بيان صحفي

المجموعة المالية هيرميس تساهم في مكافحة سرطان الثدي

المجموعة المالية هيرميس ترعى سباق التوعية بأخطار سرطان الثدي وتسعى لرفع معدالت االكتشاف المبكر في

مصر

 22أكتوبر 2009

القاااهر – أعلناات اليااو المجموعااة الماليااة هياارميس ،بنااا االسااتثمار ال اريااد فااي العااال العربااي ،عاان رعايت ااا لسااباق
التوعياة السانوي الساابع الاتي تن مااؤ الماسساة المصارفة لمكافحاة سارطان الثاادي .وسايت قااماة الساباق ياو الساابت

الموافا  24أكتااوبر  2009بأه ارمااات الجي ا  ،بالتعاااون مااع حركااة سااو ان مبااارا الدوليااة للما أر ماان أجا السا ،
وجمعية سو ان جي كومن.

ولقااد ش ا د السااباق الااتي ن متااؤ الماسسااة المص ارفة لمكافحااة ساارطان الثاادي فااي عااا  2008مشاااركة واسااعة ماان
أكثر من  2500فارد مان بيان

أطبااا وبااحثين وسافراا وصاحفيين ،باإلضاافة قلاى العدياد مان الشخصايات الباار

في المجتمع وعدد من السيدات ال تي ت شفاي

من المرض.

ومن جانب اا صارحت السايد مناى تو الفقاار ،ريايس مجلاس قدار المجموعاة المالياة هيارميس ،اايلاة "سايدات العاال

يواج ن سارطان الثادي أكثار مان باااي أناوا السارطان وا ْن كاان ال يفاوق سارطان الرياة ت دياداح للحياا  .وباالرم مان
اإلحصاييات التي تشير قلى أن سرطان الثدي يمث نحو  ٪19من جميع حاالت السرطان في مصار ،فانن نسابة
الوعي بأخطاار ال ت فاد عان  ٪1باين نسااا مصار.و قن كاان ال يفاوق سارطان الرياة مان حيا

لتموف ا احبحااا

العلميااة ماان أج ا التوص ا قلااى أكثاار سااب الع ا

ولاتلا فننناا نساعى

تطااو احر ،ولكاان حتااى يتااوفر هااتا الع ا

فاانن

الفحص التاتي واالكتشاف المبكر هما أملنا الوحيد في الحفاظ على احرواح".

وتأتي رعاية المجموعة المالية هيارميس للساباق ضامن الت ام اا بتنااو ومعالجاة القضاايا الصاحية فاي مصار ،قلاى
جانااط تطااوفر الباارام ال ادف ااة قل ااى التغلااط عل ااى التح ااديات الماليااة والتعليميااة التااي تواج ااؤ الشاارفحة الكباار م اان
المجتمع .فالشركة تعم من خ

ماسسة المجموعة المالية هيرميس لرفع الوعي الصحي لد احطفاا والتوعياة

بأخطااار احم اراض المسااتوطنة فااي مصاار مث ا الت اااط الكبااد الوبااايي (فيااروس  Bو .)Cولقااد الت ماات الماسسااة،
ضمن مبادرات ا المتنوعة ،بتوفير أربعاة اوافا ط طبياة فاي اثنتاين مان أشاد المنااط فقا احر فاي القااهر الكبار  ،وتتكاون
ك اافلة من اثني عشر عياد طبية متنقلة ومج

بالكام  ،وفرق طبية متخصصة تخد ك من ا أكثر من ألا

شخص ب مقاب .
أما الماسسة المصارفة لمكافحاة سارطان الثادي ف اي من ماة ميار هادفاة للاربح تا قنشااي ا لمكافحاة سارطان الثادي
ودع أبحاثؤ العلمية وتوفير الخدمات المتعلقة بالمرض في مصر.

وجمعية سو ان جي كومن للشفاا ف ي أكبر من مة دولياة للنااجين مان سارطان الثادي والنشاطين فاي هاتا المجاا .
ولقد استثمرت الجمعية أكثر من  1.3مليار دوالر أمرفكي ،منات عاا  ،1982لتحساين حياا أولياا الاتين يعيشاون
مع المرض وتشجيع احبحا

المتعلقة بؤ.
--ن اية البيان--

عن المجموعة المالية هيرميس
تأسس اات المجموع ااة المالي ااة هي اارميس ع ااا  ،1984وه ااي بن ااا االس ااتثمار ال اري ااد ف ااي الع ااال العرب ااي .وتتخص ااص
الماسسة في نشاط التروف وتغطية اإلكتتاط ،وادار احصو  ،واالستثمار المباشر ،والسمسر فاي احوراق المالياة،
واحبحا  .وهي مدرجة فاي بورصاتي لنادن ومصار لا وراق المالياة ،وتتمتاع ا ن بارأس ماا ساواي يبلا حاوالي 2
مليار دوالر أمرفكي.
ومن خ

عمليات ا في مصر ،واإلمارات العربية المتحد  ،والمملكة العربية السعودية ،واطر ،ولبنان ،والكوفت

وعمان ومو في ا البال عدده حوالي  880مو فاح من  25جنسية ،تقد المجموعة المالية-هيرميس خدمات ا
لقاعد كبير ومتنوعة من العم ا تمتد من الشرق احوسط وشما قفرفقيا ،وحتى أوروبا وأفرفقيا والواليات المتحد .
وتض ااعد عم ا المجموعة المالية هيرميس حكومات ،وشركات كبر  ،وماسسات مالية ،ومستثمرفن أفراد

وعم ا تج ية.
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