مشروع تنمية قرية المخزن بمحافظة قنا  ،تجسيد تنموي للعالقات المصرية  -الكويتية
القاهرة – اخلميس  ١٣نوفمرب ٢٠١٤
استكماال لمسيرة الدور المجتمعي للقطاع الخاص في عملية "التنمية المستدامة" ،وفي إطار تجسيد العالقات الوطيدة بين شعبي
مصر ودولة الكويت الشقيقة ،وقعت اليوم مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية اإلجتماعية ،بالتعاون مع المبادرة الكويتية
لمساندة الشعب المصري ،التابعة لجمعية الهالل األحمر الكويتي ،مذكرة تفاهم لتمويل مشروع تنمية قرية "المخزن" ،مركز
قوص بمحافظة قنا ،حيث تهدف المذكرة الموقعة بين الطرفين إلى المساهمة في حل قضايا :البنية التحتية والفقر ،والتعليم ،واألمن
الغذائي ،والبطالة ،والصرف الصحي.
وقد جرت مراسم التوقيع على اإلتفاقية صباح اليوم في فندق "الفور سيزونز النيل بالزا" بحضور معالي الدكتورة  /غادة والي،
وزيرة التضامن اإلجتماعي ،التي قامت بتقديم الشكر نيابة عن الحكومة المصرية لشعب وحكومة دولة الكويت الشقيقة على دعمها
المتواصل لمصر ،مشيرة إلى أهمية هذا المشروع باعتباره نموذجا للتعاون بين البلدين الشقيقين ،عالوة على أنه يجسد الشراكة
التنموية بين القطاعين العام والخاص ،كما تعهدت بتوفير الدعم الالزم إلنجاح مثل هذه المشروعات وغيرها من المشروعات
اإلجتماعية  -التنموية العربية على أرض مصر ،والتي ترجمتها مشروعات دول  :الكويت ،والمملكة العربية السعودية ،ودولة
اإلمارات العربية المتحدة في السنوات األخيرة .وأكدت د.والي أن مشروع تنمية قرية المخزن بمحافظة قنا ،ومن قبله عزبة الشبخ
يعقوب ببني سويف ،قابالن للنجاح والتكرار.
من جانبها ،أوضحت األستاذة "منى ذو الفقار" ،رئيس مجلس أمناء مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية اإلجتماعية ،حرص
المؤسسة المتواصل -عبر هذا النموذج من المشروعات التنموية  -على تحقيق وترسيخ قيم التنمية المستدامة في مصر بأبعادها
الثالث :نمو اقتصادي ،وتنمية اجتماعية ،وحماية البيئة ،مشيرة إلى أن المؤسسة ،من خالل الدراسات العلمية والميدانية تسعى
إلى تطوير األماكن األكثر احتياجا بمصر ،من خالل التصدي لقضايا الفقر ،وتطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم واإلسكان
والمياه والصرف الصحي وتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة التي تعمل على خلق فرص عمل ودخل للشباب في مصر ،وأكدت
"ذوالفقار" على أهمية شيوع ثقافة جديدة للعمل التنموي في مصر ،تجمع بين البعدين اإلجتماعي والتنموي ،وكلها تحديات كبرى
ال يمكن مواجهتها عبر التبرعات والمنح فقط بل عن طريق تنفيذ مشاريع نموذجية مدروسة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتفتح
الطريق لتكرارها بنجاح.
أكدت السيدة /عادلة مساعد الساير ،رئيس مجموعة المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري ،أن العالقات التاريخية بين
دولتي مصر والكويت ،تتنوع في العديد من المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،وكشفت "الساير" ،عن قيام
أعضاء المبادرة الكويتية بجمع تبرعات من أفراد الشعب الكويتي بمبلغ  ٢٧٦ألف دينار كويتي ،أي ما يعادل حوالي  ٧مليون
جنيه مصري لتغطية تكاليف تنفيذ المشروع الذي تم التخطيط واإلعداد له وفق القواعد العلمية الدقيقة من دراسة للمجتمع
المحلي ومدى احتياجاته األساسية عبر فريق من الخبراء واالستشاريين.

وصفت األستاذة هناء حلمي ،الرئيس التنفيذي لـمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية اإلجتماعية ،المشروع بأنه يجسد قيم
الشفافية من بداية التخطيط للمشروع والخطط التنفيذية المستقبلية مع تحقيق مبادئ التنمية المستدامة .حيث قامت مؤسسة
المجموعة المالية هيرميس للتنمية اإلجتماعية ،وأعضاء المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري ،بتقديم دراسة ميدانية
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متكاملة لمشروع تنمية قرية المخزن بمركز قوص بمحافظة قنا ،خالل فترة الشهور التسعة الماضية وذلك من خالل استشاريين
ومتخصصين فنيين لدراسة الموقع بالكامل لمعرفة االحتياجات األساسية والحقيقية للمجتمع المحلى ،حيث تبين أن نسب
المعدمين والفقراء بالقرية تصل إلى .٪٨٠
وتكشف تفاصيل مشروع تنمية قرية المخزن بمركز قوص بمحافظة قنا عن تنوع مجاالته وأبعاده :إسكان ،وصحة ،وتعليم،
وغذاء ،حيث سيتضمن المشروع إعادة بناء وترميم عدد  ٣٦٢منزال ،وإنشاء مدرسة جديدة على مساحة ٤٠٠متر مربع
وبارتفاع أربعة أدوار ،باإلضافة إلى تزويد المدرسة الحالية باألثاث المدرسي والتجهيزات العلمية والمعملية الالزمة ،بجانب
أعمال الصيانة والترميم ،فضال عن إنشاء مخبز آلي جديد.
ويمثل مشروع قرية المخزن امتدادا لرؤية مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية اإلجتماعية لتنمية قرى وريف مصر للحد
من الفقر عن طريق التنمية المستدامة ،تلك الرؤية التي ال تركز على قطاع بعينه كالصحة أو التعليم ،بل إعادة تأهيل المجتمع
بأكمله ،بما في ذلك البنية التحتية والتنمية البشرية واالقتصادية .وقد تجسدت هذه الرؤية  ،بشكل واضح ،في مشروع إعادة بناء
وتطوير عزبة الشيخ يعقوب بمحافظة بني سويف ،حيث أشرفت المؤسسة فيه على إعادة إعمار وتطوير  ٤٥٠منزال ،وإنشاء
محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ،ومركز خدمي يشمل :مستوصف ،حضانة ،مخبز ،قاعة تدريب ومعمل ألبان .بتكلفة بلغت
 ٢٧مليون جنيه ،وتم افتتاحه عام .٢٠١٠
وفي هذا السياق ،قامت المجموعة المالية "هيرميس" ،في أواخر يوليو الماضي بالتبرع بمبلغ  ٥٠مليون جنيه لمؤسسة "المجموعة
المالية هيرميس للتنمية اإلجتماعية" من أجل المساعدة في تنمية عدة قرى بالمناطق األكثر احتياجا في صعيد مصر ،وتوزع بدءا
من عام  ٢٠١٥وفقا لبرامج التنفيذ ،وهو مشروع سيخدم أكثر من ثالثين ألف مواطن مصري.
انتهـــى-عن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية اإلجتماعية
نشأت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية اإلجتماعية في عام  ٢٠٠٦التزاما بالدور االجتماعي الذي تقوم به الشركة في المجتمعات
التي تعمل فيها ،فهي مؤسسة مستقلة غير حكومية وغير هادفة للربح تأسست بغرض مساعدة األفراد والمجتمعات المختلفة في التغلب على
القضايا المعاصرة من تخفيف وطأة الفقر وإتاحة المبادرات التعليمية وحمالت الرعاية الصحية.
وتركز المؤسسة بشكل خاص على تخفيف وطأة الفقر وتطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر عبر المساهمة الفعالة في مكافحة انتشار
األمراض الخطيرة ودعم مبادرات التنمية في مجاالت متعددة تشمل اإلسكان والمياه والصرف الصحي والمشروعات التي تعمل على زيادة
الدخل .وتشارك المؤسسة في مخاطبة أبرز القضايا المعاصرة والمتعلقة بالتعليم والبيئة والمساواة بين الجنسين والعمالة وحقوق الطفل وتنمية
الشباب وتمويل المشروعات الصغيرة.
لعبت المؤسسة منذ نشأتها دورا بارزا في عملية التنمية اإلجتماعية عبر العمل مع العديد من المؤسسات االستثمارية والمنظمات غير الحكومية
إلقامة مشروعات ،ومنها على سبيل المثال وليس الحصر :برنامج الوحدة من أجل األطفال :مبادرة إنقاذ أطفال الشوارع؛ وصندوق رعاية
وتوجيه الشباب؛ ومركز إعادة تصنيع الورق والجرافيك؛ ومشروع إسكان نزلة حسين بمحافظة المنيا؛ ومشروع توصيل المياه النقية
والمراحيض في قرية بني خالد بمحافظة المنيا؛ ومبادرة مكافحة بفيروس الكبد الوبائي (سي) والتوعية بأخطاره؛ وحملة التطعيم ضد فيروس
التهاب الكبد ( )Hepatitis Bلطالب الجامعات؛ وتمويل المشروعات الصغيرة ،وتوفير القوافل الطبية ،وبرنامج الغذاء للمدارس ،ومشروع
رؤية للحد من الفقر في عزبة الشيخ يعقوب بمحافظة بني سويف ورعاية األطفال المصابين بالشلل الدماغي والعمل مع مؤسسة سايف الدولية
.SIFE
عن المجموعة المالية هيرميس
تأسست المجموعة المالية هيرميس عام  ،١٩٨٤وهي بنك االستثمار الرائد في العالم العربي وتربو خبرتها على  ٣٠عاما من اإلنجاز
صص الشركة في تقديم باقة متنوعة من الخدمات المالية واالستثمارية تشمل الترويج وتغطية
المتواصل في أسواق المال اإلقليمية .تتخ ّ
االكتتاب وإدارة صناديق االستثمار والمحافظ المالية والوساطة في األوراق المالية والبحوث واالستثمار المباشر .وتمتلك المجموعة المالية
هيرميس حصة األغلبية بنسبة  ٪٨.٦٣في بنك االعتماد اللبناني.
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ومن خالل تواجدها في مصر ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وعمان ،وقطر ،والسعودية ،واإلمارات ،وموظفيها البالغ عددهم أكثر من ٨٠٠
موظف من  ٢٥جنسية مختلفة ،تقدّم المجموعة المالية هيرميس خدماتها لقاعدة كبيرة ومتنوعة من العمالء تمتد من الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،وحتى أوروبا وأفريقيا والواليات المتحدة .وتضم قاعدة عمالء المجموعة المالية هيرميس حكومات ،وشركات كبرى ،ومؤسسات
مالية ،ومستثمرين من األفراد.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.efghermes.com :
المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي
انبثقت المبادرة لمساندة الشعب المصري في مطلع شهر يوليو  2013وتزامنا مع شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر
الكويتي نتيجة تنادي مجاميع شعبية من نساء ورجال وشباب الكويت كمبادرة مدينة ،تهدف إلي تقديم يد العون والمساعد للشعب المصري
نظرا لما يمر فيه الشعب الشقيق من ظروف عصيبة.
تتلخص رؤية المبادرة لمساندة الشعب المصري في تقديم الدعم المادي لألسر المستحقة والمتعففة وكذلك األفراد في كافة أنحاء مصر

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:
قطاع العالقات اإلعالمية
رامي جالل
المستشار اإلعالمي
01203300033
rgalal@vm.com.eg
قطاع العالقات اإلعالمية
media@efg-hermes.com
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق
melgammal@efg-hermes.com
إبراء الذمة
قد تكون المجموعة المالية هيرميس قد أشارت في هذا التقرير إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارة واالستراتيجية
واألهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية لألنشطة المختلفة .وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل ال تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية
المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة ،ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر
– التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف االقتصادية العامة واآلثار الناجمة عن مركز العملة
المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة .وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المتعلقة
بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.
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