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we believe that we have duties and responsibilities towards the society we serve. Our strategy has, and continues to be, that 
our success is not merely measured in financial terms, but in our commitment to serve our community and invest in its 
welfare by partnering with non-profit organizations who are working in the Egyptian society in various fields of development, 
i.e., health, education, women's empowerment, entrepreneurship, and supporting people with disabilities.
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"Maker Faire Cairo 2021" was sponsored by 
Orange Egypt for the 6th year in a row. This time, 
they worked with Fab Lab Egypt and used the 
internet connection to get more than 15,000 
people to watch the event on YouTube.

The event was held online in July 2021 for the 
first time due to COVID-19. 55% of the attendees 
were males, and 45% were females.

Also, the attendees viewed the event from 
various countries other than Egypt, including 
Syria, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, 
Germany, and the United States of America. 

“Maker Faire Cairo”
Orange Egypt has supported Enactus Egypt at 
different levels (financially and in kind support) 
for 15 years now. The competition encourages 
Egyptian University students to create and 
showcase projects serving the community.

During the national competition, 6 October 
University came in first place, Helwan University 
came in second, and Cairo University came in 
third.

October 6 University came in the first place in the 
national competition and made it to Enactus 
world competition, where they have won the first 
place and is now the World Cup 2021 Champion.

Their winning project, "Cellu-Rose," is about 
using the Nile Rose to produce fish feed out of 
plant petals, producing high quality cellulose out 
of it in addition to an organic fertilizer from the 
Nile Rose wastes.

Enactus competition
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The Orange Social Venture Prize competition aims to reward young entrepreneurs who introduce 
a new product or service that involves information and communication technology and has a 
social impact. More than 30 startups were introduced to the local competition launched by 
Orange Egypt.
The event was held online where the five shortlisted candidates presented their final projects.
During the event, we had 3 winning projects out of these 5 projects that competed at the African 
and Middle East level for the chance to win Orange Grand Prizes worth up to 25K EUR for the 1st 
winner, 15K EUR for the 2nd winner, and 10K EUR for the 3rd winner.

The top 3 winners are:

Medfast is a fast and efficient GPS-dependent medical application where safety is delivered by 
home medical services and quality is delivered through certified medical providers.

Zr3i.com is a collaborative SAAS (software as a service) platform that strives to combine digital 
transformation technologies focused on using cutting-edge information technology for the 
benefit of smallholder farmers.

Instadeel contributes to the society and economies of our footprint countries by providing a 
platform for women SMEs' ("small and medium-sized enterprises") and startups' ("echo 
system") business/services transactions and opportunities worldwide.

Egypt’s Entrepreneur Awards (EEA) aim to acknowledge the state’s brightest entrepreneurs across 
various industries. The awards ceremony took place in May 2021.

There were 15 categories represented, such as: Architecture & Design, Fashion & Jewelry, E-Com-
merce, Education, Fitness & Lifestyle, Food & Beverage, Media & Advertising, Social Entrepreneur-
ship, Tourism, and more.

Orange Social Venture Prize Egypt’s Entrepreneur Awards 



Women
empowerment

Orange Egypt, in conjunction with Asyut Childhood & Development Association and Orange 
Foundation, sponsors and supports 13 centers across Upper Egypt. More than 5000 women and 
girls have been economically empowered, and many women have launched their own businesses 
with the help of education and training.

Digital Women Centers



Education
As part of Orange Egypt's primary goal of 
education, the company collaborated with 
Misr El Kheir foundation to renovate and 
maintain seven community schools in six 
governorates in upper Egypt: Aswan, Luxor, 
Sohag, Assiut, Beni Suef, and Minya.

Orange Egypt supported and financed the 
interior and external school renovations, as 
well as supplying clothes and equipment to 
children to help them enjoy attending to school 
without incurring any cost to their families.

Orange has contributed to the development of 
the educational process for the primary stage 
by establishing over 56 community schools in 
Asyut, Sohag, Qena, Beni Suef, and Cairo to 
serve more than 1000 students annually using 
tablets and information technology to assist in 
the delivery of information to children in a 
simple and easy way. 

Orange community schools
in Upper Egypt    

Orange digital schools 

Orange Egypt partnered with the Sawiris Foundation and the Educate Me Foundation to target ten 
public schools in Beni Suef in order to strengthen the capacity of 70 instructors.
Orange Egypt has also chosen seven schools in Beni Suef from among the targeted schools to 
receive Digital Kits.

Blended Learning Journey project with Sawiris foundation 



DAESN
Provided 35 people with visual impairments with the specific technical skills and current technolo-
gies they need to cope with society's constant and continual development.
That is, specific training courses on how to utilize computers and applications such as (word – 
excel – internet) to discover suitable jobs.

With the help of the "Terous" organization, Orange chose to 
award Ibrahim – the Freska vendor – for his academic excellence 
and to fund his personal and educational needs for a year.

Ibrahim the Freska seller

Orange Egypt collaborated with El-Sewedy Technical Academy to provide scholarships to 
students with a preparatory certificate that will take place at the El-Sewedy Technical Academy 
under the supervision of the Ministry of Education and Technical Education.
This program follows the dual education system, providing a three-year technical diploma for 40 
students, where each student attends 80% of their studies in practical training inside a factory and 
20% in theoretical studies inside schools. The diploma qualifies the graduate in the specialization 
of IT systems and networks.

The project's major goal is to teach young people and startups in cutting-edge technology and to 
reduce youth unemployment in Egypt. The project is in collaboration with Orange Group and 
BMZ/GIZ.

ODC sections:

4. Orange Digital Venture Africa: an investment fund with 50 million euros to finance innova-
tive start-ups on the African continent. (Fintech, e-Heath, Energy, Edutech, Govtech).

3. Orange Fab: a start-up accelerator preparing for national and international business partner-
ships with Orange Group and the worldwide Orange Fab network.

2. Fab Lab: a digital manufacturing space to create and prototype with digital equipment such as 
3D printers, milling machines, laser cutters, etc.

1. Coding school: a technology hub that offers free training and entertainment for the developer 
community and young entrepreneurs in coding and soft skills.

El Sewedy Technical Academy (First year is done)

Orange Digital Center
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Orange collaborated with the Maxim Foundation to 
renovate the Children's Department at Sadr 
Hospital, which is the only department in Egypt 
that treats children with tuberculosis.

Also, Orange worked on establishing a rest area 
for the children’s families that is supported with 
essential amenities to support the parents in 
accompanying their children throughout their 
treatment journey, and the students of the Faculty 
of Specific Education participated in decorating 
the rest area as part of their community role 
towards society as well as being part of their 
graduation project.

Maxim Foundation



Orange, in collaboration with the Orman Association, distributed 10,000 food supplies to 
needy families throughout the republic's governorates.
Orange headquarters in the Smart Village hosted the food box packing in collaboration with 
Orange employees and university students, while El Orman Association distributed the boxes 
to needy families across Egypt's governorates via the association's branches in collabora-
tion with university students.

Ramadan Project 
Orange Egypt employees organized a visit to Baheya Breast Cancer Hospital, as part of a moral 
commitment to raise breast cancer awareness and to commemorate the female warriors enduring 
chemotherapy with symbolic presents that help them compensate for the painful aspects of 
treatment.

Baheya Hospital visit

Orange donated to a medical and food supply convoy that would 
be delivered throughout Upper Egypt Governorates to assist the 
region's most impoverished families.

Tahya Misr Fund
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Orange sponsored the fourth exhibition of Art D'Egypt as part of its commitment to our communi-
ty's arts and culture. The Art D'Egypt exhibition is an annual event that showcases modern 
Egyptian artists in a variety of historical locations, promoting the Egyptian art scene internationally 
while also assisting in the preservation of our cultural places. Under the sponsorship of the 
Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities, the Ministry of Foreign Affairs, and UNESCO, the 
exhibition was held this year in the Giza Pyramids and surrounding plateau.
Orange Egypt facilitated connectivity and also built a new application to optimize the visiting experi-
ence.
For iOS link
https://apps.apple.com/us/app/art-d%C3%A9gypte/id1585845316
For android link 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.artdegypte

Art D’Egypt



Environmental
Sustainability

Orange sponsored a special activity in collaboration with the National Council of Women and the 
Local Chapter of ITU (Internal Telecommunication Union) at the British University in Egypt, where it 
featured discussions by prominent figures as well as several ICT projects made by female 
students.
We also participated in a roundtable discussion where Sherif Issa, Head of Environmental Sustain-
ability, discussed how Orange Egypt contributes to its sustainable development goals.

Orange sponsors the international day for girls in
Information & Communication Technology

The International Telecom Union [ITU] established International Girls in ICT Day, which is supported 
by all member countries.
The initiative aims to encourage and empower girls and young women to consider studying and 
taking up a career in ICT to reap the benefits of this growing and rewarding sector. Girls in ICT have 
also been very effective in reducing the gender gap across the world.
Since its inception, over 350,000 girls have taken part in 11,000 activities in 170 countries. The event 
is celebrated every year on the fourth Thursday of April, and this year it will be on April 24th. 
As a socially responsible company and a member in ITU; Orange has sponsored a special activity 
in collaboration with the National Council of Women and local chapter of ITU. 
The event will be hosted at the British University in Egypt and will feature discussions by prominent 
figures in the field, as well as several ICT projects made exclusively by female students.

About Girls in ICT day 2019



- The EEP, also known as Watty El Watt, is a national initiative launched by the Ministry of Electricity 
and Renewable Energies in collaboration with the UN Development Program and Global Environ-
mental Facility. It was launched with the aim of reducing energy consumption.

-The project's primary objective is to facilitate the transformation of the Egyptian market towards 
the use of energy-efficient appliances and lighting systems where cost savings could be quickly 
realized.

-The project includes several tools, including raising awareness, technical capacity building, and, 
most importantly, introducing appealing financing mechanisms for individuals and small business-
es interested in making this transformation.

-In support of the project, many major corporations and governmental authorities in Egypt have 
responded positively by taking active steps to reduce their energy consumption. These entities 
include ExxonMobil, Bibliotheca Alexandria, Hilton Conrad Cairo, CIB Egypt, the Ministry of Foreign 
Affairs, and the UNDP offices in Egypt.

Energy Efficiency Program (EEP)

• As a socially and environmentally responsible corporation, Orange Egypt was one of the first 
entities to take solid steps to reduce its energy consumption. We have started by replacing 
existing lighting with efficient LED lighting in major city shops. The replacement efforts contin-
ued throughout the last 2 years, and now we have more than 300 shops and franchises all over 
using LED lighting.

• Such a transformation created significant reductions in our electricity consumption, thus 
helping reduce the overall load on the national grid; it has also reduced our operational costs 
and inspired other organizations to follow suit.

• Orange Egypt is upgrading its systems and replacing old lighting systems with LED lighting in 
all of its headquarter offices and warehouses, as well as in other parts of the country.

• Orange Egypt has had a longstanding portfolio of energy-saving projects since its inception; 
the company firmly believes that conservation of resources and sustainability are the keys to 
the success of any business.

How did Orange Egypt contribute to the project's success?



بنقربكلمس قلوب الناس
للى يهمك

لألفضل
وتغيير حياتهم
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حيــث ترتكــز اســتراتيجية اورنــچ علــى خدمــة المجتمــع الــذي تعمــل فيــه ليــس فقــط مــن خــالل تقديــم خدمــات متميــزة ولكــن أيضــًا مــن خــالل تنميــة ورعايــة 
المجتمــع المصــري بجميــع فئاتــه، وذلــك مــن خــالل التعــاون مــع المؤسســات والجمعيــات غيــر الهادفــة للربــح والتــي تعمــل فــي مجــاالت مختلفــة لخدمــة 

المجتمع المصري وتشمل: الصحة وتمكين المرأة والتعليم والتنمية وريادة األعمال ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

كـشبكة المحمول األولى في مصر

تحرص شركة اورنچ على تحقيق المسئولية المجتمعية من خالل دورها الرائد 



تمكين

األعمال وريادة
الشباب

أعلنــت شــركة اورنــچ مصــر بالتعــاون مــع فــاب الب 
مصــر والمركــز األمريكــي بالقاهــرة، عــن رعايتهــا 
المعــارض  ألكبــر  التوالــي  علــى  الســادس  للعــام 
المهتميــن  الُمصنعيــن  مجتمــع  لدعــم  الســنوية 
بالتكنولوجيــا والتصنيــع وريــادة األعمــال فــي مصــر 
"ميكر فير القاهرة 2021" والذي انطلقت فعالياته 
علــى اإلنترنــت ألول مــرة بســبب COVID-19  بأكثر 
مــن   55% وكان  حضــور.  نســبة   15000 مــن 

الحاضريــن من الذكور، و%45 من اإلناث.
كمــا شــاهد الحضــور الحــدث مــن بلــدان مختلفــة 
غيــر مصــر منهــا ســوريا واإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــات  ــا والوالي ــة الســعودية وألماني والمملكــة العربي

المتحدة األمريكية.

ميكر فير القاهرة
مــت شــركة  للعــام الخامــس عشــر علــى التوالــى دعَّ
اورنچ مصر مسابقة ايناكتس المحلية لعام 2021 التي 
للمشــروعات  مصــر  ايناكتــس  منظمــة  تنظمهــا 

التنموية.
مــن  الطــالب  مســاعدة  إلــى  المســابقة  وتهــدف 
ــل أفكارهــم  ــى تحوي ــة عل أصحــاب األفــكار اإلبداعي
إلــى مشــروعات تســاعد علــى تطويــر المجتمــع أو 
تســعى  حيــث  االقتصاديــة،  المجــاالت  أو  البيئــة 
المجتمــع  أفــراد  تمكيــن  إلــى  المشــروعات  هــذه 
لرفــع  األعمــال  وريــادة  الحــر  العمــل  فكــر  ونشــر 

مســتوى معيشة ونوعية حياة أفراد المجتمع.
وخــالل المســابقة المحليــة، جــاءت جامعــة 6 أكتوبــر 
المركــز  فــي  حلــوان  األول، وجامعــة  المركــز  فــي 

الثانــي، وجامعة القاهرة في المركز الثالث.
كمــا جــاءت جامعــة 6 أكتوبــر فــي المركــز األول فــي 
فــي  األول  المركــز  وحققــت  الوطنيــة  المســابقة 

مســابقة كأس  العالم لعام 2021.
روز"   - "ســيلو  الفائــز  مشــروعهم  ويتعلــق 
باســتخدام ورد النيــل إلنتــاج تغذيــة األســماك مــن 
بتــالت النباتــات، وإنتــاج ســليولوز عالــي الجــودة 
منــه باإلضافــة إلــى ســماد عضــوي مــن نفايــات ورد 

النيل.

مسابقة ايناكتس المحلية



OSVP جائزة اورنچ للمشروعات الناشئة (EEA) جائزة ريادة األعمال بمصر
هــي مســابقة قائمــة علــى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وتســتهدف رواد األعمــال 
ــي أو عمــل  ــرة أو نمــوذج مبدئ ــى فك ــي عل ــون المشــروع مبن ــث يك الشــباب والشــركات الناشــئة حي
تجــاري قائــم منــذ 3 ســنوات علــى األكثــر. واعتمــدت فكــرة المســابقة علــى االبتــكار الــذي يســاهم فــي 

دعــم التنميــة والتقدم االجتماعي واالقتصادي والتحّول الرقمي.
ــم عــرض مشــاريعهم  ــة بعــد أن ت ــر مــن 30 شــركة ناشــئة قامــت بالتقــدم إلــى المســابقة المحلي أكث
ــة  ــم بالنهاي ــادة حيــث ت ــراء متخصصيــن فــي مجــال الري ــة مــن خب ــة تحكيــم مكون ــة أمــام لجن االبتكاري

اختيــار ثــالث فرق من بين 5 فرق.
تــم تنظيــم الحــدث المحلــي األخيــر عبــر اإلنترنــت حيــث قــدم المرشــحون الخمســة الذيــن تــم إدراجهــم 

في القائمة النهائية مشــروعاتهم.
وخــالل الحــدث، كان لدينــا ثالثــة مشــاريع فائــزة مــن هــذه المشــاريع الخمســة التــي تنافســت الحقــًا مــع 
الفائزيــن علــى مســتوى إفريقيــا والشــرق األوســط للحصــول علــى فرصــة الفــوز بجوائــز اورنــچ  الكبــرى 

التــي تصــل قيمتهــا إلــى 25 ألــف يورو لألول و15 ألف يورو للثاني و10 آالف يورو للثالث.

الفائــزون بالمراكز الثالثة األولى

Medfest: هــو تطبيــق طبــي ســريع وفّعــال يعتمــد علــى النظــام العالمــي لتحديــد المواقــع حيــث يتــم 
ــة  ــات الطبي ــودة مــن خــالل مقدمــي الخدم ــة والج ــة المنزلي ــات الطبي ــان بواســطة الخدم ــر األم توفي

المعتمدين.

Zr3i.com: هــو تطبيــق الكترونــي تعاونــي "كخدمــة" يســعى إلــى الجمــع بيــن تكنولوجيــات التحــول 
الرقمي التي تركز على اســتخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات لصالح صغار المزارعين.

Instadeel: يدعــم المجتمــع واالقتصــادات فــي بلــدان بصمتنــا مــن خــالل توفيــر منصــة تخــدم المــرأة 
و"المؤسســات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

مختلــف  عبــر  الدولــة  فــي  المشــاريع  أصحــاب  تقديــم  إلــى  بمصــر  األعمــال  ريــادة  جائــزة  تهــدف 
الصناعــات، وأقيــم حفــل توزيــع الجوائــز فــي مايــو 2021 وكانــت هنــاك 15 فئــة ممثلــة مثــل الهندســة 
المعماريــة والتصميــم، والموضــة والمجوهــرات، والتجــارة اإللكترونيــة، والتعليــم، واللياقــة البدنيــة 
المشــاريع  وتنظيــم  واإلعــالن،  اإلعــالم  ووســائل  والمشــروبات،  واألغذيــة  الحيــاة،  وأســلوب 

االجتماعية، والســياحة، وأكثر من ذلك.



مراكز المرأة الرقمية
ترعــى اورنــچ مصــر 13 مركــزًا رقميــًا فــي صعيــد مصــر بالشــراكة وبالتعــاون مــع جمعيــة أســيوط للطفولــة 
والتنميــة ومؤسســة اورنــچ العالميــة، لتمكيــن أكثــر مــن 5000 امرأة وفتاة اقتصاديا. وبدأ الكثير من النســاء 

أعمالهــن الخاصــة بدعــم من التعليم والتدريب الذي يحصلن عليه.

تمكين

المرأة



التعليم

العمليــة  تطويــر  فــي  مصــر  اورنــچ  ســاهمت 
التعليمية للمرحلة االبتدائية على مدى 56 مدرســة 
وبنــي  وقنــا  وســوهاج  أســيوط  فــي  مجتمعيــة 
سويف والقاهرة لخدمة أكثر من 1000 طالب سنويًا 
باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات للمســاعدة فــى 

إيصال المعلومات إلى األطفال بســهولة ويسر.

مدارس اورنچ الرقمية

شــاركت اورنــچ مصــر مــع مؤسســة "مصــر الخيــر" 
فــي تجديــد وصيانــة 7 مــدارس مجتمعيــة فــي 6 
أســوان،  وهــى  مصــر  صعيــد  فــي  محافظــات 
واألقصــر، وســوهاج، وأســيوط، وبنــي ســويف، 

والمنيا.

لتجديــد  والتمويــل  الدعــم  اورنــچ مصــر  وقّدمــت 
المــدارس داخليــًا وخارجيــًا، باإلضافــة إلــى توفيــر 
الــزي الرســمي والمعــدات للطــالب بمــا يســاعدهم 
علــى التمتــع بالذهــاب إلــى المدرســة دون تكبــد 

أسرهم أي تكاليف.

مدارس اورنچ المجتمعية
في صعيد مصر

شــاركت اورنچ مصر مع مؤسســة ســاويريس ومؤسســة Educate me في اســتهداف 10 مدارس عامة في 
بني ســويف من أجل تعزيز قدرات 70 معلمًا، واختيار 7 مدارس في بني ســويف من المدارس المســتهدفة 

الســتقبال المجموعات الرقمية من اورنج مصر.

مشروع رحلة التعلم المختلطة مع مؤسسة ساويريس



ســاعدت اورنــچ فــي تمكيــن 35 شــخصًا مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة مــن اكتســاب المهــارات التقنيــة 
فــي  والمســتمر  الدائــم  التغيــر  لمواجهــة  تؤهلهــم  التــي  الحديثــة  والتكنولوجيــا  الالزمــة  المتخصصــة 

المجتمع،
وهــذا مــن خــالل دورات تدريبيــة متخصصــة حــول كيفيــة اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر والبرامــج لكــي 

يتمكنوا من العثور على وظائف مناســبة.

DAESN

قــررت اورنــچ مكافــأة إبراهيــم - بائــع فريســكا - علــى تفوقــه فــي الثانويــة 
العامــة، ودعــم احتياجاتــه الشــخصية والتعليميــة لمــدة عــام بالتعــاون مــع 

مؤسسة "تروس".

إبراهيم بائع الفريسكا

ــى  ــن عل ــح دراســية للطــالب الحاصلي ــم من ــة لتقدي ــة الســويدي التقني ــچ مصــر مــع أكاديمي ــت اورن تعاون
شــهادة تحضيرية تحت إشــراف وزارة التعليم والتعليم الفنى.

ويتبــع هــذا البرنامــج نظــام التعليــم المــزدوج الــذي يوفــر دبلــوم تقنــي لمــدة ثــالث ســنوات لـــ 40 طالــب، 
ــي الدراســات  ــع و%20 ف ــل المصن ــي داخ ــب العمل ــي التدري ــب %80 مــن دراســته ف ــث يحضــر الطال حي

النظرية داخل المدرســة. وهو يؤهل الخريجين في تخصص نظم وشــبكات تكنولوجيا المعلومات.

أكاديمية السويدي التقنية 

الهــدف الرئيســي مــن المشــروع هــو تدريــب الشــباب وبــدء العمــل بأحــدث التكنولوجيــات والحــد مــن بطالــة 
الشــباب في مصر وهو تعاون بين مؤسســة اورنج العالمية والوكالة األلمانية للتعاون الدولى.

وينقسم المشروع إلى:

1. مدرســة البرمجيــات: هــي مســاحة عمــل تقــدم التدريــب والترفيــه المجانــي لمجتمــع المطوريــن وأصحــاب 
المشــاريع الشباب في مجال البرمجيات.

2. فــاب الب:  هــو معمــل للتصنيــع الرقمــي يوفــر جميــع األدوات الالزمــة لمســاعدة الشــباب والشــركات 
الناشــئة لتحويــل أفكارهــم إلــى منتــج أولــى: طابعــات ثالثيــة األبعــاد، وآالت الحفــر اإللكترونــي، ماكينــة 

تقطيع بالليزر. 

3. اورنــچ فــاب: هــو مســرع أعمــال للشــركات الناشــئة فــي مصــر وأصحــاب األفــكار لمســاعدتهم فــي البــدء 
إلعداد  شــركات تجارية وطنية ودولية مع مجموعة اورنچ وشــبكة اورنچ فاب العالمية.

4. مشــروع اورنــچ الرقمــي فــي إفريقيــا: صنــدوق اســتثماري بقيمــة 50 مليــون يــورو لتمويــل المشــاريع 
ــم الرقمــي، الخدمــات  ــة، الطاقــة، التعلي ــا، الصحــة اإللكتروني ــة. (التكنولوجي ــارة األفريقي ــرة فــي الق المبتك

الحكومية اإللكترونية).

مركز اورنچ الرقمي



الصحة

المجتمع
وخدمة

تعاونــت اورنــچ مــع مؤسســة مكســيم لتجديــد قســم 
األطفــال فــي مستشــفى الصــدر، وهــو القســم الوحيــد 

في مصر الذي يعالج األطفال المصابون بالســل.
كمــا عملــت شــركة اورنــچ علــى إنشــاء منطقــة راحــة ألســر 
لدعــم  األساســية  الراحــة  بوســائل  مدعومــة  األطفــال 
الوالديــن فــى مرافقــة أطفالهمــا طــوال رحلــة عالجهــم، 
منطقــة  تزييــن  فــي  التربيــة  كليــة  طــالب  وشــارك 
االســتراحة كجــزء مــن دورهــم المجتمعــي تجــاه المجتمــع 

وكذلك كجزء من مشــروع تخرجهم.

مؤسسة ماكسيم الخيرية



تعاونــت اورنــچ مــع جمعيــة األورمــان الخيريــة فــي توزيــع عشــرة آالف صنــدوق يحتــوي علــى إمــدادات 
غذائية لألســر المحتاجة في جميع محافظات الجمهورية.

كمــا اســتضاف مقــر شــركة اورنــچ تعبئــة صناديــق األغذيــة بالتعــاون مــع موظفــي شــركة اورنــچ 
وطــالب الجامعــات، فــي حيــن قامــت جمعيــة األورمــان بتوزيــع الصناديــق علــى األســر المحتاجــة فــى 

محافظــات مصــر مــن خالل فروع الجمعية بالتعاون مع طالب الجامعات.

مشروع رمضان

نّظــم موظفــوا اورنــچ مصــر زيــارة لمستشــفى بهيــة لســرطان الثــدي. وجــاءت الزيــارة كجــزء مــن 
المشــاركة المجتمعيــة  للمســاعدة فــي نشــر الوعــي بســرطان الثــدي، وتكريــم المحاربــات الالتــي 

يخضعن للعالج الكيميائي بهدايا رمزية تســاعدهن على تعويض الجوانب المؤلمة بعد العالج.

تبرعــت اورنــچ لصنــدوق تحيــا مصــر لدعــم قافلــة إمــدادات طبيــة وغذائيــة 
لتوزيعها في محافظات صعيد مصر لدعم األســر األكثر احتياجا.

زيارة مستشفى بهية

صندوق تحيا مصر



الفن

ترعــى اورنــج النســخة الرابعــة  لمعــرض "ارت دي ايجيبــت " للفــن المعاصــر، حيــث يلعــب المعــرض دور نشــط 
فــي مجتمعنا من أجل الفن والثقافة 

"ارت دي ايجيبــت" للفــن المعاصــر هــو عبــارة عــن منصــة فنيــة يتــم تنظيمهــا ســنويًا لعــرض الفــن المعاصــر 
لفنانيــن مصرييــن فــي مواقــع تاريخيــة مختلفــة للترويــج للمشــهد الفنــي المصــري علــى المســتوى الدولــي، 

وتســليط الضوء والمســاعدة في الحفاظ على تراثنا كل عام. 
ــة وزارة  ــا تحــت رعاي ــة المحيطــة به ــزة والهضب ــم المعــرض هــذا العــام فــى منطقــة أهرامــات الجي وقــد أقي

الســياحة واآلثار المصرية ووزارة الخارجية ورعاية اليونســكو.
كمــا تســهل الشــركة علــى زوار المعــرض التعــرف علــى كافــة تفاصيــل الحــدث وفعالياتــه عبــر تطبيــق خــاص 

مــن تطوير مختبرات اورنچ.
For iOS link

https://apps.apple.com/us/app/art-d%C3%A9gypte/id1585845316
 For android link

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.artdegypte

معرض "آرت دي إيجيبت" للفن المعاصر

والثقافة



االستدامة

ــة أنشــطة خاصــة بالتعــاون مــع المجلــس القومــي للمــرأة واالتحــاد الدولــي لالتصــاالت  ــچ  برعاي قامــت اورن
تضمــن  حيــث  فــي مصــر  البريطانيــة  الجامعــة  فــي  والالســلكية)  الســلكية  لالتصــاالت  الدولــي  (االتحــاد 
ــا المعلومــات واالتصــاالت  ــد مــن مشــاريع تكنولوجي ــى العدي ــارزة، باإلضافــة إل مناقشــات مــع شــخصيات ب

التي قدمتها الطالبات. 
شــاركنا أيًضــا فــي مناقشــات المائــدة المســتديرة حيــث ناقــش شــريف عيســى مديــر إدارة االســتدامة البيئيــة، 

"كيف تســاهم اورنچ  مصر في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة".

اورنچ  ترعى اليوم الدولي للفتيات في تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

مبــادرة EEP هــي حملــة وطنيــة أطلقتهــا وزارة الكهربــاء والطاقــة المتجــددة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم 
المتحدة ومرفق البيئة العالمية، وقد تم إطالقها بهدف تقليل اســتهالك الطاقة.

الهــدف الرئيســي للمشــروع هــو تســهيل تحــول الســوق المصــري نحــو اســتخدام األجهــزة وأنظمــة اإلضــاءة 
الموفرة للطاقة حيث يمكن تحقيق توفير في التكاليف بســرعة.

يحتــوي المشــروع علــى العديــد مــن األدوات مثــل رفــع الوعــي وبنــاء القــدرات فــي المجــاالت الفنيــة، واألهــم 
من ذلك إدخال آليات تمويل جذابة لألفراد والشــركات الصغيرة التي ترغب في إجراء هذا التحول.

دعمــًا للمشــروع، اســتجاب العديــد مــن الشــركات الكبــرى والهيئــات الحكوميــة فــي مصــر بشــكل إيجابــي مــن 
خــالل اتخــاذ خطــوات فعالــة فــي الحــد مــن اســتهالكها للطاقــة، وتشــمل هــذه الكيانــات إكســون موبيــل 
ومكتبــة اإلســكندرية وهيلتــون وكونــراد القاهــرة والبنــك التجــاري فــي مصــر ووزارة الخارجيــة ومكاتــب برنامــج 

األمــم المتحدة في مصر.

(EEP) برنامج كفاءة الطاقة

البيئية



كشــركة مســئولة اجتماعيــًا وبيئيــًا، كانــت اورنــچ  مصــر واحــدة مــن أوائــل الكيانــات التــي اتخــذت خطــوات قويــة 
في الحد من استهالكها للطاقة. لقد بدأنا من خالل استبدال اإلضاءة الحالية بإضاءة LED الفعالة في متاجر 
المحافظــات الكبــرى، واســتمرت جهــود االســتبدال علــى مــدار العاميــن الماضييــن، واآلن لدينــا أكثــر مــن 300 

.LED متجر وامتياز يســتخدمون إضاءة
ــل الحمــل  ــي المســاعدة فــي تقلي ــاء وبالتال ــرة فــي اســتهالكنا للكهرب ــى تخفيضــات كبي  أدى هــذا التحــول إل

الكلي على الشــبكة؛ كما خفض التكلفة التشــغيلية لدينا وألهم المنظمات األخرى على أن تحذو حذونا.
وتواصــل اورنــچ  مصــر تحديــث أنظمتهــا واســتبدال أنظمــة اإلضــاءة القديمــة بإضــاءة LED فــي جميــع مكاتبهــا 

ومخازنها الرئيسية.
ــًا  ــذ إنشــائها، إذ تؤمــن الشــركة إيمان ــة من ــر الطاق ــرة مــن مشــاريع توفي ــة كبي ــچ مصــر بمجموع ــع اورن وتتمت

راســخًا أن الحفاظ على الموارد واالســتدامة هو المفتاح لنجاح أي عمل تجاري.

ماذا فعلت اورنچ  مصر لدعم المشروع؟


