المجموعة المالية هيرميس ترصد  50مليون جنية لتنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة للقرى
األكثر فقرا ً بصعيد مصر
المبادرة مخصصة لتحسين أوضاع عشرات اآلالف من المصريين

القاهرة  ٣١أغسطس ٢٠١٤
أعلنت المجموعة المالية هيرميس – بنك االستثمار الرائد في العالم العربي – في إطار استكمال مسيرة الدور االجتماعي للقطاع
الخاص المصري ،عن قرارها بالتبرع بمبلغ  ٥٠مليون جنية لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية 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.
وقالت منى ذو الفقار ،رئيس مجلس أمناء مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية "إن هذه المبادرة تأتي في إطار
استكمال دورنا في المشاركة االجتماعية والتزاما ً بالدور االجتماعي الذي تقوم به المجموعة المالية هيرميس في مصر".
وأضافت " :نحن نهدف بشكل أساسي إلى تخفيف وطأة الفقر وتطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم واإلسكان والمياه
والصرف الصحي وتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة التي تعمل على خلق فرص عمل ودخل للشباب في مصر عبر
المساهمة الفعالة في دعم مبادرات التنمية في هذه المجاالت المتكاملة ".
وقد أكد الرؤساء التنفيذيون للمجموعة المالية هيرميس على تلك المعاني نفسها .فمن جانبه أوضح ياسر الملواني أن "الشركة
تهتم بإيجاد حلول تساعد في توازن األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية لضمان حياة كريمة ألفراد المجتمع الذي نعمل به"
وأضاف كريم عوض "إن تحمل المسؤولية االجتماعية هو أحد أهم أهداف المجموعة المالية هيرميس ،ويهمها المضي قدما ً في
المشاركة في التنمية المستدامة لتخفيف وطأة مشكالت الفقر والصحة والتعليم واألمن الغذائي وغيرها ،وكلها تحديات كبرى ال
يمكن مواجهتها عبر التبرعات والمنح فقط بل عن طريق تنفيذ مشاريع مدروسة تضمن تحقيق نمو مستدام".
وعلى الصعيد اإلجرائي ،صرحت هناء حلمي ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية" :هذا
التمويل يمثل استكماالً لسلسلة طويلة من اإلجراءات التي اتخذتها وستتخذها المؤسسة للتقدم في تحمل مسؤوليات المشاركة
االجتماعية ،وهذا التمويل يهدف إلى مكافحة الفقر في القرى األكثر احتياجا ً .وقد عملنا في السابق على مشروع للحد من الفقر
عن طريق التنمية المستدامة "رؤية  ،"٢٠٠٨والذى كان يهدف إلى إعادة بناء وتطوير عزبة يعقوب لتوفير حياة أفضل
للمواطن مصري ،وأشرفت المؤسسة فيه على إعادة إعمار وتطوير  ٤٥٠منزالً وإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي
ومركز خدمي يشمل مستوصف ،حضانة ،مخبز ،قاعة تدريب ومعمل ألبان .وأضافت "تكلف هذا المشروع  ٢٧مليون جنيه،
وتم افتتاحه عام  .٢٠١٠وترجع أهمية هذا المشروع إلى انه لم يركز على قطاع واحد بعينه ،مثل الصحة أو التعليم ،بل أعاد
تأهيل المجتمع بأكمله ،بما في ذلك البنية التحتية والتنمية البشرية واالقتصادية وتقديم الخدمات المختلفة".
والجدير بالذكر أن قنا وسوهاج من ضمن المحافظات المعنية في خطة المؤسسة للتطوير ،فسوهاج بها  ١٢٤قرية وقنا بها ٤٨
قرية من أفقر  ٥٠٠قرية في مصر ،حيث تقدر نسبة البطالة بأكثر من  ٪٦٠في هذه المحافظات ،بالرغم من أنها تعد محافظات
ذات ظهير صحراوي ولديها قاعدة نشاط اقتصادي قابله للتنوع واستيعاب األنشطة الجديدة ،باإلضافة إلى وجود حرف تراثية.
وهذه العناصر تساعد في خلق فرص عمل جديدة وإعداد مناطق صناعية ومشاريع صغيرة جديدة.
وتستهدف عمليات التنمية وتوفير الخدمات االجتماعية والمشاريع الى رفع قدرات البنية التحتية المتمثلة في مشاريع اإلسكان
والكهرباء والمياه والصرف الصحي ،فضالً عن مشاريع التنمية البشرية والتدريب المهني ،والتنمية االقتصادية للقرى الجديدة
عبر إطالق مشاريع مدرة للدخل مما سيؤدي إلى تطوير معيشة أكثر من ثالثين ألف مواطن مصري ،باإلضافة إلى تنفيذ
المشاريع الخدمية المتنوعة مثل المخابز والعيادات .وقامت مؤخرا المجموعة المالية هيرميس أيضا ً بالتبرع بمبلغ  ٢٠مليون
جنية لصالح صندوق تحيا مصر تعبيرا عن التزام الشركة تجاه الوطن ورغبتها في المساهمة لدعم االقتصاد المصري.
 انتهى–عن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية
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نشأت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية في عام  ٢٠٠٦التزا ًما 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 االجتماعية 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 والم راحيض 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 ،ومركز المجتمع لفن التنمية ،ومشروع محاربة الفقر في قرية عزبة 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  ٣٠عا ًما 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  ٪٦٣.٨في بنك االعتماد اللبناني.
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.
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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
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