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As the leading operator in Egypt, we, at 
Orange, believe that we have duties and 
responsibilities towards the society that we 
serve.

Throughout our strategy in Orange, we always 
believe that our success is not merely 
measured upon financial terms. However, it is 
based on our commitment to serving our 
community to invest in its welfare through 
holding partnerships with nonprofit 
organizations who are serving in the Egyptian 
community in various development fields i.e. 
health, women empowerment, education, 
entrepreneurship, and supporting people with 
disabilities.
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تحرص شركة اورنچ على تحقيق المسئولية المجتمعية 
من خالل دورها الرائد كشبكة المحمول األولى في 
مصر. حيث إن استراتيجية اورنچ قائمة على خدمة 

المجتمع الذي تعمل فيه ليس فقط من خالل تقديم 
خدمات متميزة ولكن أيضًا من خالل تنمية ورعاية 

المجتمع المصري بجميع فئاته، وذلك من خالل التعاون 
مع المؤسسات والجمعيات غير الهادفة للربح والتي 
تعمل في مجاالت مختلفة لخدمة المجتمع المصري 

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



icon

The First Lego League

Orange supported ASDAA for Sophisticating the Deaf and Hard of 
Hearing NGO in the first LEGO league with the needed materials, training 
and competition fees. ASDAA is the only deaf team competing against 30 
other schools. The competition took place at the British University in 
Egypt in February 2020 ,29-28, with the aim of developing smart solutions 
using robotics. ASDAA team won ranked second.

Youth & Startup projects

icon

تمكين الشباب و ريادة األعمال 
فيرست ليجو للروبوت

دعمت شركة اورنچ مصر جمعية "أصداء" للصم والبكم خالل فعاليات مسابقة 
"فيرست ليجو للروبوت" بالمواد الالزمة والتدريبات ورسوم المشاركة في 

المسابقة ويعتبر الفريق هو الوحيد من الصم والبكم الذي يتنافس ضد ٣٠ مدرسة 
أخرى. جرت المسابقة في الجامعة البريطانية في مصر خالل الفترة من ٢٨ إلى ٢٩ 
فبراير ٢٠٢٠، حول موضوع إيجاد حلول ذكية باستخدام الروبوتات. فاز فريق أصداء 

بالمركز الثاني لجائزة أفضل عمل جماعي.



 “Maker Faire Cairo”            
 
For the fifth year in a row, Orange Egypt supported young entrepreneurs 
at Maker Faire Cairo 2020 where more than 11,000 persons attended the 
event. Orange supported the expansion of digital manufacturing in 
collaboration with Fab Lab Egypt by sponsoring all the provided 
educational workshops, sessions, and discussions during the fair. The 
sessions tackled discussions about 3D printing in Egypt, sharing experts’ 
experiences at the knowledge hub area, and sharing the latest 
technologies from startups and experts at the innovation stage.

ميكر فير القاهرة 
 

أعلنت شركة اورنچ مصر بالتعاون مع فاب الب مصر والمركز األمريكي بالقاهرة، عن 
رعايتها للعام الخامس على التوالي ألكبر المعارض السنوية لدعم مجتمع الُمصنعين 
المهتمين بالتكنولوجيا والتصنيع وريادة األعمال في مصر "ميكر فير القاهرة ٢٠٢٠" 

والذي انطلقت فعالياته مؤخرًا في القرية الذكية وتتنافس فيه المواهب الشابة في 
اجتذاب الدعم لمشاريعها الناشئة.

وجمع "ميكر فير القاهرة ٢٠٢٠" األفراد والشركات من مختلف مجاالت التصنيع 
الرقمي لعرض مشروعاتهم وأفكارهم وتبادل الخبرات فيما بينهم من خالل العديد 
من الورش التدريبية والتعليمية والمحاضرات التثقيفية التي قامت برعايتها اورنچ 

بالتعاون مع فاب الب مصر وشارك فيها أساتذة ودكاترة ورؤساء شركات من جميع 
المجاالت.



Egypt Career Summit

Orange Egypt gladly participated as a platinum sponsor in 
Egypt Career Summit 2020, one of the biggest career 
development events in Egypt. The main objective of the 
summit was to increase career awareness and prepare more 
qualified and highly demanded caliber, and support senior 
students and graduates with career development guidance 
and some tips. The event took place at the Greek Campus, 
Cairo. The total number of attendees at the three conferences 
reached more than 20,000 students.
Orange Egypt provided event attendees with career coaching 
sessions on how to join the telecom sector, answering all 
questions regarding Orange internships:

• What is Digital Transformation
• How startups and entrepreneurs could differentiate their 
business
• Career Coaching and Planning
• How CSR can make a huge impact in our country
• Opportunities in Upper Egypt.
• Asyut Call Center success story 

Egypt Career Summit 2020

شاركت شركة اورنچ مصر بمؤتمر  Egypt Career Summit  لعام 
٢٠٢٠، وهو واحد من أكبر فعاليات التطوير الوظيفي في مصر. كان 

الهدف الرئيسي للقمة هو زيادة الوعي الوظيفي وتأهيل للمتقدمين 
للمجاالت المطلوبة بشدة، ودعم الطالب والخريجين بتوجيهات التطوير 

الوظيفي إلى جانب بعض النصائح واإلرشادات. أقيم هذا الحدث في 
الحرم الجامعي اليوناني في القاهرة ومع ظروف فيروس كورونا 
انطلق أكبر ملتقى توظيفي أونالين On Fair  لدعم الطالب في 

محافظات الدلتا وأخيرًا أقيم الحدث األخير في صعيد مصر بأسيوط. 
قدمت شركة اورنچ مصر خالل المؤتمرات الثالثة العديد من جلسات 
التدريب المهني حول كيفية االنضمام إلى قطاع االتصاالت، وأجابت 

على جميع األسئلة المتعلقة ببرنامج التدريب الداخلي ومحادثات الخبراء 
من الشركة.



Enactus National Competition

Orange sponsors and empowers university students for the 
13th year in a row by taking different roles in Enactus 
national competition. This year, 58 universities competed by 
presenting projects that help in the development of our 
community. 
Azhar Upper Egypt University came in the first place, Cairo 
University ranked second, and Must university ranked third. 
Azhar Upper Egypt University students competed in the 
world cup Enactus virtual competition and won first place at 
the international level.

مسابقة ايناكتس المحلية
للعام الثالث عشر على التوالى دعمت شركة اورنچ مصر مسابقة ايناكتس 

المحلية لعام ٢٠٢٠ التي تنظمها منظمة ايناكتس مصر للمشروعات 
التنموية، والتي تتنافس فيها فرق جامعية تمثل ٥٨ جامعة مصرية، 

وتهدف المسابقة إلى مساعدة الطالب من أصحاب األفكار اإلبداعية على 
تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع أو البيئة أو 
المجاالت االقتصادية، حيث تسعى هذه المشروعات إلى تمكين أفراد 
المجتمع ونشر فكر العمل الحر وريادة األعمال لرفع مستوى معيشة 

ونوعية حياة أفراد المجتمع.
وجاءت جامعة األزهر (أسيوط) في المركز األول، وجامعة القاهرة في 
المرتبة الثانية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة الثالثة.



Orange Social Venture Prize

Orange always supports young people and empower them to innovate 
and show their astonishing abilities. Orange Egypt organized the 
Orange Social Venture Prize national competition for the 10th year.
The final local pitch event took place virtually where the five shortlisted 
candidates presented their projects. The top five projects are: 
Ideasgym, Nabta health, My angel, Vexls and Valoro.
During the event, three projects won projects out of five projects, which 
competed with projects from Africa and the Middle East to get the 
chance to win Orange Venture Social grand prizes worth Euro 25,000, 
Euro15,000 or Euro10,000. 
The three winning projects are:

• Vexls: A platform that aims to facilitate the process of graphic designs 
in Arabic for non-professionals with an advanced illustrator assistant 
tool. 

• Ideasgym: Provides online courses for teachers and students in the 
fields of robotics, programming, electronics, IoT, AI, and mobile app.

• My Angel: A mobile widget that translates the voice- over the mobile 
network to text and sign language and vice versa and utilizes the video 
stream from the camera, CNNs and YOLO algorithm for object 
detection.

In addition, a special gift was presented to Nabta Health project for the 
women empowerment initiative.

OSVP جائزة اورنچ للمشروعات الناشئة
هي مسابقة قائمة على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتستهدف 
رواد األعمال الشباب والشركات الناشئة حيث يكون المشروع مبني على فكرة أو 

نموذج مبدئي أو عمل تجاري قائم منذ ٣ سنوات على األكثر. واعتمدت فكرة 
المسابقة على االبتكار الذي يساهم في دعم التنمية والتقدم االجتماعي 

واالقتصادي والتحّول الرقمي.
أكثر من ١٦ شركة ناشئة قامت بالتقدم إلى المسابقة المحلية بعد أن تم عرض 
مشاريعهم االبتكارية أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء متخصصين في مجال 

الريادة حيث تم بالنهاية اختيار ثالث فرق من بين ٥ فرق.
تم تنظيم الحدث المحلي األخير عبر اإلنترنت حيث قدم المرشحون الخمسة الذين 

تم إدراجهم في القائمة النهائية مشروعاتهم. المشاريع الخمسة األولى هي: 
 .Valoroو  Ideasgym، Nabta Health، My angel، vexls

خالل الحدث، كان لدينا ثالثة مشاريع فائزة من هذه المشاريع الخمسة التي 
تنافست الحقًا مع الفائزين على مستوى إفريقيا والشرق األوسط للحصول على 
فرصة الفوز بجوائز اورنچ  الكبرى التي تصل قيمتها إلى ٢٥ ألف يورو لألول و ١٥ 

ألف يورو للثاني و ١٠ آالف يورو للثالث.
المشاريع الثالثة الفائزة هي:

Vexls: منصة تهدف إلى تسهيل عملية تصميم الرسومات باللغة العربية لغير 
المحترفين باستخدام أداة مساعدة للرسام المتقدم.

Ideasgym : يقدم دورات على اإلنترنت للمعلمين والطالب في مجاالت 
الروبوتات، والبرمجة، واإللكترونيات، وإنترنت األشياء، والذكاء االصطناعي، 

وتطبيق األجهزة المحمولة.

:My angel أداة محمولة تقوم بترجمة الصوت عبر شبكة الهاتف المحمول إلى 
لغة النص واإلشارة والعكس وتستخدم تدفق الفيديو من الكاميرا، وخوارزمية 

CNNs وYOLO الكتشاف األجسام.

باإلضافة إلى هدية خاصة لمشروع Nabta Health لمبادرة تمكين المرأة.





Orange Honors Top Thanaweya Amma 
Achievers

As a part of our Corporate Social Responsibility, Orange Egypt, 
as always, recognized the top Thanaweya Amma achievers in a 
special ceremony that took place at our premises, while taking 
into consideration all precautionary measures to ensure the 
safety of everyone.

Orange Egypt appreciation came directly from our CEO, Yasser 
Shaker, as he welcomed and congratulated the students on 
their extraordinary achievement, engaged with them in a 
friendly discussion regarding their future, encouraged them to 
receive internship opportunities during their studies and to join 
Orange teamwork after graduation. Each student received 
Samsung Galaxy Tablet from Orange as a reward for their 
efforts and as it might help them as well in their future studies.

اورنچ ترعي وتكرم أوائل الثانوية العامة 
انطالقًا من دور شركة اورنچ المجتمعي ومسؤوليتها تجاه الشباب 

ودعمهم وتحفيزهم، قامت الشركة بتنظيم حفل تكريم أوائل الثانوية 
العامة، تأكيدًا على اعتزاز الشركة بالجهد الذي بذله الطالب من أجل 

التفوق والريادة.

أقيم الحفل بالمقر الرئيسي لشركة اورنچ مصر في القرية الذكية، في 
حضور المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، 

والقيادات التنفيذية بالشركة.
وتم التأكيد على اهتمام الشركة باستقبال جميع المتفوقين للتدريب 

داخل أقسام الشركة المختلفة في فصل الصيف والتعرف على اإلدارات 
واألنشطة المختلفة للشركة بما يساعدهم على اختيار الوظيفة المناسبة 

لهم في المستقبل. وفي نهاية مدة التدريب يتم تعيين المتفوقين منهم 
في األقسام المختلفة داخل الشركة.



STA Academy

Orange Egypt has cooperated with Elsewedy Technical 
Academy (STA) to provide students with various 
educational scholarships and integrated educational 
training programs over 3 years in the ICT fields. The 
signing ceremony was attended by our CEO, Yasser 
Shaker, and the Head of Board of Trustees of Elsewedy 
Electric Foundation, Ahmed Elsewedy, in addition to both 
companies’ officials. 

The scholarships will be provided to students with a 
preparatory certificate and will take place at the Elsewedy 
Technical Academy under the supervision of the Ministry 
of Education and Technical Education.
The scholarship educational programs are divided into 
two parts; a theoretical one by %20 and a practical one 
by %80, given the importance of practical implications in 
communicating information to students

STA Academy

تعاونت اورنج مصر مع أكاديمية السويدي التقنية لتزويد الطالب بمنح دراسية تعليمية 
مختلفة وبرامج تدريبية تعليمية متكاملة على مدى ٣ سنوات في مجاالت تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت. وحضر مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي ، ياسر شاكر ، 
ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أليسودي إلكتريك ، أحمد ألسودي ، باإلضافة إلى 

مسؤولي الشركتين.

وستقدم المنح الدراسية للطالب الحاصلين على شهادة تحضيرية وستجري في 
األكاديمية التقنية بالسودي تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم التقني.

وتنقسم البرامج التعليمية للمنح الدراسية إلى جزأين ؛ نظريا بنسبة ٢٠ في 
المائة وعمليا بنسبة ٨٠ في المائة ، نظرا ألهمية اآلثار العملية في إيصال 

المعلومات إلى الطالب.



Community service

Leprosy Colony

We are committed at Orange Egypt to support and educate unprivileged 
people. Therefore, Orange Egypt partnered with Caritas Egypt to support 
and develop people with Leprosy and their families.
We have launched a vocational training course to support the integration 
of young people by teaching them how to repair mobiles, computers 
sewing, handmade crafts and others. The project targets 300 males and 
females from families of leprosy patients. We supported them by repairing 
the building, purchasing the tools and machines needed, and paying all 
training fees.

خدمة و تطوير المجتمع
مستعمرة الجذام

إن واجبنا في اورنچ مصر يتلخص في دعم وتعليم المحتاجين ولهذا السبب اشتركت 
اورنچ مع مؤسسة كاريتاس في مصر لدعم وتنمية مرضى الجذام وأسرهم.

و
قد بدأنا دورات تدريبية مهنية لدعم دمج الشباب بتعليمهم كيفية إصالح الهواتف 

المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والحياكة والحرف اليدوية وغيرها.
ويستهدف المشروع ٣٠٠ من الذكور واإلناث من أسر مرضى الجذام والقرى 

المحيطة ودعمهم بإصالح داخل المبنى وخارجه، وشراء األدوات واآلالت الالزمة، 
ودفع كل تكاليف التدريب.



Blankets Distribution Initiative

Orange Egypt cooperated with “Orman Foundation” in a 
campaign of distributing blankets to the neediest families in 16 
governorates to protect them against cold weather.

Baheya Hospital

Orange Egypt collaborated with Baheya Foundation and the National 
Council of Women, launching the 21 days’ initiative to reduce the 
waiting time from 45 days to 21 days before Mother’s Day.

Hence, so many organizations, companies, public figures and 
community icons have joined the initiative as supporters of 
Baheya Foundation

All the donations are allocated for the treatment of all breast 
cancer cases, and their number reached 5300 cases. 

مبادرة "ستر ودفا"
قامت اورنچ مصر بتوزيع أغطية الشتاء على األسر األولى بالرعاية لضمان 

حمايتهم من البرد داخل المنازل وذلك في ١٦ محافظة بالوجه البحري و
الوجه القبلي بالتعاون مع جمعية األورمان وضمن مبادرة "ستر ودفا" 

لمجابهة فصل الشتاء.

وقد تم تحديد الحاالت المستحقة واألولى بالرعاية، من خالل أبحاث 
ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع جمعية 

"األورمان" ووزارة التضامن االجتماعي

مؤسسة بهية
ساهمت اورنچ مصر مع مؤسسة بهية والمجلس القومي للمرأة بإطالق مبادرة الـ ٢١ 

يوم لتقليل مدة االنتظار من ٤٥ يومًا إلى ٢١ يومًا قبل عيد األم وقد انضم للمبادرة الكثير 
من داعمي بهية من المؤسسات والشركات والشخصيات العامة ورموز المجتمع .

وتم توجيه جميع تبرعات هذه المبادرة لصالح عالج الحاالت المتواجدة على قائمة االنتظار 
التي وصلت إلى ٥٣٠٠ حالة.



1 - Ahl Masr Foundation 

Orange Egypt has collaborated with Ahl Masr in providing 
medical supplies to the medical staff at quarantine hospitals 
across governorates and free Wi-Fi for doctors and patients 
in one of the quarantine hospitals.
During this difficult time, Orange Egypt supported the 
government efforts to face COVID19- through many 
initiatives to overcome this difficult period. Our latest CSR 
initiative was supported by Orange Foundation. Orange 
Egypt collaborated with Ahl Masr Foundation in supporting 
Egypt’s medical team by providing medical kits and supplies 
(gloves, masks, coveralls, isolation gowns, overshoes, 
overheads, and boot covers) to the Egyptian public hospitals 
across governorates.
With the support of our great Sales Van teams, we have 
successfully delivered thousands of medical supplies and 
kits to several hospitals such as El Suez Hospital, El 
Demerdash Hospital, El Kasr El Einy Hospital, Menoufia 
Hospital, Imbaba Hospital and the General Hospital of 
Helwan.

Covid19- Initiatives

كوفيد -١٩
١-  اورنچ تتعاون مع مؤسسة أهل مصر 

لتوفير إمدادات طبية للجيش األبيض
تعاونت اورنچ مصر مع مؤسسة أهل مصر في توفير اإلمدادات 

الطبية للفرق الطبية في مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظات، كما 
تعاونت مع مؤسسة أهل مصر في توفير خدمة االتصال الالسلكي 

المجاني باإلنترنت (الواي فاي) لألطباء والمرضى في إحدى 
مستشفيات الحجر الصحي.

خالل هذه الفترة الصعبة دعمت اورنچ مصر جهود الحكومة لمواجهة 
(كوفيد – ١٩) عبر مبادرات عديدة للتغلب على التحديات المرافقة 

للجائحة. وضمن مبادرتنا للمسؤولية المجتمعية جاءت أضخمها بدعم 
من مؤسسة اورنچ العالمية لدعم الفرق الطبية المصرية من خالل 

توفير المعدات واللوازم الطبية (القفازات، واألقنعة، واألغطية، 
وأغطية األحذية,....) للمستشفيات العامة المصرية في مختلف 

المحافظات.
وبدعم من فرق المبيعات لدينا، قمنا بنجاح بتسليم آالف اللوازم 

الطبية والمعدات إلى عدة مستشفيات مثل مستشفى السويس، 
ومستشفى الدمرداش، ومستشفى القصر العيني، ومستشفى 

المنوفية، ومستشفى امبابة، والمستشفى العام في حلوان.



2 - The Egyptian Cure Bank

Backed by Orange Foundation, Orange Egypt supported the 
health sector in light of its commitment towards Egyptian society 
and the state’s efforts in combating COVID19- under the slogan 
"Repairing A Ventilator Saves Lives".
Our Company supports the health sector by providing financial 
aids to the Egyptian Cure Bank in order to maintain and repair 
medical ventilators. The Egyptian Cure Bank will carry out the 
necessary maintenance using its specialized partners and work 
on delivering the ventilators to the Ministry of Health for technical 
and health checkups before distributing them to the hospitals.

٢- اورنچ مصر تنقذ األرواح مع بنك الشفاء 
المصري من خالل صيانة وإصالح أجهزة التنفس 

في المستشفيات المصرية
بدعم من مؤسسة اورنچ العالمية، دعمت اورنچ مصر قطاع الصحة في 

ضوء التزامها تجاه المجتمع المصري والجهود التي تبذلها الدولة في 
مكافحة مرض كوفيد-١٩ تحت شعار "إصالح جهاز التنفس ينقذ األرواح".

دعمت شركتنا قطاع الصحة من خالل تقديم مساعدات مالية إلى بنك 
الشفاء المصري وصيانة وإصالح أجهزة التنفس االصطناعي.   

وبدوره قام بنك الشفاء المصري بتنفيذ الصيانة الالزمة مع شركائه 
المتخصصين والعمل على تسليم أجهزة التنفس لوزارة الصحة إلخضاعها 

لفحوص فنية وصحية قبل توزيعها على المستشفيات.



3 - Misr El Khier Foundation

Orange managed to provide thousands of families with 
disinfectants and sanitizers along with food boxes to help 
them follow all the needed preventive measures and 
continue to earn their living. The food distribution process 
covered 17 governorates in Egypt where the first phase 
included the cities of Aswan, Luxor, Halayeb, Qena and 
Beni Suef.

٣-"اورنچ مصر" تساند آالف األسر بالمواد 
الغذائية والمطهرات بالتعاون مع مؤسسة 

"مصر الخير"  
أطلقت "اورنچ مصر" مبادرة جديدة للتكفل بإطعام آالف األسر 

في شهر رمضان بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار 
مجموعة من المبادرات التي تعمل الشركة على تنفيذها ضمن 
مسؤوليتها المجتمعية وفي ظل جهودها المستمرة لتخفيف 

األعباء عن األسر المصرية. وحرصت "اورنچ مصر" على توزيع مواد 
تعقيم ومطهرات على آالف األسر خالل نفس الحملة بالتوازي مع 
توزيع المواد الغذائية حتى يتسنى لتلك األسر اتخاذ كل اإلجراءات 

الوقائية التي تحميها من الفيروس وتساعدهم على مواصلة الحياة 
والسعي.  وتمت عملية التوزيع على عدة مراحل في ١٧ محافظة  
بمصر وكانت أسوان واألقصر وحاليب وقنا وبني سويف ضمن 

المرحلة األولى.



4 - Orange Egypt Supports E-Learning in 
Community Schools in Upper Egypt

During COVID19- period, many students may face difficulties in 
learning as they do not have the sufficient tools to study at 
home. Accordingly, Orange Egypt met students’ essential needs 
and donated Huawei tablets to nine community schools in Assiut 
to help them study in preparation for the new academic year.
These nine community schools, belonging to Sawiris Foundation, 
have 286 students who will be enrolled in the second grade next 
September. All educational content, Arabic, English and 
Mathematics subjects, developed by Bookra Edutainment 
Company, will be uploaded on the tablets after getting the 
approval of the Ministry of Education.

٤ - اورنچ مصر تدعم التعليم الرقمي بالمدارس 
المجتمعية في صعيد مصر

خالل الفترة الحالية، يواجه العديد من الطالب صعوبات في التعلم عن ُبعد 
حيث ال يمتلكون األدوات الكافية للدراسة في المنزل. لهذا السبب تكفلت 

شركة اورنچ مصر بالتبرع بأجهزة لوحية للطالب في ٩ مدارس مجتمعية 
في أسيوط لمساعدتهم على الدراسة عن ُبعد. 

وتضم هذه المدارس المجتمعية التسع، التابعة لمؤسسة ساويرس، مئات 
الطالب، وقد جرى دعمهم بتحميل جميع المحتويات التعليمية باللغتين 

 Bookra Edutainment العربية واإلنجليزية والتي طورتها شركة
Company على األجهزة اللوحية بعد الحصول على موافقة وزارة التربية 

والتعليم في مصر.



5 - Providing the Medical Staff with 
Protective Face Masks 

Supported by Orange Foundation, Orange Egypt 
participated in a new initiative, under which 15,000 
protective masks will be manufactured and distributed 
among the medical staff in the governmental hospitals of 
Egypt in cooperation with the makers community 
campaign “Breathe Egypt”, Fab Lab Egypt, and Orange 
Mini Fab Labs that are located in the governorates of 
Zagazig, Mansoura, Aswan, and Ismailia, And Assiut – to 
develop and produce these medical masks.

٥- أقنعة وجه واقية لألطقم الطبية
أطلقت "اورنچ مصر" مبادرة جديدة لتصنيع وتوزيع ١٥ ألف قناع 

طبي واٍق من الفيروسات والتبرع بها إلى األطقم الطبية في 
المستشفيات الحكومية المصرية، في إطار جهودها المتواصلة لدعم 

ومساندة المنظومة الصحية المصرية في مواجهة فيروس كورونا 
المستجد "كوفيد ١٩". جاءت مبادرات "اورنچ مصر" المتعددة بدعم 

من مؤسسة اورنچ العالمية للقطاع الطبي والمستشفيات، حيث 
قررت الشركة تفعيل منظومتها للتصنيع الرقمي من خالل معامل 

اورنچ للتصنيع المتواجدة في محافظات الزقازيق ، والمنصورة، 
وأسوان، واإلسماعيلية، وأسيوط.  

وتساهم معامل اورنچ للتصنيع بشكل كبير في تطوير مجاالت 
عديدة في البنية التحتية للتعليم العملي والتصنيع الرقمي وحل 

مشكلة المركزية بحيث يستطيع كل المصنعين والمبدعين في أنحاء 
الجمهورية الوصول للماكينات واألدوات الالزمة للتصنيع الرقمي، 

باإلضافة إلى الحصول على تدريبات وورش تعليمية تتيح لهم 
اكتساب الخبرات الالزمة.



6 - Providing Hospitals With Rapid Test 
Kits To Diagnose COVID19- Infected 
Cases

Orange Egypt has signed a new cooperation protocol with Misr 
El Kheir Foundation and “Prime Speed Medical” to provide 
hospitals with FDA approved rapid tests kits to diagnose 
COVID19- infected cases. This initiative aims to combat the 
COVID19- and provide the necessary support to quarantine, 
isolation and fever hospitals, as well as university and charitable 
hospitals including the National Cancer Institute in Cairo, Tanta 
University Hospital in Gharbeya, and Al-Rajhi University Hospital 
in Assiut. Furthermore, Orange Egypt employees participated in 
this noble initiative out of their solidarity and unity with all 
Egyptians, as they provided financial contributions to Misr El 
Kheir Foundation

٦ - تزويد المستشفيات الجامعية بكواشف طبية 
معتمدة دوليًا لتشخيص اإلصابة بفيروس كورونا

وقعت اورنچ مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير وشركة "برايم 
سبيد ميديكال" وهي شركة مساهمة متخصصة في إقامة وتشغيل 

وإدارة المستشفيات المتخصصة والمتكاملة والعامة، لتزويد المستشفيات 
الجامعية بكواشف طبية لتشخيص اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتستمر اورنچ في دعم جهود الدولة في مواجهة الوباء والوقوف إلى 

جانب المصريين في هذا الظرف العالمي الصعب حتى مع تناقص أعداد 
المصابين يوميًا. وتشارك اورنچ في دعم القطاع الصحي لمكافحة فيروس 

كورونا وتوفير الدعم الالزم لمستشفيات الحجر الصحي ومستشفيات 
العزل والحميات والمستشفيات الجامعية والخيرية ومنها المعهد القومي 

لألورام  بالقاهرة، ومستشفى طنطا الجامعي بالغربية، ومستشفى 
الراجحي الجامعي بأسيوط. 

وقد بادر موظفو اورنچ بالمشاركة في هذه المبادرة النبيلة حيث قاموا 
بالتبرع المادي إلى مؤسسة مصر الخير إيمانًا منهم بالمسئولية المجتمعية 

وبأهمية الوقوف صفًا واحدًا مع جميع المصريين خالل هذه األزمة.



٧ - اورنچ مصر تتعاون مع جمعية "األورمان" 
لتنفيذ حزمة مبادرات متنوعة

قامت اورنچ مصر بتنفيذ حزمة مبادرات جديدة تستهدف دعم 
المجتمع المصري في ظل الظروف الحالية وذلك بالتعاون مع 

جمعية "األورمان" لتدشين ٣ حمالت متنوعة تضمنت المساهمة 
في تأسيس قسم أطفال جديد بمستشفى شفاء األورمان في 

األقصر، وتزويد مستشفى حميات العباسية بمستلزمات وأجهزة 
طيبة متطورة، باإلضافة إلى مبادرة لتوزيع لحوم األضاحي على 

آالف األسر في قرى مصر األكثر احتياجًا.

7 - Orange Egypt Cooperates with El 
Orman Association to Implement 
Various Initiatives over the Upcoming 
Period 

Orange Egypt implemented three different campaigns in 
cooperation with Orman Association to support the 
community under the current circumstances. These 
initiatives aim at establishing a new pediatrics department 
at Shefaa Al-Orman Hospital in Luxor, and providing the 
Abbassia Fever Hospital with advanced medical 
equipment. In addition, the initiatives included the 
distribution of sacrifice meat among thousands of needy 
families in Egypt's villages.



8 - Providing Medical Face Masks to 
Back Health Care Staff 

In cooperation with Tahya Misr Fund, Orange Egypt provided 
face masks to support Egypt’s white army of doctors, nurses, 
and health care workers, given the heroic roles and sacrifices 
they make to limit the spread of the COVID19-.

٨ - اورنچ مصر تتبرع لصندوق "تحيا مصر" 
لتوفير األقنعة الطبية الالزمة لحماية األطباء 

وفرق الرعاية الصحية
أعلنت "اورنچ  مصر" عن تبرعها لصندوق "تحيا مصر" في إطار 

جهودها المتواصلة لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا 
المستجد، حيث تم االتفاق على توفير األقنعة الطبية الالزمة لحماية 

األطقم الطبية التي تعمل على مكافحة المرض في خطوط المواجهة 
األولى بمستشفيات العزل.



9 - In cooperation with the Ministry 
of Social Solidarity, Orange 
Supports Families Affected By The 
Precautionary Measures Of 
Coronavirus

In cooperation with the Ministry of Social Solidarity, 
Orange Egypt contributed with a total sum of EGP 5 
million as financial support to thousands of families 
whose daily income was significantly impacted by the 
precautionary measures to prevent the spread of 
Coronavirus.

٩ - بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي 
اورنچ تدعم االسر المتضررة ماديًا من أزمة 

فيروس كورونا
في إطار التعاون المستمر بين القطاع الخاص والدولة لمواجهة 

أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته ودعم المواطنين 
المصريين وخاصة األسر األولى بالرعاية، رّحبت وزيرة التضامن 

االجتماعي بالتعاون مع شركة اورنچ مصر التي قامت بالمساهمة 
بملبغ ٥ ماليين جنيه لدعم آالف األسر المتضررة ماديًا من 

اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار الفيروس والتي أثرت بشدة على 
دخولهم وحياتهم اليومية.



10 - Orange Egypt Cooperates with 
Fawry And Awlad Ragab To Provide 
Thousands of Daily Workers With 
Ramadan Boxes

Orange Egypt has cooperated with Fawry, e-payment Solutions 
Company, and Awlad Ragab to provide thousands of families of 
daily workers with food boxes in 12 governorates on the 
occasion of Ramadan.
In this initiative, Orange Egypt has SMSs to thousands of daily 
workers that includes a special code that daily workers can use 
as a voucher to redeem from the nearest branch of “Awlad 
Ragab” and get a box containing essential food supplies, In 
order to facilitate the operational aspects of this initiative, 
Orange and Fawry were keen to use an integrated digital system 
by activating e-services that work efficiently to eliminate 
overcrowding and facilitating the process as much as possible.

١٠ - "اورنچ مصر" تتعاون مع "فوري" وأوالد 
رجب لتوفير مواد غذائية لآلالف من أسر العمالة 

اليومية استعدادًا لشهر رمضان الكريم 
قررت "اورنچ مصر" بالتعاون مع "فوري" وأوالد رجب المساهمة في 

مبادرة جديدة لتوفير كراتين مواد غذائية استعدادًا لشهر رمضان لآلالف 
من أسر العمالة اليومية في ١٢ محافظة.

وتأتى مشاركة اورنچ في هذه المبادرة للمساهمة في تخفيف األعباء 
المعيشية عن الفئة األكثر احتياجًا ودعمًا لجهود الدولة في توفير كافة أوجه 
الرعاية والدعم للمتضررين من العمالة اليومية في مواجهة فيروس كورونا 

والتي أثرت وبشكل مباشر على دخلهم اليومي.
وبموجب هذه المبادرة الجديدة، أرسلت "اورنچ مصر" رسائل نصية إلى 

اآلالف من العمالة اليومية تحتوي على كود خاص يعد بمثابة قسيمة شراء 
يقدمها العامل في أقرب فرع من فروع سلسلة "أوالد رجب" ومن خالل 

ماكينات فوري يحصل صاحب الكود على كرتونة تحتوي موادًا غذائية 
أساسية بشكل سهل وآمن.



11 -  Orange Egypt Collaborates with Coca 
Cola in “Private Sector Army” Initiative in 
Cooperation with Unilever

Orange Egypt Cooperated with Coca-Cola and Unilever in the initiative 
to support kiosk owners in cooperation with the private sector army, 
with the aim of supporting merchants and small and medium-sized 
companies, believing in the necessity of helping them to continue their 
business and commercial activities.
Orange Egypt supported the campaign by contracting to supply 5,000 
kiosks and commercial activities with 5,000 lines nationwide including 
minutes and megabytes. In addition, Orange has provided Orange Cash 
wallets services so that individuals can pay and transfer funds safely 
and quickly, which reduces cash transactions and enhances liquidity.

١١- اورنچ مصر تنضم إلى مبادرة "جيش القطاع 
الخاص" بالتعاون مع كوكاكوال ويونيليفر

تعاونت اورنچ مصر مع شركتي كوكاكوال ويونيليفر في مبادرة دعم أصحاب 
األكشاك ضمن مبادرة "جيش القطاع الخاص" بهدف دعم التجار والشركات 

الصغيرة ومتوسطة الحجم، إيمانًا منها بضرورة مساعدتهم على مواصلة أعمالهم 
التجارية.

وقد دعمت اورنچ مصر الحملة بالتعاقد على تزويد ٥ آالف كشك بـ ٥ آالف خط 
على مستوى البالد متضمنة دقائق وميجابايتس، فضًال عن تزويد التجار بمحافظ 

نقدية على الموبايل بما يمكنهم من دعم أعمالهم وتقديم خدمات الدفع 
اإللكتروني وتحويل األموال. 



12- Orange Egypt” Collaborates With the 
“Egyptian Food Bank” to Provide 50,000
 Food Boxes to Families affected 
by Coronavirus Pandemic
 
Within the framework of its extensive efforts during the holy month 
of Ramadan, Orange Egypt announced its collaboration with 
the “Egyptian Food Bank” to provide and distribute 50,000 food 
boxes to the irregular daily workers across 6 governorates - that 
include Cairo, Giza, Qalyubia, Fayoum, Beheira, and Alexandria 
- with the aim of supporting the community as well as the state’s 
efforts amid the outbreak of coronavirus pandemic and hence 
contribute to alleviating the burden of citizens and their families. 
In this initiative “Orange Egypt” in cooperation with “Food Bank” 
will deliver the 50,000 food boxes to the allocated governorates 
through the support of 562 charitable associations in 6 governorates.

١٢- "اورنچ مصر" تتعاون مع "بنك الطعام المصري"
لتوفير ٥٠ ألف كرتونة مواد غذائية لألسر المتضررة 

من تداعيات أزمة فيروس كورونا
 

في إطار تكثيف جهودها المجتمعية في شهر رمضان، اعلنت  "اورنچ مصر" 
عن تكفلها بإطعام ٥٠ ألف أسرة مصرية من أسر العمالة اليومية غير 

المنتظمة وذلك بالتعاون مع "بنك الطعام المصري". وتأتي هذه الخطوة 
استكماًال للحمالت المجتمعية المختلفة التي اتخذتها اورنچ لدعم جهود الدولة 

في مواجهة فيروس كورونا المستجد والمساهمة في تخفيف العبء عن 
المواطنين. وبموجب الحملة الجديدة ستقوم اورنچ بتوفير المواد الغذائية 

االساسية في ٦ محافظات وهم القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم و
البحيرة واإلسكندرية وذلك بالتعاون مع "بنك الطعام المصري" و من 

خالل ٥٦٢ جمعية في هذه المحافظات  والتي بدورها ستقوم بتوزيع 
٥٠ الف كرتونة غذائية على األسر المستحقة واالكثر احتياجًا طبقًا 

لقاعدة بيانات بنك الطعام المصري والجمعيات الخيرية المشاركة في المبادرة.



Environmental  Sustainability 

Orange Sponsors the International 
Day for Girls in Information & 
Communication Technology

Orange sponsored a special activity in collaboration with 
the National Council of Women and 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.     

Orange also participated in a roundtable discussion where 
Sherif Issa, Head of Environmental Sustainability discussed 
how Orange Egypt contributes to its sustainable 
development goals.

About Girls in ICT day 2019
International Girls in ICT Day is a global initiative 
established by the International Telecom Union [ITU] and is 
supported by all member states. 

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 took 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 24th April. 

االستدامة البيئية
اورنچ  ترعى اليوم الدولي للفتيات في 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
رعت اورنچ  نشاًطا خاًصا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة و 

االتحاد الدولي لالتصاالت (االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية 
والالسلكية) في الجامعة البريطانية في مصر حيث تضمن 

مناقشات مع شخصيات بارزة باإلضافة إلى العديد من مشاريع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي قدمتها الطالبات. 

شاركنا أيًضا في مناقشات المائدة المستديرة حيث ناقش 
شريف عيسى مدير إدارة االستدامة البيئية، "كيف تساهم اورنچ  

مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".



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. It 
will feature discussions by prominent figures as well as several 
ICT projects made exclusively by female students.



(EEP) برنامج كفاءة الطاقة
مبادرة EEP هي حملة وطنية أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة 

المتجددة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة ومرفق البيئة 
العالمية، وقد تم إطالقها بهدف تقليل استهالك الطاقة.

الهدف الرئيسي للمشروع هو تسهيل تحول السوق المصري 
نحو استخدام األجهزة وأنظمة اإلضاءة الموفرة للطاقة حيث 

يمكن تحقيق توفير في التكاليف بسرعة.
يحتوي المشروع على العديد من األدوات مثل رفع الوعي 

وبناء القدرات في المجاالت الفنية واألهم من ذلك، إدخال 
آليات تمويل جذابة لألفراد والشركات الصغيرة التي ترغب في 

إجراء هذا التحول.
دعمًا للمشروع، استجاب العديد من الشركات الكبرى والهيئات 

الحكومية في مصر بشكل إيجابي من خالل اتخاذ خطوات 
فعالة في الحد من استهالكها للطاقة، وتشمل هذه الكيانات 
إكسون موبيل ومكتبة اإلسكندرية وهيلتون وكونراد القاهرة 

والبنك التجاري في مصر ووزارة الخارجية ومكاتب برنامج 
األمم المتحدة في مصر.

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

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

- The project has several objectives like raising awareness, 
capacity building in technical areas and most importantly, 
introducing attractive financing mechanisms for individuals 
and small businesses wishing to achieve this 
transformation.

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



What did Orange Egypt do to 
support the project?
- As a socially and environmentally responsible corporation, 
Orange Egypt was one of the first entities to take solid steps in 
reducing its energy consumption. We have started by 
replacing existing lighting by efficient LED lighting in major city 
shops, the replacement efforts continued throughout the last 2 
years and now we have more than 300 shops and franchises 
all over using LED lighting. 

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

ماذا فعلت اورنچ  مصر لدعم 
المشروع ؟

كشركة مسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا، كانت اورنچ  مصر واحدة من أوائل 
الكيانات التي اتخذت خطوات قوية في الحد من استهالكها للطاقة. لقد 

بدأنا من خالل استبدال اإلضاءة الحالية بإضاءة LED الفعالة في متاجر 
المحافظات الكبرى، واستمرت جهود االستبدال على مدار العامين 

.LED الماضيين، واآلن لدينا أكثر من ٣٠٠ متجر وامتياز يستخدمون إضاءة
 أدى هذا التحول إلى تخفيضات كبيرة في استهالكنا للكهرباء وبالتالي 

المساعدة في تقليل الحمل الكلي على الشبكة؛ كما خفض التكلفة 
التشغيلية لدينا وألهم المنظمات األخرى على أن تحذو حذونا.

تواصل اورنچ  مصر تحديث أنظمتها واستبدال أنظمة اإلضاءة القديمة 
بإضاءة LED في جميع مكاتبها ومخازنها الرئيسية.

تتمتع اورنچ مصر بمجموعة كبيرة من مشاريع توفير الطاقة منذ إنشائها. 
تؤمن الشركة إيمانًا راسخًا أن الحفاظ على الموارد واالستدامة هو المفتاح 

لنجاح أي عمل تجاري.


