بيان صحفي

مؤسسة المجموعة المالية-هيرميس للتنمية االجتماعية تنتهي من تنفيذ المرحلة
األولى من مشروع تنموي متكامل يهدف للحد من الفقر ومساعدة أهالي قرية
عزبة يعقوب بمحافظة بني سويف.

في إطار جهودها المبذولة للحد من الفقر في مصر ،تقوم مؤسسة المجموعة المالية-هيرميس للتنمية االجتماعية

بالنهوض بمستوى معيشة قرية بأكملها ،إذ تعمل على توفير اإلحتياجات األساسية لسكانها ومنحهم مساكن آمنة
وتأمين مصادر دخل ثابتة لهم.

القاهرة في  21سبتمبر 2008
تقع عزبة يعقوب في محافظة بني سويف في الوجه القبلي ويبلغ عدد سكانها نحو  3000نسمة .وتحيا

الغالبية العظمى من سكانها تحت مستوى الفقر ،كما يسكن األهالي في  370منزالً تفتقر إلى المرافق األساسية

مثل المياه الجارية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء .وهي بذلك ال تختلف كثي اًر عن باقي القرى الريفية الفقيرة
في مصر ،والتي ال تحظى بالرعاية الواجبة.

وفي تصريح لألستاذة منى ذو الفقار رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المجموعة المالية-هيرميس للتنمية

االجتماعية "إن مثل هذه القرى تحتاج إلى ما هو أكثر من مجرد المساعدات المالية ،فهي تحتاج الي تغييرات

جذرية ترتقي بمستوى معيشة ابنائها إلى مستوى أفضل على نحو مستمر .وهذا ما دفعنا إلختيار هذا المشروع

التنموى المتكامل بما يحمله من تحديات" .وأضافت ذو الفقار "إننا نؤمن بأن كل مؤسسة في مصر البد وأن
تبذل من طاقاتها ما تستطيعه من أجل المساهمة في إعادة بناء مثل هذه المجتمعات الفقيرة وتمكين مواطنيها

اقتصاديا واجتماعيا في ظل ما نواجهه من تحديات القرن الواحد والعشرين".

هذا وقد أنهت مؤسسة المجموعة المالية-هيرميس للتنمية االجتماعية المرحلة األولى من مشروعها

"رؤية  "2008والذي تصل تكاليفه إلى  25مليون جنيه ،مخصصة بالكامل لتلبية إحتياجات قرية عزبة يعقوب،
وتحسين مستوى معيشة سكانها.

ووفقاً للسيدة هناء حلمي ،المدير التنفيذي للمؤسسة فإن المشروع يعمل على إعادة بناء  370منزالً
لضمان أن تكون جميع منازل القرية آمنة ومزودة بالمياه الجارية والكهرباء والصرف الصحي ،وأنه من المقرر أن
يتم في ديسمبر  2009اإلنتهاء من مراحل المشروع الثالث ،والذي بدأ العمل بمرحلته األولى في مايو .2008
وتضيف حلمى أن المشروع يعتبر رائداً في مجال التنمية الريفية ،فهو مشروع تنمية متكاملة للقرية
يتضمن عدة أنشطة تنموية مثل إعادة بناء وتجديد منازل القرية بالكامل بأنظمة تصميم متميزة وتصميمات بيئية

 ،إنشاء مركز خدمي متكامل للقرية يحتوى على مخبز ومركز طبي ومعمل ألبان متكامل الخدمات ومركز خدمي
اجتماعي اقتصادي ومركز تعليم كمبيوتر للشباب والشابات ومركز تأهيل للمعوقين  ،مشروع للتنمية
االقتصادية لزيادة الدخل لألسر الفقيرة ( ثروة حيوانية – إقراض للسيدات المعيالت – تدريب حرفي بالمعايشة
بهدف التوظيف )  ،ومشروع للصرف صحي غير تقليدي للقرية بالكامل بتكنولوجيا بسيطة ومتميزة.

أن هذا المشروع هو المنهج الجديد الذي يسعى إلى تخفيف وطأة الفقر في هذه القرية ،حيث أنه ال

يعمل فقط على تلبية اإلحتياجات األساسية لألهالي ولكنه أيضاً يعالج مشاكلهم من جذورها ،وذلك من خالل
توفير مصادر دخل ثابتة لهم ومنحهم التعليم األساسي الذي يلزمهم إلدارة شؤونهم المعيشية".

هذا وقد تم اليوم في إحتفال شرفه بالحضور السيد الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن االجتماعي
واألستاذ الدكتور عزت عبد هللا أحمد محافظ بني سويف ،تسليم المفاتيح لمالكي أول سبعة عشر منزالً جديداً.
وتعلق السيدة منى ذو الفقار على المشروع قائلة "إن تحسين المستوى المعيشي لمثل هذه األسر الفقيرة
والتي تسكن منازل غير آمنة بيئياً وصحياً هو مسئولية يجب أن نتحملها جميعاً بكل إلتزام وجدية .لذلك فإننا
اليوم نفتخر بهذا المشروع الذي يساعد هذه األسر على أن تحيا في مستوى بيئي أفضل ومناسب لتربية وتنشئة
أوالدهم ،بما يمنحهم فرصة حقيقية لحياة أفضل".
وسوف تقوم مؤسسة المجموعة المالية-هيرميس للتنمية االجتماعية بتدريب أهالي القرية على أفضل
السبل للمحافظة على منازلهم وتغذية حيواناتهم والتعامل مع الخدمات التي تم توفيرها في منازلهم الجديدة.

وتقول السيدة هناء حلمي" ان التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية في المناطق الريفية

ضرورى ،حتى تستطيع مؤسسة المجموعة المالية هيرميس تمويل مشروعات تنموية فعالة في المجتمعات األكثر
إحتياجاً" ،م ضيفة "بالنسبة لنا فإن منظمات المجتمع المدني المحلية تقوم بدور هام وحاسم إذ أنها تساعدنا بما
تملكه من معرفة لتلك المجتمعات وخبرة في تنفيذ مثل هذه المشروعات".

وسوف تشمل المراحل التالية لمشروع "رؤية  "2008بعزبة يعقوب تسليم  17منزالً إضافياً خالل
الشهر القادم .كما يتم تسليم باقي الوحدات السكنية تباعا ً وفق برنامج زمني ينتهي في نهاية عام  .2009كما
يتوقع أن يتم استكمال أعمال المركز الخدمي وكافة أعمال الصرف الصحي الخاصة بالقرية ومحطة معالجة مياه
الصرف في شهري مارس وإبريل  ،2009على التوالي.
وصرحت األستاذة منى ذو الفقار قائل ًة "نأمل أن يحدث هذا المشروع تغيي اًر جذرياً يتجاوز قرية عزبة
يعقوب ،وأن يشجع المؤسسات األخرى والمتبرعين على اإلعتناء بمثل هذه المناطق الريفية الفقيرة في مجتمعنا
والتي تحتاج بشدة إلى الخدمات األساسية والتعليم" .ثم أضافت "إن الشركة سوف تستمر في معالجة مثل هذه
القضايا في السنوات القادمة تقدي ار للمسئوليتها االجتماعية".
-نهاية البيان--عن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية
في إطار مسئوليتها االجتماعية تجاه المجتمعات التي تعمل بها ،قامت المجموعة المالية هيرميس بإنشاء مؤسسة
المجموعة المالية هيرميس في عام  .2006وتعد مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية هيئة
مستقلة غير حكومية وغير هادفة للربح .وتتمثل مهمتها األساسية في مساعدة األف ارد والمؤسسات للتغلب على

التحديات المالية والتعليمية والصحية التي تواجه مجتمعنا .وتهدف المؤسسة إلى دعم البرامج الخالقة والمبتكرة
وذات االستم اررية التي تزيد من الفرص أمام من هم أكثر إحتياجاً حتى تحدث تغيير ايجابي في مجتمعاتنا
المحلية.

وينصب اهتمام مؤسسة المجموعة المالية هيرميس في المقام األول على تخفيف وطأة الفقر في مصر

من خالل دعم مبادرات التنمية في مجاالت اإلسكان والمياه والصرف الصحي ومجاالت توفير الدخل .وتشمل
ٍ
أيضا إهتماماتها القضايا األخرى المتعلقة بالصحة والتعليم والبيئة والمساواة بين الجنسين والعمالة وحقوق الطفل
وتنمية الشباب وتمويل المشاريع الصغيرة.
ٍ
بدور ها ٍم في تنمية المجتمع من خالل العمل مع مؤسسات
ومنذ بدء نشاطها ،قامت المؤسسة

ومنظمات مدنية كبيرة في العديد من المشاريع ومنها على سبيل المثال ال الحصر :توحيد الصفوف من أجل

األطفال :مبادرة أطفال الشوارع ،صندوق الشباب لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس ،مركز إعادة تدوير

الورق والتصميمات ،مشروع إسكان نزلة حسين في محافظة المنيا ،مشروع توصيل المياه النقية
والمراحيض في بني خالد في محافظة المنيا ،مكافحة مرض التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي) والتوعية به،
حملة التطعي م ضد التهاب الكبد الوبائي (بي) لطالب الكليات ،تمويل المشاريع الصغيرة ،القوافل الطبية ،برنامج
الغذاء للمدارس ،مركز المجتمع لفن التنمية ،وأخي اًر مشروعها للحد من الفقر في عزبة يعقوب في محافظة بني

سويف.

لمزيد من المعلومات عن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس ،الرجاء زيارة موقعنا:
www.efghermesfoundation.org
عن المجموعة المالية  -هيرميس
وتتخصص
وتعد بنك االستثمار الرائد في العالم العربي.
تأسست المجموعة المالية  -هيرميس عام ّ ،1984
ّ
الشركة في نشاط بنوك االستثمار ،وادارة األصول ،واالستثمار المباشر ،والسمسرة في األوراق المالية ،واألبحاث.

وهي مدرجة في بورصتي لندن ومصر لألوراق المالية ،وتتمتّع اآلن برأس مال في السوق يتجاوز  3.2مليار
دوالر أمريكي.
ومن خالل عملياتها في مصر ،واإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة العربية السعودية ،وقطر،

تقدم
والكويت ،ولبنان وعمان وموظفيها البالغ عددهم حوالي  900موظف من اكثر من  30جنسية مختلفةّ ،

المجموعة المالية  -هيرميس خدماتها لقاعدة كبيرة ومتنوعة من العمالء تمتد من الشرق األوسط وآسيا وشمال
إفريقيا ،وحتى أوروبا والواليات المتحدة .وتضم قاعدة عمالء المجموعة حكومات ،وشركات كبرى ،ومؤسسات
مالية ،ومستثمرين أفراد باإلضافة إلى عمالء التجزئة.
للمزيد من المعلومات عن المجموعة المالية  -هيرميس ،يرجى زيارة الموقعwww.efg-hermes.com :

للمزيد من المعلومات برجاء االتصال:
هبة الحمزاوي
مديرة العالقات العامة
المجموعة المالية-هيرميس
helhamzawy@efg-hermes.com
هاتف00 20 2 3331 8255 :
فاكس00 20 2 3338 3616 :
محمول00 20 16 550 9799 :

