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  السادة/ إدارة اإلفصاح بالبورصة المصرية

  نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة اإلفصاح  -األستاذة/ هبة الصيرفي
  
  
  

 تحية طيبة وبعد،

 
  عن المجموعة المالية هيرميس اليوم. نتشرف بأن نرفق لسيادتكم البيان الصادر

  
  
  

 وا بقبول وافر التحية والتقدير،وتفضل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  هانزادة نسيم       

 رئيس عالقات المستثمرين



    
 

  

ة المجموعة المالية ھيرميس للتنمية االجتماعية  س اويرس مؤس ة س س  االجتماعية للتنميةومؤس
  ومستدامة في صعيد مصر متكاملةلتحقيق تنمية شراكة توقعان اتفاقية 

ادي بالمجتمعات التحتيةتطوير البنية  اط االقتص روع البالغ أبرز أھداف  من احتياًجا األكثر، وتوفير فرص التعليم الجيد، وتنمية النش المش
  بمحافظة األقصر قرية الديرو نجع الفوال في مواطنألف  ٦٠ لحواليتحسين مستوى المعيشة ل مصري مليون جنيه ٥٣تكلفته 

  ٢٠١٧نوفمبر  ٢٧ القاھرة في

ة المجموعة المالية ھيرميس  قامت اليوم س اويرس للتنمية االجتماعيةب للتنمية االجتماعيةمؤس ة س س إلطالق  توقيع مذكرة تفاھم مع مؤس
  .) األقصرإسنا، محافظة مركز  وقرية الدير،(نجع الفوال  المستدامةمشروع متكامل للتنمية 

م توقيع حضر  ميح  والمھندس التضامن االجتماعي والدكتور محمد بدر محافظ األقصرالدكتورة غادة والي وزيرة معالي االتفاقية مراس س

األستاذة و القابضة للفنادق والتنمية وعضو مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعيةساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم 

و مجلس  ة المجموعة المالية ھيرميس للتنمية االجتماعية وعض س اويرس للتنمية أمناء منى ذو الفقار رئيس مجلس أمناء مؤس ة س س مؤس
ة ، االجتماعية س و مجلس أمناء مؤس يد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية ھيرميس وعض المجموعة المالية ھيرميس والس

والمھندسة نورا سليم المدير ھناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية ھيرميس للتنمية االجتماعية ذة األستاوللتنمية االجتماعية 
  .روزة عبد الملك مدير الشراكات في مؤسسة ساويرساألستاذة  و مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعيةلالتنفيذي 

ياق و راكة الجديدة ثقتھا فيعن بالغ أعربت الدكتورة غادة والي في ھذا الس ات القطاع الخاص الذي تلعبه دور الالتي تؤكد  ھذه الش س مؤس
اع المجتمعات  ً للنھوض بأوض ايا حل في  الالفعّ  ھادوروكذلك ، األكثر احتياجا دفع عجلة  بوجه عام ومن بينھاالمجتمع تمس التي القض

  للمواطنين. يالمعيش مستوىالالبشرية واالرتقاء ب الموارد تطويروالتنمية االقتصادية 

البنية  ضعفقرية الدير، التابعة لمركز إسنا، من ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، وصعوبة الحصول على خدمات الرعاية الصحية ووتعاني 
كانية، وبالتالي غياب فرص تحقيق التحتية ية نتيجة ارتفاع الكثافة الس وء األحوال المعيش كان الرخاء ، وس ادي لس . المجتمع المحلياالقتص

راكة الھدف تو كانھا البالغ  لتطوير وتنمية محوريتحويل منطقة نجع الفوال إلى مركز إلى ش ية لس قرية الدير واالرتقاء باألحوال المعيش
  .ألف نسمة ٦٠ قرابة عددھم

ر الفجوات تحديد لالھيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومحافظة الأنه تم التعاون مع  ،ومن جانبه أكد الدكتور محمد بدر محافظ األقص
دوواالحتياجات  تندالقريةعاني منھا تالتي  التحديات رص روع يس اف أن المش ات واألبحاث التي أجريت على أرض  على . وأض الدراس

راكة أن المبادرةفي  تهثقمؤكًدا الواقع،  وف  الجديدة والش كان الاالحتياجات الفعلية تخاطب س ، ومن بينھا بھالقرية والمجتمعات المحيطة س
  القوى العاملة.، وتوفير فرص التعليم الجيد، وكذلك تطوير مھارات التحتيةتطوير البينة 

ة المجموعة المالية ھيرميس للتنمية االجتماعية س ة على  ،ومن ناحية أخرى، أكدت ھناء حلمي الرئيس التنفيذي لمؤس س أن تركيز المؤس
 التي ترتكزوالمؤسسة ھو امتداد لالستراتيجية التي تتبناھا  يةلتعليمإتاحة المبادرات او التحتيةالبنية التحديات االقتصادية ومشكالت  مواجھة

تدامة.  علىأھم محاورھا  ارت إلى أن وتحقيق التنمية المس راكة أش  انعكاس لاللتزامالتي بدأت بتطوير نجع الفوال وقرية الدير ھي ھذه الش
يج المجتمعيعادة تأھيل إل جلطويل األ ادي الالزم  النس كان  بدءاً لمواطنين األكثر احتياًجا الرتقاء بحياة الوتوفير الدعم االقتص نجع بس

 قرية الدير.التابع لالفوال 

راكةھذه  أھميةوفي تعليقھا على  ة المجموعة المالية ھيرميس أعربت ، الش س للتنمية االجتماعية منى ذو الفقار رئيس مجلس أمناء مؤس
ساويرس للتنمية االجتماعية ساويريس تينمؤسسال الشراكة بينبھذه  سعادتھاعن  ،وعضو مجلس أمناء مؤسسة  ، مؤكدة أن خبرة مؤسسة 

ة المجموعة المالية ھيرميس للتنمية االجتماعية  س في تبني للتنمية االجتماعية في تنفيذ مبادرات التنمية المجتمعية تعكس التزام ورؤية مؤس
 ، سعيًا لتحقيق نقلة إيجابية في حياة أبناء المجتمع المحلي.مبادرات التنمية الشاملة المستدامة

اف كما ميح المھندس أض اويرس، س س س و مؤس ة أمناء مجلس وعض س اويرس مؤس نحن نؤمن بقيمة وقوة  “ االجتماعية، للتنمية س
   الموجھةتمويل ودعم  المشروعات  على تحرص التي ھيرميس، المالية المجموعة مؤسسة مثل القوية المؤسساتوخصوصا مع  ،الشراكات



    
 

 

ا الفئات ألكثر راكة، مجتمعنا في واحتياجا تھميش  ٦٠على إحداث تغيير حقيقي في حياة  قادرين. وانا واثق تمام الثقة بأننا من خالل ھذه الش
  ".الفوال نجع سكان من مواطنألف 

ادي  تثمر عن تعظيم المردود االقتص تين س س راكة المؤس ومن جانبه أكد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية ھيرميس أن ش
ب، بل تعتبر  تركة فحس راكة ال تمثل تكاتف بين كيانين لتحقيق أھداف مش اف أن ھذه الش كان نجع الفوال، وأض  لتفوق مثاالً والمجتمعي لس

   لمجتمعات األكثر احتياجاً.لالجھود الفردية  قد تقدمهما على القطاع الخاص  بين مؤسساتالشراكات 

وبشكل عام  للتنمية االجتماعية.ساويرس وتعد ھذه الشراكة ھي األولى بين مؤسسة المجموعة المالية ھيرميس للتنمية االجتماعية ومؤسسة 
راكة كن كريم  تھدف الش من توفير س راكة تتض كان في قرية الدير، حيث أن أھداف الش إلى خلق مردود إيجابي على حياة آالف الس

ةتوصيل خدمات ، وللمواطنين اء حضانة لمرحلة التعليم المبكر، المحلية الصرف الصحي، وصيانة وترميم المدرس اء مخبز، وإنش ، وإنش
إقامة مشروعات اقتصادية تستھدف دعم المرأة إلى جانب  ،فضاًل عن توفير برامج محو األميةوإنشاء وتجھيز مركز للخدمات االجتماعية، 

 .والشباب

تعظم االستفادة من سأن ھذه االتفاقية  ،مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعيةلوفي سياق متصل أوضحت المھندسة نورا سليم المدير التنفيذي 
تين كلتا التي تحظى بھا المتنوعة القدرات المالية والخبرات  س ادية واجتماعية في منطقة نجع الفوال وقرية المؤس عيًا إلحداث طفرة اقتص س

من خططًا لتعزيز مھارات وقدرات القوى العاملة من أبناء المنطقة، وكذلك خلق فرص عمل  وف يتض روع س ارت إلى أن المش الدير. وأش
  قرية.البيق أھداف االتفاقية لتشمل تنمية المناطق المحيطة بإمكانية التوسع في تطكما أن المشروع يتيح جديدة ، 

روع األولى الخطوات وبدأت ري مليون جنيه ٥٣البالغ قيمته  للمش بتمبر في مص روع ويمثل. ٢٠١٧ س ركاء لجميعھامة  خطوة المش  الش
لون الذي الوقت في المعنيين راكاتالعديد من ال وإقامة ،الفقيرة الريفية المجتمعات احتياجات لتلبية جھودھم فيه يواص  لتنفيذ ناجحةال ش
  .الجمھورية أنحاء جميع في المستدامة التنمية مبادرات

 —نھاية البيان—

 لالستعالم والتواصل:

 hermes.com-media@efg| بالمجموعة المالية ھيرميسقطاع العالقات اإلعالمية 

 مي الجمال

  واالتصاالت رئيس قطاع التسويق

hermes.com-melgammal@efg 

  

بمؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية قطاع العالقات اإلعالمية  

 األستاذة وسام رجب

 مسئول أول لإلعالم واالتصال

 wragab@sawirisfoundation.org  

 

 

 



    
 

 

  االجتماعية للتنمية ھيرميس المالية المجموعة مؤسسة عن

 بالدور التزاًما ٢٠٠٦عام  فيغير حكومية وغير ھادفة للربح  كمؤسسة مستقلة االجتماعية للتنمية ھيرميس المالية المجموعة مؤسسةتأسست 
  .فيھا تعمل التي المجتمعات فيالمجموعة المالية ھيرميس  به تقوم الذي االجتماعي

مساعدة االفراد والمؤسسات على التغلب على التحديات المالية والتعليمية والصحية التي تواجه مجتمعنا من خالل دعم البرامج وتھدف المؤسسة 
المجموعة المالية ھيرميس  مؤسسة تركزالمبتكرة والمستدامة لمساندة من ھم في حاجة إلى التغيير اإليجابي في المجتمعات المحلية الخاصة بنا. 

 والمياه اإلسكانبرامج التنمية المتكاملة في مصر من خالل مكافحة االمراض واسعة االنتشار ودعم مبادرات التنمية الشاملة في مجاالت  أساساً على
  تمكين االقتصادي. وال الصحي والصرف

 سبيل علىو ،في العديد من المشاريع الحكومية غير والمنظمات المؤسسات تنمية المجتمعات من خالل العمل مع فيھاماً  دوراً  المؤسسة لعبتوقد 
) Hepatitis B( الكبد التھاب فيروس ضد التطعيمحمالت التوعية و ؛)سي( الوبائي الكبدالتھاب  مكافحةعية ووحمالت الت: الحصر وليس المثال
ن مع المبادرة الكويتية ووبالتعا مؤخراً و سويف، بني في يعقوب عزبة في الفقرحدة  منالتخفيف و ؛الصغير تمويلمشروعات ال الجامعات؛ لطالب

 ودعم األطفال الذين يعانون منمشروع تنمية قرية المخزن بمحافظة قنا، وبرامج الدعم الصحي في جامعة أسيوط، لمساندة الشعب المصري تنفيذ 
  ، ودعم المبادرات التعليمية بالتعاون مع كيدزانيا.الدماغي الشلل

ھيرميس للتنمية االجتماعية والمبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري في تنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة  الشراكة بين مؤسسة المجموعة المالية
  وحتى اآلن.  ٢٠١٤أت في عام دالمستدامة ب

 وتلتزم مؤسسة المجموعة المالية ھيرميس للتنمية االجتماعية بتميكن الشباب من خالل برامج االستدامة وتحقيق المردود التنموي المستدام
والمجتمعات التي  ألصحاب المصلحةبالمجتمعات المحيطة بأعمالھا، من خالل االستفادة من الخبرات والمواھب البشرية لخلق قيمة مستدامة 

  الشباب. وإرشاد وتنمية والنصحالتعليم والبيئة وتشمل المساھمات برامج في مجال ، نخدمھا

 

   الكويتي األحمر الھالل جمعية مع بالتعاون المصري الشعب لمساندة الكويتية المبادرة عن

ً مع شھر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية الھالل  ٢٠١٣انبثقت المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري في مطلع شھر يوليو  وتزامنا
صري األحمر الكويتي نتيجة تنادي مجاميع شعبية من نساء ورجال وشباب الكويت كمبادرة مدنية، تھدف إلى تقديم يد العون والمساعدة للشعب الم

اً لما يمر به الشعب الشقيق من ظروف عصيبة. تتلخص رؤية المبادرة لمساندة الشعب المصري في تقديم الدعم المادي لألسر المستحقة نظر
  والمتعففة وكذلك األفراد في كافة أنحاء مصر. 

  نبذة عن مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية

ساويرس للتنمية االجتماعية، ھي مؤسسة غير حكومية بھدف مواجھة قضايا التنمية األكثر إلحاًحا وخلق  ٢٠٠١ال تھدف للربح، تأسست عام  مؤسسة 
تدامة  ة قدمتفرص عمل حقيقية ومس س اويرس مؤس ھا منذ االجتماعية للتنمية س يس نموذج ريادي لدور منظمات المجتمع األھلي  ،٢٠٠١ عام في تأس

اندة  ريك في التنمية على أرض مصر من خالل دعم ومس تدامة،كش رية مس الة تتمثل حيث المبادرات التنموية المبتكرة الھادفة إلى تحقيق تنمية بش  رس
العمل على تحقيق إسھام ذي شأن في مواجھة قضايا التنمية األكثر إلحاحا في مصر، وخلق فرص عمل حقيقية، باإلضافة إلى رفع المعاناة  في المؤسسة

ادرات التي تعمل على تحقيق طموحات المواطنين من خالل التدريب من أجل التوظيف، والنھوض عن محدودي الدخل، وذلك عن طريق دعمھا للمب
كذلك تدعم المؤسسة الجھود الرامية إلى تحسين الصحة وزيادة فرص . بجودة التعليم وتوفير فرص الحصول على القروض الصغيرة ومتناھية الصغر

 .حصول المجتمعات المحلية على الخدمات األساسية
روعات التنموية الھامة على مدار أ اويرس مئات المبادرات والمش ة س س تةطلقت مؤس ر عاما الماضية، الس روعاً بتمويل  ٣٢١بلغ عددھا  عش يقدر مش

ري، مليون جنيه  ٨٢٠بأكثر من  ية وھي: التدريب من أجل التوظيف، القروض  وذلكمص لتحقيق األھداف التي تركز عليھا مجاالت عملھا الرئيس
راكا ة في بناء العديد من الش س اويرس الثقافية. كما نجحت المؤس ية، باإلضافة إلى جوائز س ت الفاعلة الصغيرة، الصحة، تنمية المجتمع، المنح الدراس

وأھلية، لتنفيذ مشروعاتھا وبرامجھا التنموية، والتي أسفرت عن توفير اآلالف من فرص العمل الحقيقية وفرص  والمثمرة مع جھات حكومية، وخاصة،
ية لحوالي  اس تفيد/ة، في  ٢١٢الحصول على الخدمات األس يما في المناطق  ٢٣ألف مس محافظة من محافظات مصر في الصعيد والوجه البحري، الس

 .الجغرافية األكثر احتياجا
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