١

 أنريه
7١

مطبخ
46

 مكتبة
١3

منوعات
88

١8       



ــب يه إحــدى  ــرات التدري ــر وحــدة مق  تعت
الوحــدات الــي تــدمع رســالة اهليئــة يف 
خدمــة اإلنســان مــن خال هامش رحب بســيط 
حتققــه الوحــدة يعــاون يف مســاعدة الفقــراء 
املعاونــة  يف  أيًضــا  وتســامه  واملهمشــن 
ــدين واملؤسســات  ــع منمظــات املجمتــع امل م
الدينيــة يف عقــد تدريبــات ونــدوات ولقــاءات 

ــات. ــة املعين ــر اكف وتوف

مقرات
التدريب

إطسا سنرت الدهبية

     أمه اإلجنازات     أمه اإلجنازات

     أمه اإلجنازات

١- زيادة يف اإليرادات عن عام 20١7 بنسبة %22 
ــة بعمــل قعــدة عــريب وأماكــن  2- تغيــر شــل الدهبي

ــة ومطعــم. مصصــة الســتقبال الطلب
3- تطور يف شل اخلدمة وطريقة التقدمي.

4- استقبال مؤمتر طيب لعدد ١50 فرد.

تنظم 40 حفل زفاف

استقبال حوايل 72.000 فرد
 مبعدل 200 فرد يومّيًا

استقبال حوايل 50 لقاء 
مبعدل 50 فرد للقاء

١- زيادة يف اإليرادات عن عام 20١7 بنسبة %35
2- معل إفطارات رمضانية

3- اســتقبال الرحــات اليوميــة ولقــاءات اليــوم الواحد 
مــن اكفــة حمافظــات الصعيــد مــن خــال األنشــطة 

الرياضيــة ولقــاءات تدريبيــة لافــة الفــات.

١0 لقاءات كرى
 مبتوسط 50.000 خشص

250 مؤمتر

١20 لقاء يويم

500 رحلة محام السباحة

١7       ١9       



مــن منطلــق رؤيــة اهليئــة يف االســتمثار باملجــال 
ــزرايع لتعظــم مواردهــا املاليــة لاســمترار  ال
كل،  املجمتــع  خلدمــة  رســالهتا  تقــدمي  يف 
تســى وحــدة املرشوعــات الزراعيــة إىل تقــدمي 
منــاذج تعلمييــة إرشــادية مــن حماصيــل اخلــرض 
والفاكهــة ونباتــات الزينــة لملجمتعــات املختلفــة.

املرشوعات 
الزراعية

تتضمن وحدة املرشوعات الزراعية ثاثة مرشوعات

أواًل: مزرعة اإلمساعيلية
عــى  الصحــراوي  اإلمساعيليــة  مــر  بطريــق  املزرعــة  تقــع 
مســاحة ١35 فــدان مزرعــة مبحاصيــل الفاكهــة مــن النخيــل 
الــريح والنبــق املطعــوم وبعــض احملاصيــل احلقليــة مــن الشــعر 
ــل املناســبة  ــب بعــض احملاصي ــدي. أيًضــا يــم جتري والفــول البل
ــوا والشــيا.  ــل حمصــول الكين ــة مث ــاه باملنطق ــة واملي ــة الرب لطبيع
ــة خلدمــة املجمتــع.   ــد مــن مــوارد اهليئ ــك هبــدف تعظــم العائ وذل

 ١28
فدان خنيل 
باريح ونبق 

مطعوم

 3
أفدنة  شعر 

وفول بلدي

3
أفدنة كينوا

 ١
فدان شيا

ثانيا مزرعة الربنسات

ــة  ــا مســاحة األرض الزراعي ــاي املني ــة الرنســات مبط ــع مزرع تق
هبــا 24 فــدان تــزرع باحملاصيــل التقليديــة مــن فــول الصويــا 
وحماصيــل اخلــرض واحملاصيــل االقتصاديــة والصــوب الزراعيــة. 

ــام مت معــل االيت: خــال الع
١- إعــادة البنيــة التحتيــة لملزرعــة مــن خــال شــبات رصف 

مغطــاة وتغيــر نظــام الــري.
2- اســتغال جــزء مــن املســاحة يف معــل صــوب كمنــوذج تعلــي 

لزيــادة دخــل الفاحن.
3- زراعــة منــاذج باســتخدام الــري بالتنقيــط وذلــك لتوفــر امليــاه 

ومتاشــيا مــع اســراتيجية الدولــة لاســتخدام األمثــل لمليــاه.
النخــل  مــع  األفــواكدو  مثــل  التقليديــة  4- زراعــة احملاصيــل 
البــاريح لاســتفادة القصــوى مــن املســاحة ومواكبــة الســوق 

احملــي والــدويل.

١0 أفدنة 
بطــاطس

22 فــدان
فول صويا

١0 أفدنة
 بصــــــل

١820       



ثالثا: املشتل 

هيــم بتقــدمي شــتات زينــة وفاكهــة وأجشــار أخشــاب 
ــات  ــدم إىل مؤسس ــودة تق ــة اجل ــات عالي ذات مواصف
خاصــة وعامــة ورشاكت مقــاوالت ومــدارس حيــث إن له 
خــرات مرامكــة تتعــدى 30 عــام يف املجــال الــزرايع 
وتســويق الشــتات وذلــك مــن خــال الركــز عــى 
تقــدمي حزمــة خدمــات ختتلــف عــن املنافســن فالكفــاءة 
وجــودة التنفيــذ، إضافــة أصنــاف وأجحــام ممــزة 
للســوق احملــي، وحتقيــق عائــد اقتصــادي لملزارعــن 

ــزرايع. واملســتمثرين مــن خــال االســتمثار ال

     أمه اإلجنازات

ــدن  ــرة و3 مداخــل م ــب ك ــذ 3 ماع ١- تنفي
ــدة مــع  ــدة و5 مجتعــات ســكنية جدي جدي

ــرى ــاوالت الك رشاكت املق
2- تنفيذ الند سكيب ل ١5 فيا

3- مجتيــل أكــر مــن 40 مؤسســة اجمتاعيــة 
وترفهيية

4- مجتيــل البوابــة الرشقيــة حملافظــة املنيــا 
مبســاحة 35 ألــف مــر مربــع

5- تنفيــذ أمعــال النــد ســكيب مركــز التحــم 
اإلقلــي لنقــل الكهربــاء مبســاحة ١0 

ــع آالف مــر مرب
ملســتمثرين  فاكهــة  شــتات  توريــد   -6
بالظهــر الصحــراوي مبســاحة 25 ألــف 

مــر مربــع
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 ● املؤسسات احلكومية

- وزارة ومديريات التضامن االجمتايع
 - وزارة ومديريات الزراعة   

 - مديريات الري واملوارد املائية  
 - جهاز حتسن األرايض
 - جهاز االرشاد الزرايع 

 - اإلدارة املركزية للتعاون الزرايع 
 - مديريات الطب البيطري
 - وزارة ومديريات الصحة

 - وزارة ومديريات الربية والتعلم 
 - مديريات القوى العاملة

 - اهليئة العامة للتأمينات االجمتاعية 
- ادارة املرأة واالمومة والطفولة بديوان

   عام حمافظة املنيا 
 - اإلدارة العامة لقصور الثقافة

 - البنك الزرايع املري
 - جامعة اسوان

 - جامعة بى سويف
 - املجلس القويم لملرأة باألقر واملنيا 
- املديريات واإلدارات التعلميية باألقر 

   وأسوان وأسيوط
- مراكز الشباب باألقر واسوان واملنيا

   وبى سويف
- قصور الثقافة مبحافظات بى سويف 

 واملنيا واسيوط واالقر واسوان
 - مكتبة مر العامة باملنيا 

 - مدرسة املنيا الثانوية بنات باملنيا 
 - مجمع االعام ببى سويف

- املركز الدويل اإلسايم للدراسات
   والبحوث السانية - جامعة األزهر

 - مديريات الشباب والرياضة 
 - امجلعية التعاونية الزراعية ببى سويف

 - مكتبه مر العامة مبحافظه املنيا

 ● املجالس املتخصصة - اللجان العامة
 - املجلس القويم لملرآه 

- املجلس القويم لشون اإلعاقة 
 - املجلس األعى للثقافة

 - املركز القويم لبحوث البناء والتشييد
 - جلان امحلاية باحملافظات

 ● القطاع اخلاص
- رشكة جونسون اند جونسون

 - رشكة الرا فيجن
 - رشكة اجياسيد

 - رشكة هايتك
 - رشكة باي وجرينا 

 - الرشكة العاملية لألعاف 
 - مزرعة عبد الرايض 

 - مصنع طيبه لتعبئة وتغليف اخلرضوات
 - أحصاب الرشاكت واملصانع 

 - نادي روتاري
 - رشكة ميدرايت
access رشكة - 

wellcare رشكة - 
 - رشكة مر للتامن

- رشكة مر للرعاية الصحية واخلدمات اجييكر

● االعام
- حصيفة االهرام 

 - اخبار اليوم 
 - االخبار املسايئ 

 - الوفد 
 - الوطن 
 - االهلية

 - اجلريدة املرية 
 - موقع االقباط متحدون
 - إذاعة مشال الصعيد

 - القناة الزراعية 

 الرشاكء احمللين يف ٢٠١٨
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- مراكز النيل لإلعام التابعة للهيئة العامة الستعامات

 ● جممتع مدين 
 - االحتاد املري للمتويل متنايه الصغر 

 - شبكة سنابل
 - منمظة Mix Market الدولية
 - مجعية معًا بالنخيلة - أسيوط
 - مجعية نور األسام باألقر.

 - مجعية املستقبل بأسوان. 
 - مجعية ايادينا للتمنية الشاملة باملنيا 

- مجعية مرين للتمنية واخلدمات االجمتاعية ببى 
 سويف.

 - مجعية تمنية املجمتع احملى ببى سويف.
 - مجموعة احملبة ال تسقط ابدا باملقطم 

 - مجعية املرأة والتمنية باإلسكندرية.
 - مؤسسة فرحة مجتعنا باإلسكندرية.

 - اجلزويت 
 - الفرير 

 - مجعية النور احلقيي 
 - مجعية اهنار احلياة 
 - مجعية رمحاء بيهنم

 - مؤسسات املجمتع املدين
 - مؤسسه رساله امل

- مجعيه السيدة العذراء لتمنيه املجمتع 
    جببل الطر

- مجعيه هنضة مر للتمنية الشاملة 
   ببى دمحم سلطان

 - مؤسسه بداية جديده
 - امجلعية اإلجنيلية بالطيبة

 - مؤسسه فكره للتعلم والتمنية
- مجعيه الرايع الصاحل للخدمات 

   والتمنية االجمتاعية مبلوى
 - مجعيه احملبة للتمنية والرعاية بى مزار

 - مجعيه اجيال املستقبل
 - مجعيه اطفال بلدنا للتمنية الشاملة

 - مجعيه مر ام الدنيا
 - مجعيه الصعيد للربية والتمنية

 - مؤسسه ملسه حب
 - مجعيه شباب مر للتمنية والبيئة باملنيا

 - مؤسسه جفر جديد
 - مؤسسه طريق احلياه

 - مجعيه الشبان املسيحية مبلوى
 - مجعية احصاب اخلر للتمنية

 - مجعية قبه الصخرة
 - امجلعية التعاونية الزراعية ببى سويف

 - مجعيه بناء للتمنية
 - هيئه شباب اإلسكندرية

 - مرشوع 80800

 ● مؤسسات خدمات مالية وغر مالية
 - البنك األهي املري 
 - رشكة إسان للتأمن 

 - الرشكة املرية لاستعام االئمتاين 
 ● مؤسسات دينية 

 - هيئة بيت العائلة بأسيوط
 - مديريات األوقاف باملنيا والقاهرة وبى سويف 

 - منطقة املنيا األزهريةمؤسسات الدينية
 - الكنيسة االجنيلية بى غى

 - الكنيسة اإلجنيلية باألخصاص
 - كنيسه مارمرقس مبطرانيه املنيا

 - الكنيسة اإلجنيلية بأبو غرير
 - كنيسه مارجرجس نزله فرج اهلل

- كنيسه الهشيد مارجرجس لألقباط الاثوليك 
   بقرية جنع الدكه

 - الكنيسة اإلجنيلية بالراقنا
 - كنيسه السيدة العذراء والقديس االنبا اكراس

 - كنيسه العذراء بى حسن االرشاف
 - الكنيسة اإلجنيلية بكفر لبس

 - كنيسه االميان اإلجنيلية بكوم بدار سوهاج
 - كنيسه االميان لألقباط االجنيلن جبرجا

 - مرشوع 80800
 - مجعيه الصعيد للربية والتمنية

 - الكنيسة االجنيلية بالروهيب
- الكنيسة اإلجنيلية بالعسرات

 - الكنيسة اإلجنيلية املشيخية بالصواحل
 - الكنيسة اإلجنيلية املشيخية بعامره - طهطا

 - كنيسة هنضة القداسة بصفط اللنب
 - الكنيسة اإلجنيلية بمسالوط

 - الكنيسة اإلجنيلية الثانية باملنيا

 ● نقابات
 - نقابه االطباء الفرعية بأسيوط

- النقابة العامة لملهندسن

 ● مراكز خدمية
 - مركز الرجاء خلدمه املرىض

 - خدمة الرايع وام النور
 - مركز اغاىب الطيب

 - عيادة املاك التخصصية
 - خدمة السامري الصاحل
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