مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية تتبنى خطة متكاملة
لمكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي في مصر

مؤسسة المجموعة المالية هيرميس تسعى لتخفيف معاناة المصابين بفيروس التهاب
الكبد الوبائي وتستحدث نموذج فريد إلقامة المشروعات التنموية المتكاملة
 26ديسمبر 2013
القاهرة  -قالت هناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية أن المؤسسة رصدت
تبرعات مالية قدرها  2مليون جم خالل عام  2013لتمويل حملة مكافحة فيروس الكبد الوبائي بالتعاون مع إحدى الشركات
الدولية الرائدة في صناعة األدوية.
نظرا الرتفاع نسب االستجابة للعالج ،حيث تقوم الحملة على ثالثة
وأوضحت حلمي أن المؤسسة تركز على عالج األطفال
ً
محاور رئيسية وهي التوعية والتشخيص المبكر وسرعة العالج .وقامت الحملة بعالج ما يقرب من  200مصاب بفيروس
 Hepatitis Cحتى اآلن بواقع  100مريض في مستشفى األطفال بجامعة المنصورة و 100مريض آخر في معهد الكبد بمركز
شربين التابع لمحافظة الدقهلية.
وأضافت أن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية بدأت التعاون مع مستشفى أمراض الباطنة القصر العيني
عام  2007من أجل المساهمة الجادة والفعالة في مكافحة انتشار هذا الفيروس الذي يحمله ما يتراوح بين  %10و %14من
المصريين.
نظرا لتأثيره البالغ
وأكدت حلمي أن مصر تسجل أعلى معدل النتشار التهاب الكبد الوبائي في العالم ،وهو أمر شديد الخطورة ً
على منظومة الرعاية الصحية في الدولة فضالً عن تكبيد الحكومة عبئًا ثقيالً في مواجهة فيروس التهاب الكبد الوبائي الذي
يحمله ما يقرب من  9مليون مواطن ،يقع أغلبهم تحت وطأة الفقر بجانب معاناتهم اليومية من مرض عادة ما يؤدي لإلصابة
بسرطان الكبد.
تجدر اإلشارة إلى أن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية عملت مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية
التابعة لوزارة الصحة وغيرها من المنظمات غير الحكومية من أجل توجيه الموارد والجهود إلى مكافحة انتشار عدوى التهاب
الكبد فيروس  Cعلى مدار ست سنوات.
وتحرص المؤسسة كذلك على رعاية وتمويل المبادرات األخرى الرامية إلى مكافحة انتشار التهاب الكبد فيروس  Bبالتعاون مع
المنظمات غير الحكومية والجهات التمويلية الخيرية ،حيث شاركت في الحملة القومية لتطعيم أكثر من  20ألف طالب جامعي
بكليات الطب البشري وطب األسنان والصيدلة والتمريض في تسع جامعات مصرية خالل عام  ،2009قبل أن تتوقف الحملة
نظرا لغياب التمويل من الجهات التابعة للقطاع الخاص ،غير أن مؤسسة المجموعة المالية
بصورة مؤقتة بعد ثورة  25يناير ً
هيرميس للتنمية االجتماعية هي المؤسسة الخيرية الوحيدة التي رصدت التبرعات المالية خالل هذا العام إلطالق المرحلة الثانية
من الحملة لتوفير التطعيم لحوالي  7200طالب من خمس جامعات إضافية.
وأضافت حلمي أن انتشار الجهل وغياب الخدمات األساسية هي أبرز ما يعرقل مسيرة التنمية بأية دولة في العالم ،وهو ما يحفز
المؤسسة الختيار القضايا ذات األبعاد الوطنية والمردود المجتمعي الواسع مثل مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي.
وتنتهج مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية نموذ ًجا ابتكاريًا للوفاء بمسئوليتها االجتماعية ،فهي ال تركز فقط
على المبادرات الخيرية المنفردة ولكن تسعى دائ ًما إ لى إقامة المشروعات المتكاملة التي تحظى باالستدامة والمردود المجتمعي
الواسع.

تقديرا إلسهاماتها في توفير خدمات الرعاية الصحية وتخفيف وطأة الفقر عن
وقد اكتسبت المؤسسة مكانة إقليمية ودولية متميزة
ً
المجتمعات المختلفة في مصر ،حيث فازت المؤسسة بالجائزة التقديرية للمسئولية االجتماعية للشركات األفريقية ضمن احتفالية
جوائز  African Banking Awards 2013التي نظمتها المؤسسة الدولية .EMEA Finance
وأكدت هناء حلمي أن جميع القائمين على إدارة المؤسسة يفخرون باإلنجازات المحققة خالل هذه المرحلة الحرجة من تاريخ
مصر سواء فيما يتعلق بمبادرة مكافحة التهاب الكبد الوبائي أو حمالت التبرع بالدم التي تطلقها المؤسسة بصورة نصف سنوية
وتلقى مشاركة واسعة من العاملين بالمجموعة المالية هيرميس.
واختتمت حلمي أن المؤسسة تحرص على تطوير استراتيجيتها لمواكبة المشهد الجديد الذي يتسم بتضاؤل فرص التمويل عقب
الثورة ،ولكنها لم تتوقف أبدًا عن التزامها بمساندة المجتمعات األكثر احتياجا .وأكدت أن المؤسسة تتطلع إلى مواصلة التأثير
اإليجابي في حياة الماليين خالل السنوات المقبلة.
جدير بالذكر أن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية حصلت في وقت سابق من هذا العام على جائزة الوسام
تقديرا للجهد واإلنجاز المستمر في مجال المسئولية االجتماعية ،عل ًما
الذهبي للتميز لعام  2013من منظمة "أكاديمية تتويج"
ً
بأن "أكاديمية تتويج" تعد منظمة غير هادفة للربح تعمل على إرساء قواعد التنمية المستدامة في أنحاء الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.
—نهاية البيان—
عن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية
نشأت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية في عام  2006التزا ً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 والصر 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 دوراً 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 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 ،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
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكترونيww www.efghermesfoundation.org :
عن المجموعة المالية هيرميس
صص الشركة في أنشطة تداول األوراق
تأسست المجموعة المالية هيرميس عام  ،1984وهي بنك االستثمار الرائد في العالم العربي .وتتخ ّ
المالية والتسويق وتغطية االكتتاب وإدارة األصول واالستثمار المباشر والبحوث ،وهي مدرجة في كالً من بورصتي مصر ولندن لألوراق
المالية .وقد قامت المجموعة المالية هيرميس باتخاذ أول خطواتها الهادفة للتحول إلى أول بنك شامل في المنطقة حيث قامت باالستحواذ
على حصة  ٪65من أسهم بنك االعتماد اللبناني خالل عام  2010وهو ما يسمح للمجموعة بالتوسع السريع في قطاع الخدمات البنكية
التجارية والخدمات المصرفية لألفراد.

ومن خالل تواجدها في مصر ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وعمان ،وقطر ،والسعودية ،واإلمارات ،وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 800
موظف من  25جنسية 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 والعمالء األفراد.
للمزيد من المعلومات عن المجموعة المالية هيرميس ،يرجى زيارة الموقع اإلليكتروني:
www.efghermes.com
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:
قطاع العالقات اإلعالمية
المجموعة المالية هيرميس القابضة ش.م.م .
www.efghermesmedia@efg-hermes.com
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