
  
 

 

 
 

للتنمیة ساویرس ومؤسسة االجتماعیة للتنمیة هیرمیس المالیة المجموعة          مؤسسة
لخدمة المتكاملة التنمیة مبادرة في لإلنشاءات أوراسكوم بشراكة ترحبان           االجتماعیة

 أكثر من 60 ألف مواطن في صعید مصر

الجید التعلیم فرص وتوفیر التحتیة البنیة تطویر على یركز الذي المتكاملة التنمیة لمشروع جنیه ملیون 15 بـ لإلنشاءات أوراسكوم                     تساهم
 والتمكین االقتصادي وخلق فرص عمل جدیدة لسكان نجع الفوال وقریة الدیر بمحافظة األقصر في صعید مصر

 القاهرة في 27 مایو 2018

أوراسكوم شركة انضمام عن االجتماعیة للتنمیة ساویرس ومؤسسة االجتماعیة للتنمیة هیرمیس المالیة المجموعة مؤسسة الیوم                 أعلنت

جنیه، ملیون 15 بمبلغ المساهمة خالل من الدیر وقریة الفوال نجع وتطویر لتنمیة المتكامل التنمیة مشروع في جدید كشریك                     لإلنشاءات،

 لیصبح حجم التمویل اإلجمالي للمشروع 70 ملیون جنیه، والذي یتم تنفیذه بالشراكة مع المبادرة الكویتیة لمساندة الشعب المصري.

التعلیمیة المبادرات إتاحة عبر المجتمعي النسیج تأهیل وإعادة المحلي بالمجتمع االقتصادي النمو تحفیز على الحیوي المشروع هذا                   یركز

وقریة الفوال نجع تواجه التي التحدیات ورصد االحتیاجات تحدید دراسة بعد وذلك التحتیة، البنیة مشكالت ومواجهة الالزمة العمل                    وفرص

فرص وغیاب السكانیة الكثافة ارتفاع أن بالذكر جدیر الدیر. وقریة الفوال نجع وأهالي القروي والمجلس األقصر محافظة مع بالتعاون                     الدیر

ارتفاع بینها ومن الماضیة، السنوات خالل المحلي المجتمع سكان على بظاللها ألقت التي التحدیات من العدید عن أسفر قد المالئمة                      العمل

 معدالت الفقر والبطالة وضعف البنیة التحتیة وسوء األحوال المعیشیة.

نجع وتطویر تنمیة مشروع أن االجتماعیة للتنمیة هیرمیس المالیة المجموعة لمؤسسة التنفیذي الرئیس حلمي هناء أكدت السیاق هذا                    وفي

والتنمیة البشریة التنمیة أهداف تلبیة على محاورها أهم ترتكز والتي المؤسسة تتبناها التي لالستراتیجیة امتداد هو الدیر وقریة                    الفوال

أهداف لتحقیق الفعالة والمشاركة المحلي المجتمع مع التعاون خالل من تعمل المؤسسة أن إلى مشیرة التحتیة، البنیة وتطویر                    االقتصادیة

الهیئات أظهرته الذي المثمر للتعاون نتاج هو اآلن حتى المشروع یحققه الذي الباهر النجاح أن أیضًا وأكدت االستدامة. من والتأكد                      المشروع

 الحكومیة المحلیة المتمثلة في المجلس القروي، وال سیما مساندة الدكتور محمد بدر محافظ األقصر.

هذا في ملموًسا تقدًما المؤسسة أحرزت وقد الدیر، وقریة الفوال نجع في والشباب المرأة تمكین على الرئیسیة المشروع أهداف                     وترتكز

في اآلن حتى سیدة 25 نجحت حیث االقتصادي. التمكین وتحقیق المالئمة العمل فرص لهن یضمن بما السیدات بتدریب قامت حیث                      الصدد

على للحصول الالزمة المهارات السیدات تلك واكتسبت المشروع، بدایة مع بالتزامن إطالقه تم الذي األمیة لمحو المنتسوري برنامج                    إتمام

لخدمة الجدیدة الحضانة في للعمل األطفال، مهارات بتنمیة الخاص التعلیمي مونتسوري بنظام للتدریس مدربات 7 تأهیل تم كما ثابت.                     عمل

 أطفال المجتمع المحلي في مرحلة التعلیم المبكر.

المشروع حققها التي بالنتائج سعادته عن األقصر محافظ بدر محمد الدكتور أعرب الجدیدة، الشراكة عن لإلعالن الصحفي المؤتمر                    وخالل

على الدیر وقریة الفوال نجع سكان من المواطنین بحیاة االرتقاء في للمبادرة إیجابي باألثر ثقته مؤكًدا الوجیزة، الفترة تلك خالل إطالقه                       منذ

واألطراف االجتماعیة، للتنمیة هیرمیس المالیة المجموعة ومؤسسة المحلي المجتمع مؤسسات بین التعاون نجاح أن وأوضح البعید.                  المدى

التي القضایا حل في الفعال ودورها والخاص العام القطاعین بین للشراكات الهائلة القدرات على یؤكد المبادرة، هذه في المشاركة                     األخرى

 تمس المجتمع.

أن جنیه، ملیون 15 بقیمة تقدر والتي بالمشروع المساهمة على تعلیًقا لإلنشاءات، أوراسكوم لشركة التنفیذي الرئیس بشاي أسامة صرح                     وقد

ذلك في الشركة مساهمة أن أوضح كما المجتمع. أفراد لجمیع المعیشة مستوى تحسین في العامة والمرافق المالئم السكن أهمیة تدرك                      الشركة

بالمناطق یعیشون الذین المصریین خدمة في والرغبة االجتماعیة المسئولیة بمبادئ لإلنشاءات أوراسكوم التزام إطار في تأتي                  المشروع
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ذلك أثر لرؤیة تطلعه عن معرًبا الغایة، تلك تحقیق سبیل في جهًدا یدخرون ال المشروع هذا في الشركاء جمیع أن على مؤكًدا احتیاجًا،                         األكثر

 المشروع من خالل تنمیة مجتمع نجع الفوال وقریة الدیر.

المستمرة الشركة جهود من جزء هو المشروع هذا أن لإلنشاءات أوراسكوم لشركة والتنمیة التطویر إدارة مدیر اسكندر هبة أضافت                     وقد

اهتمامها لإلنشاءات أوراسكوم أبدت وحیث والتعلیم، الصحیة الرعایة مجالي في األخیرة الشركة لمبادرات مكمل وأنه مصر، صعید                   لتطویر

یلعبه أن یمكن الذي الدور وإلبراز المستدامة، التنمیة وتحقیق القائمة الشراكة لتعزیز الدیر وقریة الفوال نجع تطویر في والتعاون                     بالمشاركة

 القطاع الخاص في تقدیم حلول للتحدیات التي تواجه المجتمعات األكثر احتیاجًا.

في االجتماعیة التنمیة مشروعات تنفیذ في خبرة من لدیها بما المشروع هذا في رئیسي كشریك االجتماعیة للتنمیة ساویرس مؤسسة                     وتساهم

والتنمیة للشباب جدیدة عمل فرص وخلق التعلیم تطویر مبادرات على تركز التي المشروعات من عدد بتنفیذ قامت حیث الجمهوریة،                     أنحاء

هذا لتمویل مصري جنیه ملیون 15 بمبلغ المساهمة عن وفضًال المبادرات. من ذلك غیر إلى الصغر، متناهي والتمویل                    االقتصادیة

المحلي باالقتصاد النهوض نحو الممارسات أفضل حول واستشارات معلومات تقدیم في خبرتها ساویرس مؤسسة توظف                 المشروع،

  والتمكین االقتصادي بمشروع تطویر نجع الفوال وقریة الدیر.

في هیرمیس المالیة المجموعة مؤسسة مع الشراكة أن االجتماعیة للتنمیة ساویرس لمؤسسة التنفیذي المدیر سلیم نورا أوضحت جانبها                    ومن

بوجه للمجتمع أفضل مستقبل خلق في االقتصادي والتمكین المتكاملة التنمیة ألهمیة المؤسستین بین المشترك الوعي من نبعت المشروع                    هذا

مهمة فرصة تمثل أنها كما االجتماعیة، للتنمیة هیرمیس المالیة المجموعة مؤسسة مع األول التعاون هي الشراكة هذه أن وأضافت                     عام.

المشروعات من لمزید جدیدة آفاق فتح في الشراكات تلك تساهم حیث مصر، في التنمیة شركاء مع العالقات شبكة في للتوسع                      للمؤسسة

 ومزید من التعاون في المستقبل.

بنجع المواطنین منازل من ٪90 بناء إعادة في أهدافه أبرز تتمثل الذي المشروع بنطاق التوسع في الجدیدة االستثمارات تساهم                     وسوف

وحدة یشمل االجتماعیة للخدمات مركز وتجهیز إنشاء للمشروع األخرى األهداف وتشمل أسرة. 234 من یقرب ما یسكنها التي                    الفوال

جمیعها ستساهم والتي الزراعیة، المنتجات خدمات ومجمع ومخبز الخاصة االحتیاجات ذوي األطفال ووحدة أطفال وریاض مهني                  تدریب

 في توفیر فرص عمل جدیدة لمواطني نجع الفوال وقریة الدیر والمناطق المحیطة.

على الحفاظ في إیجابي أثر له سیكون القائمة المیاه شبكات وتجدید الصحي الصرف میاه لمعالجة جدیدة محطة إنشاء إن ذلك، عن                       فضًال

أنشاء في الدیر وقریة الفوال نجع أبناء مشاركة عبر االستدامة تحقیق إلى المشروع على القائمون الشركاء یهدف كما المواطنین،                     صحة

 وإدارة المرافق الجدیدة.

رئیس الفقار ذو منى أعربت االجتماعیة، للتنمیة هیرمیس المالیة المجموعة لمؤسسة وأیضًا الفوال لنجع المشروع أهمیة على تعلیقها                    وفي

سعادتها عن االجتماعیة للتنمیة ساویرس مؤسسة أمناء مجلس وعضو االجتماعیة للتنمیة هیرمیس المالیة المجموعة مؤسسة أمناء                  مجلس

نجع قریة في إیجابیة نقلة بإحداث ملتزمون الشركاء جمیع أن إلى مشیرة المشروع، شركاء قائمة إلى لإلنشاءات أوراسكوم شركة                     بانضمام

المواطنین، حیاة على أثره انعكس والذي الفوال نجع تطویر مشروع شهده الذي الملحوظ التقدم على وأكدت المحیطة. والمجتمعات                    الفوال

 مشیرة إلى أن الشركاء سوف یواصلون العمل على تحقیق أهداف المشروع واحًدا تلو اآلخر بما یضمن تحقیق التنمیة المستدامة.

األكثر المناطق في واالجتماعیة االقتصادیة التحدیات مواجهة إلى یهدف الدیر وقریة الفوال نجع تطویر مشروع أن الفقار ذو                    واختتمت

إحداث في إیجابي أثر لها یكون سوف المشروع ذلك خالل من المؤسسة عقدتها التي الشراكات أن إلى مشیرة مصر، صعید في                       احتیاًجا

 تغییر حقیقي في المستقبل.

 —نهایة البیان—
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 عن مؤسسة المجموعة المالیة هیرمیس للتنمیة االجتماعیة

بالدور التزاًما 2006 عام في للربح هادفة وغیر حكومیة غیر مستقلة كمؤسسة االجتماعیة للتنمیة هیرمیس المالیة المجموعة مؤسسة                    تأسست

 االجتماعي الذي تقوم به المجموعة المالیة هیرمیس في المجتمعات التي تعمل فیها.

دعم خالل من مجتمعنا تواجه التي والصحیة والتعلیمیة المالیة التحدیات على التغلب على والمؤسسات االفراد مساعدة المؤسسة                   وتهدف

المجموعة مؤسسة تركز بنا. الخاصة المحلیة المجتمعات في اإلیجابي التغییر إلى حاجة في هم من لمساندة والمستدامة المبتكرة                    البرامج

في الشاملة التنمیة مبادرات ودعم االنتشار واسعة االمراض مكافحة خالل من مصر في المتكاملة التنمیة برامج على أساسًا هیرمیس                     المالیة

  مجاالت اإلسكان والمیاه والصرف الصحي والتمكین االقتصادي.

وعلى المشاریع، من العدید في الحكومیة غیر والمنظمات المؤسسات مع العمل خالل من المجتمعات تنمیة في هامًا دورًا المؤسسة لعبت                      وقد

) الكبد التهاب فیروس ضد والتطعیم التوعیة حمالت (سي)؛ الوبائي الكبد التهاب ومكافحة التوعیة حمالت الحصر: ولیس المثال                   سبیل

ومؤخرًا سویف، بني في یعقوب عزبة في الفقر حدة من والتخفیف الصغیر؛ التمویل مشروعات الجامعات؛ لطالب (Hepatitis B                  

جامعة في الصحي الدعم وبرامج قنا، بمحافظة المخزن قریة تنمیة مشروع تنفیذ المصري الشعب لمساندة الكویتیة المبادرة مع                    وبالتعاون

 أسیوط، ودعم األطفال الذین یعانون من الشلل الدماغي، ودعم المبادرات التعلیمیة بالتعاون مع كیدزانیا.

التنمیة مشروعات تنفیذ في المصري الشعب لمساندة الكویتیة والمبادرة االجتماعیة للتنمیة هیرمیس المالیة المجموعة مؤسسة بین                  الشراكة

  المتكاملة المستدامة بدأت في عام 2014 وحتى اآلن.

المستدام التنموي المردود وتحقیق االستدامة برامج خالل من الشباب بتمیكن االجتماعیة للتنمیة هیرمیس المالیة المجموعة مؤسسة                  وتلتزم

التي والمجتمعات المصلحة ألصحاب مستدامة قیمة لخلق البشریة والمواهب الخبرات من االستفادة خالل من بأعمالها، المحیطة                  بالمجتمعات

 نخدمها، وتشمل المساهمات برامج في مجال التعلیم والبیئة والنصح وتنمیة وإرشاد الشباب.

 لمزید من المعلومات عن مؤسسة المجموعة المالیة هیرمیس للتنمیة االجتماعیة یرجى زیارة الموقع اإللكتروني:

www.efghermesfoundation.org  

 لمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع اإللكتروني: www.efghermes.com  و متابعتنا على:     

  عن المبادرة الكویتیة لمساندة الشعب المصري

 انبثقت المبادرة الكویتیة لمساندة الشعب المصري في مطلع شهر یولیو 2013 وتزامنًا مع شهر رمضان المبارك نتیجة تنادي مجامیع شعبیة

 من نساء ورجال وشباب الكویت كمبادرة مدنیة، تهدف إلى تقدیم ید العون والمساعدة للشعب المصري نظرًا لما یمر به الشعب الشقیق من

 ظروف عصیبة. تتلخص رؤیة المبادرة لمساندة الشعب المصري في تقدیم الدعم المادي لألسر المستحقة والمتعففة وكذلك األفراد في كافة

  أنحاء مصر.

 عن مؤسسة ساویرس للتنمیة االجتماعیة

إلحاًحا األكثر التنمیة قضایا مواجهة بهدف ٢٠٠١ عام تأسست للربح، تهدف ال حكومیة غیر مؤسسة هي االجتماعیة، للتنمیة ساویرس                     مؤسسة
منظمات لدور ریادي نموذج ،2001 عام في تأسیسها منذ االجتماعیة للتنمیة ساویرس مؤسسة قدمت ومستدامة حقیقیة عمل فرص                    وخلق
بشریة تنمیة تحقیق إلى الهادفة المبتكرة التنمویة المبادرات ومساندة دعم خالل من مصر أرض على التنمیة في كشریك األهلي                     المجتمع
فرص وخلق مصر، في إلحاحا األكثر التنمیة قضایا مواجهة في شأن ذي إسهام تحقیق على العمل في المؤسسة رسالة تتمثل حیث                       مستدامة،
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من المواطنین طموحات تحقیق على تعمل التي للمبادرات دعمها طریق عن وذلك الدخل، محدودي عن المعاناة رفع إلى باإلضافة حقیقیة،                      عمل
تدعم كذلك الصغر. ومتناهیة الصغیرة القروض على الحصول فرص وتوفیر التعلیم بجودة والنهوض التوظیف، أجل من التدریب                   خالل

 المؤسسة الجهود الرامیة إلى تحسین الصحة وزیادة فرص حصول المجتمعات المحلیة على الخدمات األساسیة.
 

بتمویل مشروعًا 321 عددها بلغ الماضیة، عاما عشر الستة مدار على الهامة التنمویة والمشروعات المبادرات مئات ساویرس مؤسسة                    أطلقت
التوظیف، أجل من التدریب وهي: الرئیسیة عملها مجاالت علیها تركز التي األهداف لتحقیق وذلك مصري، جنیه ملیون 820 من بأكثر                      یقدر
من العدید بناء في المؤسسة نجحت كما الثقافیة. ساویرس جوائز إلى باإلضافة الدراسیة، المنح المجتمع، تنمیة الصحة، الصغیرة،                    القروض
من اآلالف توفیر عن أسفرت والتي التنمویة، وبرامجها مشروعاتها لتنفیذ وأهلیة، وخاصة، حكومیة، جهات مع والمثمرة الفاعلة                   الشراكات
الصعید في مصر محافظات من محافظة 23 في مستفید/ة، ألف 212 لحوالي األساسیة الخدمات على الحصول وفرص الحقیقیة العمل                     فرص

 والوجه البحري، السیما في المناطق الجغرافیة األكثر احتیاجا .
 

www.sawirisfoundation.org :لمزید من المعلومات عن مؤسسة ساویرس للتنمیة االجتماعیة یرجى زیارة الموقع اإللكتروني  

 عن أوراسكوم لإلنشاءات

في مشروعات تنفذ والبناء الهندسة أعمال في رائدة مقاوالت شركة هي (Orascom Construction Limited) لإلنشاءات                 أوراسكوم
المحیط على المطلة والدول األمریكیة المتحدة والوالیات أفریقیا وشمال األوسط الشرق في والتجاریة والصناعیة التحتیة البنیة                  مجاالت
مواد شركات في االستثمارات من العدید ولدیها ،(BESIX) البلجیكیة بیسكس مجموعة من %50 بنسبة حصة الشركة وتمتلك هذا                    الهادي.
على مقاوالت شركة 250 أكبر تضمن والذي ،32 رقم المرتبة على الشركة حصلت كما التحتیة. والبنیة الصناعیة الممتلكات وإدارة                     البناء

  مستوى العالم، وهي مدرجة في كل من بورصة ناسداك دبي والبورصة المصریة .

www.orascom.com لمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع 

 لالستعالم والتواصل:

media@efg-hermes.com |  قطاع العالقات اإلعالمیة 

 مي الجمال

 رئیس قطاع التسویق واالتصاالت

melgammal@efg-hermes.com 

 قطاع العالقات اإلعالمیة بمؤسسة ساویرس للتنمیة االجتماعیة

 األستاذة وسام رجب

 مسئول أول اإلعالم واالتصال

wragab@sawirisfoundation.org 
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 قطاع عالقات المستثمرین بشركة أوراسكوم لإلنشاءات

 هشام الحلبى

 مسؤول عالقات المستثمرین

hesham.elhalaby@orascom.com 

 

 إبراء الذمة

اإلدارة بتوقعات یتعلق ما المثال سبیل على بینها من مستقبلیة أمور إلى البیان هذا في أشارت قد هیرمیس المالیة المجموعة تكون                       قد

فعلیة حقائق تعتبر ال بالمستقبل المتعلقة التصریحات وهذه المختلفة. لألنشطة المستقبلیة والمؤشرات النمو وفرص واألهداف                 واالستراتیجیة

ویشمل الشركة، إرادة عن وتخرج مؤكدة غیر تعد طبیعتها حیث من التوقعات هذه من والكثیر للمستقبل المجموعة رؤیة عن تعبر                      وإنما

والظروف والمحتملون الحالیون المنافسون علیها یقدم التي والتصرفات المال أسواق في التذبذب – الحصر ولیس المثال سبیل على                    ذلك–

على ینبغي علیه وبناء المختلفة. والتنظیمات والمستقبلیة الحالیة والتشریعات المحلیة العملة مركز عن الناجمة واآلثار العامة                  االقتصادیة

 القارئ توخي الحذر بأال یفرط في االعتماد على التصریحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحیحة في تاریخ النشر.
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