بيان صحفي
القيادات الحكومية تفتتح المشروع التنموي التابع للمجموعة المالية هيرميس بمحافظة بني سويف

مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية اإلجتماعية تحتفل بإستكمال المرحلة الثانية من مشروع رؤية  2008لتوفير المساكن والخدمات
المالئمة ألكثر من خمسة آالف فرد من سكان قرية الشيخ يعقوب ،بمشاركة الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن اإلجتماعي ،والدكتور
سمير سيف اليزل محافظ بني سويف.
القاهرة – أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس ،بنك اإلستثمار الرائد في العالم العربي ،عن إستكمال المرحلة الثانية من مشروع رؤية
 2008وهو أحد المشروعات التنموية المتكاملة ويهدف لتوفير المسكن المالئم والمياه الجارية وأنظمة الصرف الصحي والكهرباء لنحو
خمسة أالف فرد من سكان قرية الشيخ يعقوب بمركز الفشن بمحافظة بني سويف.
وفي إطار اإلحتفال بهذا الحدث الهام  ،قام الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن االجتماعي ،والدكتور سمير سيف اليزل محافظ بني
سويف ،بزيارة القرية وكان في إستقبالهم السيدة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية اإلجتماعية،
والسيدة هناء حلمي المدير التنفيذى للمؤسسة  ،حيث قاموا بتسليم  150منزل جديد إلى  150أسرة من أسر القرية باإلضافة الى جولة شملت
زيارة المرافق الجديدة التي تم تشييدها لدعم المشروع.
ومن جانبها صرحت السيدة منى ذو الفقار قائلة "إن تسليم المنازل الجاهزة والتي تضم غرفا مستقلة ومزودة بالخدمات األساسية من المياه
الجارية والكهرباء والصرف الصحي ما هي إال بداية لمرحلة التطوير للقرية بالكامل ،حيث نرى أهمية توفير الموارد الالزمة لمساعدة
أهالي القرية والحفاظ على منازلهم الجديدة بعد إنتهاء المشروع".
وقد تم تصميم نظام جديد للصرف الصحي ،ويجري حاليا تشغيل مركز لمعالجة مياه الصرف واستعمالها في الري ،كما تم إطالق عدد من
المشروعات لزيادة الدخل تشمل مشروعات التمويل متناهي الصغر ومشروع تربية الحيوانات ،ضمن الجهود الهادفة لتوفير مصادر دخل
ثابتة ألهالي القرية وتمويل المشروعات الصغيرة.
كما تم بناء مركز إجتماعي جديد ليكون مركزا خدميا ويضم حاليا مخبزا ً يديره سكان القرية ،وسوف يضم بحلول ربيع  2010عيادة طبية
ومعمل ألبان وحضانة لألطفال ومركز تدريب مهني لتوفير المزيد من فرص العمل ألهالي القرية.
كما علقت السيدة هناء حلمي قائلة "إننا نأمل في ظل نمو ونهوض الشركات المصرية أن تزداد هذه اإلسهامات المتميزة التي تخدم
مجتمعاتنا ،حيث يبعث اإلهتمام بالمسئولية اإلجتماعية للشركات شعورا ً هائالً بالرضا والسعادة .فعلى مدار العامين الماضيين ،وجهت
مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية اإلجتماعية تركيزها وجهودها لهذا المشروع ،واليوم يسعدنا تسليم المساكن والمرافق الجديدة
التي نأمل أن تسهم بشكل واضح في تحسين مستوى المعيشة لسكان القرية".
وتصل تكلفة المشروع المتميز ،والذي بدأ منذ عامين ،إلى  25مليون جنيه مصري ويهدف لتوفير  422منزال جديدا ومجهزا بنهاية عام
 ،2010وهو ضعف العدد الذي استهدفه المشروع في بدايته .وتنوي المؤسسة مع إكتمال المشروع أن تستخدم البنية التحتية الرئيسية التي
تم تشييدها لمد تلك الخدمات إلى المزيد من القرى المجاورة.
يذكر أن مركز العقد اإلجتماعي التابع لمجلس الوزراء المصري منح مشروع رؤية  2008لقب "المشروع التنموي المثالي لعام "2009
وطالب القطاع الخاص بأن يحذو حذوه ،كما فاز المشروع بجائزة البورصة المصرية وشركة جلوبال تريد ماترز ألفضل مشروعات
المسئولية اإلجتماعية للشركات خالل عام  2010باإلضافة الى جائزة تصفيات مؤسسة شواب للمشروعات االجتماعية
-انتهى-

عن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية اإلجتماعية
ً
أنشأت المجموعة المالية هيرميس في عام  2007مؤسسة المجموعة المالية هيرميس إلتزاما منها تجاه المجتمعات التي تعمل
فيها .ومؤسسة المجموعة المالية هيرميس هي هيئة غير حكومية مستقلة وغير هادفة للربح تسعى إلى مساعدة المبتكرين؟؟؟ من
األفراد والمؤسسات للتغلب على التحديات المالية والتعليمية والصحية التي تواجه مجتمعنا ،كما تهدف إلى دعم البرامج المبتكرة
وذات اإلستمرارية التي تزيد من الفرص لهؤالء األكثر إحتياجا ً وإحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات المحلية.
وتركز مؤسسة المجموعة المالية هيرميس بشكل خاص على تخفيف وطأة الفقر في مصر عبر دعم مبادرات التنمية في قطاع
اإلسكان والمياه والصرف الصحي والمشروعات التي تُدير؟؟؟ الدخل .ويشمل برنامج المؤسسة قضايا أخرى متعلقة بالصحة
العامة والتعليم والبيئة والمساواة بين الجنسين العمالة وحقوق الطفل وتنمية الشباب وتمويل المشروعات الصغيرة.
ولقد لعبت المؤسسة دورا ً بارزا ً منذ إنشائها في عملية التنمية اإلجتماعية عبر العمل مع العديد من المؤسسات اإلستثمارية
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 مرض التهاب
الكبد الوبائي (فيروس  )Cوالتوعية بأخطاره؛ وحملة التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي ( )Bلطالب الجامعات؛ وتمويل
المشروعات الصغيرة ،وتوفير القوافل الطبية ،وبرنامج الغذاء للمدارس ،ومركز المجتمع لفن التنمية ،وأخيرا ً مشروعها للحد
من الفقر في قرية عزبة يعقوب بمحافظة بني سويف.
للمزيد من المعلومات عن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس ،يرجى زيارة الموقع اإلليكتروني:
www.efghermesfoundation.org

االتصال:
هبة الحمزاوي
مدير العالقات العامة
المجموعة المالية هيرميس القابضة (ش.م.م)
بريد اليكترونيhelhamzawy@efg-hermes.com :
هاتف00 20 2 3331 8255 :
محمول00 20 16 550 9799 :

