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 فممعب تةتسولا  عبتميةيةمعبتةما منمعلا ةسملعبتةتسولا  عبتةو  بمعب تظ  لعان ععع2006مؤسسةسمعمً لعتنمية معلبتئة معمينعأتسا ف ع  عع
بتئة معلبتًةلعان ع ي ةوعبي مع ظم مع الئمعبتوةفعبتةظن عبتقولىع،عااللعهنبعبتً معبهمةتعبتةؤسسسسسسسسسةسسسسسسسسمعب تًةلعمفعبتقوىعبتوة  مع  ع

ةدعلعتمي ةوعةسسوىعةسسظ عاولىعدبدمع)عاددععمظ  ظ  ععمع6اددع)عع اوةمعلعلذتكعضسسةنعبتتسسوبعمعمفع ف  ععع120 بةنعبتدتم علبتصسًس
دلت معللزبرةعبإلسسسسسسسسق  ع،علادعا متعبتةؤسسسسسسسسةسسسسسسسمعبدلرع ً لع  عبتًةلعبتة  شسسسسسسسوعمفعبتةيبعيةنع)عبتةتسسسسسسس ر معبتة مة  معل ًئ معميبردعع

ب إلضسسسسس  معلت عبتظ  لعان عبتئة معمنعااللعبتةسسسسًس عتمي ةوعمتسسسسسول ععبتة مةفعلعبة عتدىعبتةؤسسسسسسةسسسسسمعمنعائوةع  عهنبعبتة  لع،عهنب
مما ملعإلا دةعبسسسمادبمعبتةان   عبتاربة مع ةسسة دعاعسسيىعا ت عبت يدةعمنعااللعبتمً ل عمفعلمدىعبتةتسسولا  عبتميةيةمعتنةًيأمع

دبممعل يةيةمعتألسسسسسسوعبتةميسسسسسسبمععبالموةق مع  عاةسعاوىعبإمدىعموبعاعبتةي  ع،عهنبعب إلضسسسسس  معلت ع ي ةوع و عاةلعم    معمةسسسسسم
لبت قةوةعلبتةةدب عبتةًةال عممًددةعبألأتبمع)عبامص ددمع/عزربة مع/عةي ة مع/ع...عبتخعلعتمي ةوعدالعث بتعدق  عتمغب معمةمنام  ع

لممي ه مععبتظ  ةع،علذتكعب تمً ل عمفعمؤسسةس  عدلت معلمظن مع)عمؤسسةسمع    عبتدلت مع/ع ف زع ية معبتةتسولا  عبتةميسسبمعلبتصسغةوةع
عبتصغولعلأمبنفعتنميةةقعلبتمً ل عمفعمؤسة  علهة   عأاوىع ئةوةعدبالعلا رجعمصوعتو فعبتةةميىعبالامص دىعتةصوأ عبتظئة مع

أدعسسسسسسسسس لعبالهمة معب تةتسسسسسسسسسولا  عبإلأم   معبتم ع ي وع و عاةلعممًددةعلميف ع)عمتسسسسسسسسسول عبتمية معبتاربة معبتةةسسسسسسسسسمدبممعلعبتنىع ي ن عع
مؤسسسةسسمعسسس لةومعتنمية معبال مة ة معلمؤسسسةسسمعبتيدبزعتمي ةوعمارامعمما منمععثولةعمةيبأ معأةيذ  مع،علأدعسس لععبتةؤسسسةسسمعب تمً ل عمف

متسسسسول عتمي ةوع و عاةلعبتةظنةةنعتنتسسسس   علأدعسسسس لعتمي ةوعمظ ةسسسسةلعا ت معبإلأم   معمنعااللع ي ةوعاولنعزربة معب تمً ل عمفعع
عل.با دةعبسمادبمعبتةان   ععبتاربة معمتول عسة دعا ت عبت يدةعمنبتةًيأمعبألموةق مع)ع

علعهن عبإلأ  زب ع ظققتعمنعااللع وةقعاةلعممةةاعب تةؤسسسسسسسسسةسسسسسسسسمعم عبةنعميي ةنعلبدبرةةنعلو  دب عب تةؤسسسسسسسسسةسسسسسسسسمعلم نسعأمي زع
عممً ل علمو عتمظقةقع ية معمما منمع.

 مة ا ع/علزبرةعبإلسق  ع/عدييب عبتةظ  ظ  عع  تتقوع لعبتتقوعتنتو  زعبتدلتةةنعلبتةؤسة  عبتظقيم معبتدباةمع:علزبرةعبتمع منعبال
عبتتوو مع"ع/عمديوةمعبتمع منعبال مة ا عب تةي  علبي عسيةفع.ع–بت ظةوةعع–بتدافن مععع–بي عسيةفععع–"عبتةي  ع

أمبنفعلأةًس عتًةلع يةيىع ئةوعب تمً ل عمفع ة فع ف  عبتدلتمع  عيلعو  دةعمق ةمعتندلتمعلمؤسسةس  عذب ع  ان معا ت مع  عهن عع
عبتظ  معبتامي معبتم ع قيده عو  دب عددةقوبع معرشةدةعل ً تمعلمؤثوةعتمبيةوع ة فعاب ا  عبتدلتمعلا ةمعبتوةفعبتةصوىع.
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 مشروع التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة المنيا 
 الممول من مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية

والذى   المتكامل  التنموى  بالعمل  االجتماعية  للتنمية  ساويرس  مؤسسة  اهتمام  ظل  في 

للتنمية والبيئة بالتخطيط الجيد   من مؤسسة معا   النسيج الوطنى الواحد وإيمانا  يربط بين 

المؤسسة   مع  المثمر  والتعاون  الواقع  أرض  على  الفعال  والتنفيذ  المشروعات  لتنفيذ 

المصرية للتنمية المتكاملة )مؤسسة النداء ( بالقاهرة الشريك المقدم للدعم الفنى والتقنى 

بمحافظة المنيا والمقام بقرية    ةروع التنمية الزراعية المستدامتم تنفيذ مش ،  للمشروع  

ألسر    5 أفضل  وتنموية  إقتصادية  بيئة  توفير  استهدف  والذى  سمالوط  العزيمة غرب 

( ليبيا  العور    20شهداء   – الجبالى    –منبال    – أسرة( وذويهم بمركز سمالوط بقرى ) 

 دفش( بمحافظة المنيا  –سمسوم   – داقوف  – السوبى 

 كما تضمنت أنشطة المشروع اآلتى:  •

o والذى تم من خالل دعم كل أسرة ببطارية دواجن بها   التربية المنزلية اآلمنه للدواجن

باإلضافة لتخصيص زيارات ميدانية من قبل  فرخة بياضة )إنتاج بيض مائدة( هذا    90

مع   التعامل  كيفية  لشرح  بيطريين  أطباء  أو  زراعيين  مهندسين  سواء  مختصين 

البطارية وصيانتها وطرق التغذية السليمة للدواجن للحصول على أفضل معدالت إنتاج  

منهم   السيدات  خاصة  لألسر  والمعيشى  االقتصادى  المستوى  لرفع  وذلك  للبيض 

تم    وتمكينهم  وقد   ، أبنائهم  لتربية  آمن ومثمر  الحصول على مشروع  إقتصاديا  من 

يضم   كبير  عنبر  لعمل  التنسيق  وجارى  المكون  لهذا  األولى  المرحلة  من  اإلنتهاء 

 البطاريات بأرض المشروع مستقبال . 

o  وهو مشروع مزرعة إنتاج حيوانى متعدد على   مشروع مزرعة إنتاج حيوانى متعدد

 فدادين مقسمة إلى منطقتين:   10مساحة 

المزرعة الحيوانية ووحدات التصنيع على مساحة خمسة آالف متر مربع  المنطقة األولى :  •

مساحة  على  الشامى  للماعز  وعنابر  والعجالت  الحالبة  لألبقار  تربية  عنابر  بها 

وكلها سالالت مدرة للبن كما يوجد بالمزرعة وحدة لتصنيع األلبان ووحدة لخلط   2م450

منها ا والوالدات  الماشية  لرعاية  عنابر  يوجد  كما  متنقل  ومحلب  وتخزينها  ألعالف 

واالطمئنان على صحتها ورعايتها هذا باإلضافة إلى وحدة إلنتاج الغاز الحيوى )البيوجاز( 

يوميا( كما يوجد عيادة بيطرية ملحق بها غرفة   3م10وأيضا وحدة لتنقية المياه )بسعة  

 ة وغرفتى العمال والحارس. لعزل الحيوانات المصاب

الثانية: • مساحة   المنطقة  زرع  تم  نباتية  مزرعة  وهى  المساحة  باقى  منها    8على  فدان 

بالبرسيم الحجازى وحوالى فدان وربع من البونيكام والذى يدخل ضمن برنامج تغذية قطيع  

والزيتون  وتمت إحاطة كامل المزرعة بسور من شجر الجازورين   الحيوانات بالمزرعة،

المشروع   يتضمن  كما  المزرعة  لحماية  أمان  ووسيلة  للرياح  كمصدات  يعمالن  واللذان 

عربية بيك أب لنقل وتسويق كل منتجات المزرعة سواء األلبان أو المنتجات الحيوانية كل  

من   وترفع  الشهداء  أهالى  تخدم  سوف  والتى  والمثمرة  المفيدة  المشروعات  ضمن  هذا 

 المعيشى. مستواهم االقتصادى و

 يوم فى حالة الغمر   30-28طن برسيم كل  5البرسيم الحجازى الفدان يعطى  •

 من التيوس الموجودة بالقطيع  2رأس من ضمنهم  80إجمالى عدد الماعز  •

 (   15أبقار حالبة ) الولدات  عدد  20عدد  •
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  المشروعات وتطوير تنمية مشروع
 الممول من كيفا 

  :اــــــــكيف
التي تعمل في مجال   المؤسسات  اكبر  العالم ، فمنذ  كيفا هي واحدة من  االقراض في 

مليون مقترض في أكثر    3,7وصل عدد المقترضين بها حوالي    2005نشأتها عام  

بليون دوالر امريكي وبنسبة سداد    1,51مليون مقرض بحوالي    1,9و  ةدول   75من  

% ، وتتبع سياسة كيفا أن يكون لديها شريك واحد فقط في كل دولة وقد  96,0حوالي  

الرسمي   الشريك  هي  تكون  أن  مصر  بصعيد  والبيئة  للتنمية  معا   مؤسسة  استطاعت 

  . والوحيد لمؤسسة كيفا في مصر

 : إحصائية 
 2605عدد العمالء السيدات  : 

  2683عدد العمالء الرجال : 

 5288إجمالى عدد المقترضين : 

  : مشروعات اإلقراض المتناهية الصغر بالتعاون مع مؤسسة كيفا 
ديسمبر   منذ  كيفا  مؤسسة  مع  والبيئة  للتنمية  معا   مؤسسة  وتعمل    2014تعمل 

المؤسسة في محافظتي المنيا وبني سويف لتمويل مشروعات للمرأة المعيلة والشباب  

القائمة من خالل فريق إقراض  من خالل لبدء مشروعات جديدة أو تنمية مشروعاتهم  

 .متمكن

  ( تبدأ  للمستهدفين  المقدمة  المشروعات  قيمة قروض  أن    50000  –   1000حيث 

جنيها  ( للمشروعات وذلك حسب دراسة الجدوى ودراسة الحالة االجتماعية للمنتفع  

  . من قبل مختصين المؤسسة

على المشروعات    المؤسسة خالل عملها داخل المناطق الريفية والشبه حضرية تركز

الخدمية ( وهى مشروعات صغيرة لزيادة دخل    –االنتاجية    –التجارية    – )الزراعية  

 .األسر محدودة الدخل وتوفر فرص عمل للشباب
 

 

  : النتائج المرجوة
تحسين المستوي االقتصادي الصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية   .1

 .الصغر القائمة

 . جديدة للشباب والسيدات المعيالتخلق فرص عمل  .2

فريق   .3 من  المقدمة  والتدريبات  الخبرة  المشروعات من خالل  أصحاب  قدرات  رفع 

 . العمل

بها   .4 تتميز  والتي  الزراعة  بقطاع  الخاصة  المشروعات  في  تطوير ونهضة  احداث 

 . محافظة المنيا وباقي محافظات مصر
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برنامج خدمات الصرف الصحى المستدام في  

 القرى الريفية في مصر 
 بالشراكة مع وزارة اإلسكان  لبنك الدولىاالممول من 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

والتى شــاركت بها مؤســســة معا  للتنمية والبيئة   2020األنشــطة التنفيذية التى تمت خالل عام 

 لمشروع الصرف الصحى القروى المستدام بمحافظات دلتا مصر:
 

ــور    ةجلســ  40تنفيذ عدد   .1 ــروع لتجمعات قروية وبحض ــتماع جماهيرى لتنفيذ المش أكثر من  اس

 مواطن من قرى المشروع . مواطن  8000

دد    35تكوين ـعدد   .2 ة بـع ة قروـي ة محلـي دات    225لجـن ـــي ة والســ ذـي ة والتنفـي ادات الطبيعـي من القـي

 .تجمع قروى  35والشباب لعدد 

لجـنة محلـية على األدوار المتوقـعة داـخل مواقع العـمل وـتذلـيل أى عقـبات تنفـيذية   35ـتدرـيب ـعدد   .3

 عضو ( . 400وتصعيد الشكاوى أو االستتفسارات للمسئولين للرد عليه ) عدد 

قرية من القرى    60المجتمع من خالل جلســات حوار وزيارات منزلية بالقرى وذلك لعدد    تثقيف .4

 التى يعمل بها المشروع .

 : واإلعداد وتقييم األدلة بالمواقع االنتهاء  .5

 CE.Gدليل المشاركة المجتمعية للعاملين في مجال الصرف الصحى  -

 GRMدليل الشكاوى والتظلمات واالستفسارات  -

 التوعية المجتمعية لقطاع التوعية بشركات المياة والصرف .دليل  -

 دليل الصحة والسالمة المهنية للعاملين في المجال بالمواقع . -

تدريب موظفى المشـــاركة المجتمعية وقطاع التوعية ومســـئولى الخط الســـاخن بشـــركات مياة   .6

عن الخدمات  الشـرب والصـرف الصـحى على الدراسـات المجتمعية لقياس مدى رضـا المواطنين  

وتنفيذ دراسـات ميدانية للتعرف على مدى رضـا المواطنين عن  (   CRCالمقدمة من الشـركات )  

بتقارير  أـسرة ( والخروج   5000الخدمات المقدمة من ـشركات ـشركات الـصرف الـصحى لعدد )  

 .شاملة للوضع الحالى والتوصيات المستقبلية 

 

المكتب االستشارى للمشروع مع وزارة اإلسكان والمرافق العمرانية  مؤسسة معا  للتنمية والبيئة ضمن  

قرية لمحافظات البحيرة ، الشرقية ،    155والبنك الدولى لتنفيذ مشروعات صرف صحى قروى لعدد 

مصر   جمهورية  داخل  الصحى  الصرف  مشروعات  لتنفيذ  الدولة  إطار جهود  ذلك ضمن   ، الدقهلية 

 سنوات  .   5تفاقية تعاون مع البنك الدولى لتمويل تنفيذ المشروع لمدة  العربية ، قامت الدولة بتوقيع ا

وتدريبى   استشارى  دعم  في  التنفيذى  الرئيسى  دورها  المشروع  والبيئة خالل  للتنمية  معا   مؤسسة 

وتوجيهى ورفع كفاءة العاملين داخل شركات مياة الشرب والصرف الصحى ) فريق عمل المشاركة  

عبئة  ( وإعداد المناهج التى تساعد في تحريك وت   PIUsخدمة المواطنين    –أقسام التوعية    – المجتمعية  

موارد المجتمع المحلى ليكون شريك منفذ ومعاون ومتابع ومقيم مع شركات المياة والصرف ومع  

 الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى ووزارة اإلسكان والمرافق العمرانية . 
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  ريف بلدنامشروع 
 جمعية علشانك يابلدىالممول من  

مشـروع ريف بلدنا هو مشـروع مشـترا ما بين المؤسـسـة وجمعية علشـانك يا بلدي بالقاهرة  

ويهدف المشــروع إلي دعم اصــحاب المشــروعات الصــغيرة والمتناهية الصــغر ماليا  من خالل  

صـحاب أدارية تتناـسب مع حجم المـشروعات لتخفيف االعباء علي  إاقراض ميـسر بمصـروفات  

ورفع مسـتوي   دخل الشـهري مما يترتب عليه تمكينهم اقتصـاديا  المشـروعات وزيادة متوسـط ال

 المعيشة خاصة السيدات المعيالت .

 القروض المصدرة 

   2020القروض المصدرة خالل 
 
 بالتوزي    ع الجغراف

 المنطقة  
 االجمال   تجدبد جديد 

 قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد

 643000 45 475000 28 168000 17 ابو قرقاص 

 942000 70 717000 44 225000 26 المنيا 

جاية   459000 27 399000 21 60000 6 البر

 115000 8 70000 3 45000 5 سمالوط 

 2159000 150 1661000 96 498000 54 االجمال  

       

 باالنشطة 2020القروض المصدرة خالل 

 النشاط 
 االجمال   تجدبد جديد 

 قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد

 10000 1 0 0 10000 1 النشاط الصناع  

 1261000 83 1076000 62 185000 21 النشاط التجاري

 120000 9 85000 5 35000 4 النشاط الخدم  

 768000 57 500000 29 268000 28 النشاط الزراع  

 2159000 150 1661000 96 498000 54 االجمال  
 

 بالنوع  2020القروض المصدرة خالل 

 قيمة  عدد النوع

 1418000 93 اناث 

 741000 57 ذكور

 2159000 150 االجمال  
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 لإلقراض متناهى الصغر بدايتى  مشروع

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة الممول من  

 والصغيرة ومتناهية الصغر

ــغر   ــغيرة ومتناهية الص ــطة والص ــروعات المتوس هو قرض من جهاز تنمية المش

الهدف الرئيسـي هو تقديم دعم مالي في صـورة اقراض متناهي الصـغر لتدعيم او  

المشــروعات ورفع متوســط الدخل  البدء في مشــروعات صــغيرة لتمكين اصــحاب  

 الشهري كذلك توفير فرص عمل .

 

 القروض المصدرة 

   2020القروض المصدرة خالل 
 
 بالتوزي    ع الجغراف

 المنطقة  
 االجمال   تجدبد  جديد 

 قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد

 925000 99 70000 8 855000 91 ابو قرقاص

 145000 15 50000 5 95000 10 المنيا

جاية   1498500 181 290500 36 1208000 145 البر

 97000 11 97000 11 0 0 سمالوط 

 2665500 306 507500 60 2158000 246 االجمال  

       

 باالنشطة 2020القروض المصدرة خالل 

 النشاط
 االجمال   تجدبد  جديد 

 قيمة عدد قيمة عدد قيمة عدد

 35000 4 0 0 35000 4 النشاط الصناع  

 1223000 139 240000 30 983000 109 النشاط التجاري

 253000 30 55000 7 198000 23 النشاط الخدم  

 1154500 133 212500 23 942000 110 النشاط الزراع  

 2665500 306 507500 60 2158000 246 االجمال  
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ي ــالصح   رفــالص  روعـــمش  
بني سويف -الشيخ يعقوب الفشن تىبقري  

 وقرية عبد القوى شعيتان بالفيوم

اليابانيةلسفارة اؤسسة هيرمس ومالممول من   

مشروعات الصرف الصحى الغير تلقيدى القائمة على المشاركة المجتمعية   •
المناطق العشوائية . الصرف الصحى البيئى منخفض   –بالمناطق الريفية 

 التكاليف باستخدام تكنولوجيا األراضى الرطبة 
•  

كلة الصـرف الصـحى من اهم المـشكالت فى مصـر التى توضـع اولوية اولى ضـمن   • مـش

 خطط الحكومة . 

% من القرى والمناطق العشــوائية ال توجد بها منظومة للصــرف  80ما يقرب من   •

 الصحى . 

الريفية تعتمد على المرحاض ) المعين ( الملوث للمياة الجوفية التى تعتبر    المناطق •

 احد مصادر مياة الشرب في بعض قرى مصر . 

هى نتيجة عدم وجود نظام متكامل    كثير من االمراض الـحالـية التى نـعانى منـها حاليا   •

 للصرف الصحى . 
•  

 الهدف : •
المســـتعملة ومخلفات الصـــرف  ومعالجتها  تصـــميم نموذج للتخلص األمن من المياه   •

يتميز هذا النموذج بالبســاطة وانخفاض تكلفة إنشــائه وتشــغيله    ،إلعادة اســتخدمها

ليصــبن نموذج للريف المصــري بهدف تحســين مســتوى الصــحة العامة    ،وصــيانته

 والبيئية .

•  
 تكلفة نظام الصرف الصحي المبسط مقارنة بالتكنولوجيا التقليدية المستخدمة  •

•   
ــكانى 2010  هالنموذج االول : تم تنفيذ • ــويف تعداد سـ ) قريتين متجاورتين بنى سـ

 .منزل  1000نسمة ( عدد  10000
 

ــكانها تقريبا   2014النموذج الثانى : تم تنفيذه   • نســــمة (  2000  ) قرية تعداد ســ

 .منزل  130عدد 
 

ــب تـقارير   • ــتـخدام النـظام التقلـيدي المطبق من قـبل الحكومة تكلفـته عالـية وحســ اســ

 .الشركة القابضة للصرف الصحى ومياة الشرب  
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المالئمة التكنولوجيا مشروعات  
 " البيوجاز "  

مرفق البيئة العالمية/ برنامج المنن الصغيرةعالممول من  
GEF/SGP    

 

 
 

 
 

 
 

 

 :  الهدف العام للمشروع
 

توفير مصــدر متجدد للغاز الحيوي وتوفير ســماد عضــوي عالي الجودة لتحســين  

ي  حيو ا الغاز الالللحد من اـسته ،خواص التربة وتوفير مـصدر دائم للغاز الحيوي  

 . وتوفير اقتصادي لالسرة
 

 أسماء الشركات المنفذة :  شركة بيو مصر 

حلول مبتكرة هندسـية  بيومصـر شـركة مصـرية مبادرة تعمل منذ بداية طرق تقديم  

 . "  المخلفات أو بيولوجية لإلستفادة القصوى من تلك الثروة القومية المسماة "

 
 : م تنفيذهتما 

ــروع   لجـان محليـة    5عـدد  تكوين   - لمتـابعـة    ورفع كفـائتهـابقري تنفيـذ المشــ

 . الوحدات لضمان االستمرارية

 .ز وحدة بيوجا 38عدد تنفيذ  -

االقتصـادي علي   والعائدندوات توعية بالقري لنشـر فكرة الغاز الحيوي   7عدد   -

ــماد الحيوي الخارج من الوحدات  لألرض   ــتخدامه وأهمية السـ ــر من اسـ األسـ

 الزراعية .

 إنتاج بروشور توعوي يضم فكرة البيوجاز وما تم تنفيذه بالمشروع . -

راحل انشــاء الوحدات  شــرح فكرة الغاز الحيوي ومكتيب يضــم   البدء في تنفيذ   -

خبرة المؤسسة بالمشروع  واهم مشروعات وانجازات برنامج المنن الصغيرة و

نـشر فكرة  والـشراكات التي تمت من خالل المـشروع والنتائج المحققه من خالل  

 .الغاز الحيوي والوحدات التي تم انشاءها
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ــ  .1 نظم    ةلتنمي  2014حتي   2010من    Siemens Stiftung بالتعاون مع شـــركة    CDIGعضـــو مؤســـس في  ة  والبيئ  ةمعا  للتنمي  ةمؤســـسـ

 دوله من دول العالم.    15التي تمثلها  ةالمحلي ةتكنولوجيا التنمي

 وبعض المؤسسات الدولية.  GIZشبكة الصرف الصحى بالتعاون مع ال  .2

  . Blue Planet Foundationهي عضو في  ةوالبيئة للتنمي معا   ةمؤسس .3
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