مؤسسسسسسسسموعةمامماموعةميةممو ملممموة االممموعيااميامموممؤسسسسسسسسموسسسسيمملموة االممموعياامياممو
امقعينوعافيقمموشلعكموةاحقمقواالممموماكيم موممسادعمموفيوصعمدومصل و
تطوير البنية التحتية ،وتوفير فرص التعليم الجيد ،وتنمية النش ا ط اتصتد ا دل ب لمجتمع األكثر احتي جً من أبرز أهداف المشااروا الب ل
تكلفته  53مليون جنيه مدرل لتحسين مستوى المعيشة ألكثر من  60ألف مواطن في صرية الدير بمح فظة األصدر
القاهرة في  27نوفمبر 2017
قامت اليوم مؤسسسساسسسم الماموام الماليم هيرمي للتنميم االجتماايم بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسسساسسسم سسسسامير
مشرمع متكامل للتنميم الماتدامم بقريم الدير بمحافظم األقصر.

للتنميم االجتماايم إلطالق

حضسسر مراسسسم توقيع االتفاقيم معالي الدكتورة غادة مالي مزيرة التضسساما االجتمااي مالدكتور محمد بدر محافظ األقصسسر مالمهند
سامير  ،رئي

مال

سسسمي

إدارة شركم أمراسكوم القابضة للفنادق والتنمية وعضو مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية ماألستاذة

منى ذم الفقار رئي مال أمناء مؤسسسساسسسم الماموام الماليم هيرمي للتنميم االجتماايم ماضسسسو مال أمناء مؤسسسساسسسم سسسسامير للتنميم
االجتماايم ،مالاسسسسيد كريم اور الرئي التنفيذم للماموام الماليم هيرمي ماضسسسسو مال أمناء مؤسسسسساسسسسم الماموام الماليم هيرمي
للتنميم االجتماايم ماألستاذة هناء حلمي الرئي التنفيذم لمؤسام الماموام الماليم هيرمي للتنميم االجتماايم مالمهندسم نورا سليم المدير
التنفيذم لمؤسام سامير للتنميم االجتماايم م األستاذة رمزة ابد الملك مدير الشراكات في مؤسام سامير .
مفي هذا الاسسسياق أاربت الدكتورة غادة مالي اا بالغ ثقتها في هذه الشسسسراكم الاديدة التي تؤكد الدمر الذم تلعبه مؤسسسساسسسات القخاع ال ا
للنهور بأمضسسسسسساع الماتمعات األكثر احتياجا ،مكذلك دمرها الفعال في حل القضسسسسسسايا التي تم الماتمع بوجه اام مما بينها دفع االم
التنميم االقتصاديم متخوير الموارد البشريم ماالرتقاء بالماتوى المعيشي للمواطنيا.
متعاني قريم الدير ،التابعم لمركز إسنا ،ما ارتفاع معدالت الفقر مالبخالم ،مصعوبم الحصول الى خدمات الراايم الصحيم م ضعف البنيم
التحتيم ،مسسسوء األحوال المعيشسسيم نتيام ارتفاع الكثافم الاسسكانيم ،مبالتالي غيات فر تحقي الرخاء االقتصسسادم لاسسكام الماتمع المحلي.
متهدف الشسسسسراكم إلى تحويل منخقم ناع الفوال إلى مركز محورم لتخوير متنميم قريم الدير ماالرتقاء باألحوال المعيشسسسسيم لاسسسسكانها البالغ
اددهم قرابم  60ألف نامم.
مما جانبه أكد الدكتور محمد بدر محافظ األقصسسر ،أنه تم التعامم مع المحافظم مالهيئات المحليم ممنظمات الماتمع المدني لتحديد الفاوات
ماالحتياجات مرصسسسسد التحديات التي تعاني منها القريم .مأضسسسساف أم المشسسسسرمع ياسسسستند الى الدراسسسسسات ماألبحات التي أجريت الى أرر
الواقع ،مؤكدا ثقته في أم المبادرة مالشسسسراكم الاديدة سسسسوف ت اطب االحتياجات الفعليم لاسسسكام القريم مالماتمعات المحيخم بها ،مما بينها
تخوير البينم التحتيم ،متوفير فر التعليم الايد ،مكذلك تخوير مهارات القوى العاملم.
مما ناحيم أخرى ،أكدت هناء حلمي الرئي التنفيذم لمؤسسسسساسسسسم الماموام الماليم هيرمي للتنميم االجتماايم ،أم تركيز المؤسسسسساسسسسم الى
مواجهم التحديات االقتصاديم ممشكالت البنيم التحتيم مإتاحم المبادرات التعليميم هو امتداد لالستراتيايم التي تتبناها المؤسام مالتي ترتكز
أهم محامرها الى تحقي التنميم الماسستدامم .مأشسسارت إلى أم هذه الشسسراكم التي بدأت بتخوير ناع الفوال مقريم الدير هي انعكا لاللتزام
طويل األجل إلاادة تأهيل الناسسسسسيج الماتمعي متوفير الدام االقتصسسسسسادم الالزم لالرتقاء بحياة المواطنيا األكثر احتياجا بدءا باسسسسسكام ناع
الفوال التابع لقريم الدير.
مفي تعليقها الى أهميم هذه الشسسسسسراكم ،أاربت منى ذم الفقار رئي مال أمناء مؤسسسسسساسسسسسم الماموام الماليم هيرمي للتنميم االجتماايم
ماضو مال أمناء مؤسام سامير للتنميم االجتماايم ،اا سعادتها بهذه الشراكم بيا المؤساتيا ،مؤكدة أم خبرة مؤسام ساميري
للتنميم االجتماايم في تنفيذ مبادرات التنميم الماتمعيم تعك التزام مرؤيم مؤسسسساسسسم الماموام الماليم هيرمي للتنميم االجتماايم في تبني
مبادرات التنميم الشاملم الماتدامم ،سعيا لتحقي نقلم إياابيم في حياة أبناء الماتمع المحلي.

كما أضسسساف المهند سسسسمي سسسسامير  ،مؤسسسس ماضسسسو مال أمناء مؤسسسساسسسم سسسسامير للتنميم االجتماايم “،نحا نؤما بقيمم مقوة
الشراكات ،مخصوصا مع المؤساات القويم مثل مؤسام الماموام الماليم هيرمي  ،التي تحر الى تمويل مدام المشرماات الموجهم
ألكثر الفئات تهميشسسسا ماحتياجا في ماتمعنا .مانا ماث تمام الثقم بأننا ما خالل هذه الشسسسراكم ،قادريا الى إحدات تغيير حقيقي في حياة 60
ألف مواطا ما سكام ناع الفوال".
مما جانبه أكد كريم اور الرئي التنفيذم للماموام الماليم هيرمي أم شسسسسراكم المؤسسسسساسسسستيا سسسسستثمر اا تعظيم المردمد االقتصسسسسادم
مالماتمعي لاسسكام ناع الفوال ،مأضسساف أم هذه الشسسراكم ال تمثل تكاتف بيا كيانيا لتحقي أهداف مشسستركم فحاسسب ،بل تعتبر مثاال لتفوق
الشراكات بيا مؤساات القخاع ال ا الى ما قد تقدمه الاهود الفرديم للماتمعات األكثر احتياجا.
متعد هذه الشراكم هي األملى بيا مؤسام الماموام الماليم هيرمي للتنميم االجتماايم ممؤسام سامير للتنميم االجتماايم .مبشكل اام
تهدف الشسسسسسراكم إلى خل مردمد إياابي الى حياة آالف الاسسسسسكام في قريم الدير ،حيأ أم أهداف الشسسسسسراكم تتضسسسسسما توفير سسسسسسكا كريم
للمواطنيا ،متوصسسيل خدمات الصسسرف الصسسحي ،مصسسيانم مترميم المدرسسسم المحليم ،مإنشسساء م بز ،مإنشسساء حضسسانم لمرحلم التعليم المبكر،
مإنشاء متاهيز مركز لل دمات االجتماايم ،فضال اا توفير برامج محو األميم ،إلى جانب إقامم مشرماات اقتصاديم تاتهدف دام المرأة
مال شبات .مفي سياق مت صل أم ضحت المهند سم نورا سليم المدير التنفيذم لمؤ س ام سامير للتنميم االجتماايم ،أم هذه االتفاقيم ستعظم
االسسستفادة ما القدرات الماليم مال برات المتنوام التي تحظى بها كلتا المؤسسساسستيا سسسعيا إلحدات طفرة اقتصسساديم ماجتماايم في منخقم ناع
الفوال مقريم الدير .مأشسارت إلى أم المشسرمع سسوف يتضسما خخخا لتعزيز مهارات مقدرات القوى العاملم ما أبناء المنخقم ،مكذلك خل
فر امل جديدة  ،كما أم المشرمع يتي إمكانيم التوسع في تخبي أهداف االتفاقيم لتشمل تنميم المناط المحيخم بالقريم.
مبدأت ال خوات األملى للمشسسسرمع البالغ قيمته  53مليوم جنيه مصسسسرم في سسسسبتمبر  .2017ميمثل المشسسسرمع خخوة هامم لاميع الشسسسركاء
المعنييا في الوقت الذم يواصسسسسسسلوم فيه جهودهم لتلبيم احتياجات الماتمعات الريفيم الفقيرة ،مإقامم العديد ما الشسسسسسسراكات الناجحم لتنفيذ
مبادرات التنميم الماتدامم في جميع أنحاء الامهوريم.
—نهايم البيام—

عن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية
تأسات مؤسام الماموام الماليم هيرمي للتنميم االجتماايم كمؤسام ماتقلم غير حكوميم مغير هادفم للرب في اام  2006التزاما
بالدمر االجتمااي الذم تقوم به الماموام الماليم هيرمي في الماتمعات التي تعمل فيها.
متهدف المؤسام مااادة االفراد مالمؤساات الى التغلب الى التحديات الماليم مالتعليميم مالصحيم التي تواجه ماتمعنا ما خالل دام
البرامج المبتكرة مالماتدامم لمااندة ما هم في حاجم إلى التغيير اإلياابي في الماتمعات المحليم ال اصم بنا .تركز مؤسام الماموام
الماليم هيرمي أساسا الى برامج التنميم المتكاملم في مصر ما خالل مكافحم االمرار ماسعم االنتشار مدام مبادرات التنميم الشاملم
في مااالت اإلسكام مالمياه مالصرف الصحي مالتمكيا االقتصادم.
مقد لعبت المؤسام دمرا هاما في تنميم الماتمعات ما خالل العمل مع المؤساات مالمنظمات غير الحكوميم في العديد ما المشاريع،
مالى سبيل المثال ملي الحصر :حمالت التوايم ممكافحم التهات الكبد الوبائي (سي)؛ حمالت التوايم مالتخعيم ضد فيرم التهات الكبد
( )Hepatitis Bلخالت الاامعات؛ مشرماات التمويل الصغير؛ مالت فيف ما حدة الفقر في ازبم يعقوت في بني سويف ،ممؤخرا
مبالتعامم مع المبادرة الكويتيم لمااندة الشعب المصرم تنفيذ مشرمع تنميم قريم الم زم بمحافظم قنا ،مبرامج الدام الصحي في جامعم
أسيوط ،مدام األطفال الذيا يعانوم ما الشلل الدماغي ،مدام المبادرات التعليميم بالتعامم مع كيدزانيا.
الشراكم بيا مؤسام الماموام الماليم هيرمي للتنميم االجتماايم مالمبادرة الكويتيم لمااندة الشعب المصرم في تنفيذ مشرماات التنميم
المتكاملم الماتدامم بدأت في اام  2014محتى اآلم.

متلتزم مؤسام الماموام الماليم هيرمي للتنميم االجتماايم بتميكا الشبات ما خالل برامج االستدامم متحقي المردمد التنموم الماتدام
بالماتمعات المحيخم بأامالها ،ما خالل االستفادة ما ال برات مالمواهب البشريم ل ل قيمم ماتدامم ألصحات المصلحم مالماتمعات
التي ن دمها ،متشمل المااهمات برامج في ماال التعليم مالبيئم مالنص متنميم مإرشاد الشبات.
لمزيد ما المعلومات اا مؤسام الماموام الماليم هيرمي
www.efghermesfoundation.org

للتنميم االجتماايم يرجى زيارة الموقع اإللكترمني:

لمزيد ما المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكترمني www.efghermes.com :م متابعتنا الى:

عن المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي
انبثق المب درة الكويتية لمس ندة الشعب المدرل في مطلع شهر يوليو  2013وتزامن ً مع شهر رمض ن المب رك ب لتع ون مع جمعية
الهالل األحمر الكويتي نتيجة تن دل مج ميع شعبية من نس ء ورج ل وشب ب الكوي كمب درة مدنية ،تهدف إلى تقديم يد العون والمس عدة
للشعب المدرل نظراً لم يمر به الشعب الشقيق من ظروف عديبة .تتلخص رؤية المب درة لمس ندة الشعب المدرل في تقديم الدعم
الم دل لألسر المستحقة والمتعففة وكذلك األفراد في ك فة أنح ء مدر.
نبذة عن مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية
مؤسام سامير للتنميم االجتماايم ،هي مؤسام غير حكوميم ال تهدف للرب  ،تأسات اام  ٢٠٠١بهدف مواجهم قضايا التنميم األكثر إلحاحا
مخل فر امل حقيقيم مماسسستدامم قدمت مؤسسسساسسسم سسسسامير للتنميم االجتماايم منذ تأسسسسياسسسها في اام  ،2001نموذج ريادم لدمر منظمات
الماتمع األهلي كشسسسسسس ريك في التنميم الى أرر مصسسسسسسر ما خالل دام مماسسسسسساندة المبادرات التنمويم المبتكرة الهادفم إلى تحقي تنميم بشسسسسسسريم
ماسستدامم ،حيأ تتمثل رسسسالم المؤسسساسسم في العمل الى تحقي إسسسهام ذم شسسأم في مواجهم قضسسايا التنميم األكثر إلحاحا في مصسسر ،مخل فر
امل حقيقيم ،باإلضسسسافم إلى رفع المعاناة اا محدمدم الدخل ،مذلك اا طري دامها للمبادرات التي تعمل الى تحقي طموحات المواطنيا ما
خالل التدريب ما أجل التوظيف ،مالنهور باودة التعليم متوفير فر الحصسسسسسسول الى القرمر الصسسسسسسغيرة ممتناهيم الصسسسسسسغر .كذلك تدام
المؤسام الاهود الراميم إلى تحايا الصحم مزيادة فر حصول الماتمعات المحليم الى ال دمات األساسيم.
أطلقت مؤسام سامير مئات المبادرات مالم شرماات التنمويم الهامم الى مدار الاتم اشر ااما الماضيم ،بلغ اددها  321مشرماا بتمويل
يقدر بأكثر ما  820مليوم جنيه مصسسسسرم ،مذلك لتحقي األهداف التي تركز اليها مااالت املها الرئياسسسسيم مهي :التدريب ما أجل التوظيف،
القرمر الصسسغيرة ،الصسسحم ،تنميم الماتمع ،المن الدراسسسيم ،باإلضسسافم إلى جوائز سسسامير الثقافيم .كما ناحت المؤسسساسسم في بناء العديد ما
الشسسسسراكات الفاالم مالمثمرة مع جهات حكوميم ،م خاصسسسسم ،مأهليم ،لتنفيذ مشسسسسرمااتها مبراماها التنمويم ،مالتي أسسسسسفرت اا توفير اآلالف ما
فر العمل الحقيقيم مفر الحصسسول الى ال دمات األسسساسسسيم لحوالي  212ألف ماسستفيد،ة ،في  23محافظم ما محافظات مصسسر في الصسسعيد
مالوجه البحرم ،السيما في المناط الاغرافيم األكثر احتياجا.
لمزيد ما المعلومات اا مؤسام سامير

للتنميم االجتماايم يرجى زيارة الموقع اإللكترمنيwww.sawirisfoundation.org :

لالستعالم والتواصل:
قخاع العالقات اإلاالميم | media@efg-hermes.com
مي الامال
رئي

قخاع التاوي ماالتصاالت

melgammal@efg-hermes.com

قخاع العالقات اإلاالميم بمؤسام سامير
األستاذة مسام رجب
مائول أمل لإلاالم ماالتصال
wragab@sawirisfoundation.org
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