مؤسسسسسسسسموعةمامماموعةميةممو م مم وةلتنممموعالاتميامم ممؤسسسسسسسسموسسسسيمم وةلتنممموعالاتمياممو
ت حبينوبش س عكموأم عسسسكم وةإلنشسسي عتوفيومبيد ةوعةتنممموعةمتكيملموةخدمموأكث ومنو60وأةفوممعطنو
فيوصعمدومص و
تساهم أوراسكوم لإلنشاءات بـ  15مليون جنيه لمشروع التنمية المتكاملة الذي يركز على تطوير البنية التحتية وتوفير فرص التعليم الجيد
والتمكين االقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لسكان نجع الفوال وقرية الدير بمحافظة األقصر في صعيد مصر
القاهرة في  27مايو 2018
أعلنت اليوم مؤس س سسم العةعوعم الع ليم يي ميت للةنعيم ااعةع عيم ومؤس س سسم س س وس ل للةنعيم ااعةع عيم عن انضسسع م ش س م أوراسسسموم
لإلنشسس ات ،شسس س عدسد في مشسس و الةنعيم العةم مل لةنعيم وتطوس نةع الفوال وق سم الدس من خالل الع سس يعم بعغل  15مليون عنيه،
ليصغح حةم الةعوسل اإلعع لي للعش و  70مليون عنيه ،والذي سةم تنفيذه ب لش ا م مع العغ درة الموسةيم لع ندة الشعب العص ي.
س ز يذا العشسسس و الحيوي على تحفيز النعو ااقةصسسس دي ب لعةةعع العحلي وإع دة تأييل الن سسسيل العةةععي عغ إت حم العغ درات الةعليعيم
وف ص الععل الالزمم ومواعهم مشسسسسسمالت الغنيم الةحةيم ،وذل بعد دراسسسسسسم تحدسد ااحةي ع ت ورصسسسسسد الةحدس ت الةي تواعه نةع الفوال
وق سم الدس ب لةع ون مع مح فظم األقص والعةلت الق وي وأي لي نةع الفوال وق سم الدس  .عدس ب لذ أن ارتف المث فم ال م نيم وغي ب
ف ص الععل العالئعم قد أسسسف عن العدسد من الةحدس ت الةي ألقت بظالله على سسسم ن العةةعع العحلي خالل ال سسنوات الع سسيم ،ومن بينه
ارتف معدات الفق والغط لم و عف الغنيم الةحةيم وسو األحوال الععيشيم.
وفي يذا ال سسي أ دت ين حلعي ال ئيت الةنفيذي لعؤس س سسم العةعوعم الع ليم يي ميت للةنعيم ااعةع عيم أن مش س و تنعيم وتطوس نةع
الفوال وق سم الدس يو امةداد لالسسسسسسة اتيةيم الةي تةغن ي العؤسسسسسس سسسسسم والةي ت تمز أيم مح وري على تلغيم أيداف الةنعيم الغشسسسسس سم والةنعيم
ااقةص س دسم وتطوس الغنيم الةحةيم ،مشسسي ة إلى أن العؤس س سسم تععل من خالل الةع ون مع العةةعع العحلي والعش س ر م الفع لم لةحقيق أيداف
العشسسسسس و والةأ د من ااسسسسسسةدامم .وأ دت أسضسسسسس أن النة ح الغ ي الذي سحققه العشسسسسس و حةى اآلن يو نة ج للةع ون العثع الذي أظه ته
الهيئ ت الحموميم العحليم العةعثلم في العةلت الق وي ،وا سيع م ندة الد ةور محعد بدر مح فظ األقص .
وت تمز أيداف العشسس و ال ئي سسيم على تعمين الع أة والشسسغ ب في نةع الفوال وق سم الدس  ،وقد أح زت العؤسسس سسم تقدم ملعوسسس في يذا
الصدد حيث ق مت بةدرسب ال يدات بع سضعن لهن ف ص الععل العالئعم وتحقيق الةعمين ااقةص دي .حيث نةحت  25سيدة حةى اآلن في
إتع م ب ن مل العنة وري لعحو األميم الذي تم إطالقه ب لةزامن مع بداسم العش و  ،وا ة غت تل ال يدات العه رات الالزمم للحصول على
ععل ث بت .ع تم تأييل  7مدرب ت للةدرست بنظ م مونة وري الةعليعي الخ ص بةنعيم مه رات األطف ل ،للععل في الحض نم الةدسدة لخدمم
أطف ل العةةعع العحلي في م حلم الةعليم العغم .
وخالل العؤتع ال صحفي لإلعالن عن الش ا م الةدسدة ،أع ب الد ةور محعد بدر مح فظ األقص عن سع دته ب لنة ئل الةي حققه العش و
منذ إطالقه خالل تل الفة ة الوعيزة ،مؤ دا ثقةه ب ألث إسة بي للعغ درة في اارتق بحي ة العواطنين من سم ن نةع الفوال وق سم الدس على
العدى الغعيد .وأو ح أن نة ح الةع ون بين مؤس ت العةةعع العحلي ومؤس م العةعوعم الع ليم يي ميت للةنعيم ااعةع عيم ،واألط اف
األخ ى العش س ر م في يذه العغ درة ،سؤ د على القدرات اله ئلم للش س ا ت بين القط عين الع م والخ ص ودوري الفع ل في حل القض س س الةي
تعت العةةعع.
وقد ص ح أ س مم ب ش ي ال ئيت الةنفيذي ل ش م أورا سموم لإلن ش ات ،تعليق على الع يعم ب لع ش و والةي تقدر بقيعم  15مليون عنيه،
أن الش م تدرك أيعيم ال من العالئم والع افق الع مم في تح ين م ةوى الععيشم لةعيع أف اد العةةعع .ع أو ح أن م يعم الش م في
ذل العشسسسس و تأتي في إط ر الةزام أوراسسسسسموم لإلنشسسسس ات بعغ دئ الع سسسسئوليم ااعةع عيم وال غغم في خدمم العصسسسس سين الذسن سعيشسسسسون
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في يذا العشسسس و ا سدخ ون عهدا في سسسسغيل تحقيق تل الة سم ،مع ب عن تطلعه
ب لعن طق األ ث احةي ع  ،مؤ دا على أن ععيع الشسسس
ل ؤسم أث ذل العش و من خالل تنعيم مةةعع نةع الفوال وق سم الدس .
وقد أ فت يغم اسمندر مدير إدارة التطوير والتنمية لشركة أوراسكوم لإلنشاءات أن يذا العش و يو عز من عهود الش م الع ةع ة
لةطوس صسسسسعيد مصسسسس  ،وأنه ممعل لعغ درات الشسسسس م األخي ة في مة لي ال ع سم الصسسسسحيم والةعليم ،وحيث أبدت أوراسسسسسموم لإلنشسسسس ات
ايةع مه ب لعشسسسس ر م والةع ون في تطوس نةع الفوال وق سم الدس لةعزسز الشسسسس ا م الق ئعم وتحقيق الةنعيم الع سسسسةدامم ،وإلب از الدور الذي
سعمن أن سلعغه القط الخ ص في تقدسم حلول للةحدس ت الةي تواعه العةةعع ت األ ث احةي ع .
وت يم مؤس م س وس ل للةنعيم ااعةع عيم ش س رئي ي في يذا العش و بع لدسه من خغ ة في تنفيذ مش وع ت الةنعيم ااعةع عيم في
أنح الةعهورسم ،حيث ق مت بةنفيذ عدد من الع ش وع ت الةي ت ز على مغ درات تطوس الةعليم وخلق ف ص ععل عدسدة للشغ ب والةنعيم
ااقةصسسسسس دسم والةعوسل مةن يي الصسسسسسة  ،إلى غي ذل من العغ درات .وفضسسسسسال عن الع سسسسس يعم بعغل  15مليون عنيه مصسسسسس ي لةعوسل يذا
العشسس و  ،توظف مؤسسس سسم سسس وس ل خغ ته في تقدسم معلوم ت واسسسةشسس رات حول أفضسسل العع رسسس ت نحو النهوض ب اقةصسس د العحلي
والةعمين ااقةص دي بعش و تطوس نةع الفوال وق سم الدس .
ومن ع نغه أو حت نورا سليم العدس الةنفيذي لعؤس م س وس ل للةنعيم ااعةع عيم أن الش ا م مع مؤس م العةعوعم الع ليم يي ميت في
يذا العش س و نغعت من الوعي العشسسة ك بين العؤس س سةين أليعيم الةنعيم العةم ملم والةعمين ااقةص س دي في خلق م سسةقغل أفضسسل للعةةعع
بوعه ع م .وأ سس فت أن يذه الشسس ا م يي الةع ون األول مع مؤسسس سسم العةعوعم الع ليم يي ميت للةنعيم ااعةع عيم ،ع أنه تعثل ف صسسم
الةنعيم في مصسسسس  ،حيث ت سسسس يم تل الشسسسس ا ت في فةح آف عدسدة لعزسد من
مهعم للعؤسسسسس سسسسم للةوسسسسسع في شسسسسغمم العالق ت مع شسسسس
العش وع ت ومزسد من الةع ون في الع ةقغل.
وسسسسوف ت سسس يم ااسسسسةثع رات الةدسدة في الةوسسسسع بنط العشسسس و الذي تةعثل أب ز أيدافه في إع دة بن  ٪90من من زل العواطنين بنةع
الفوال الةي س سسسمنه م سق ب من  234أسسسس ة .وتشسسسعل األيداف األخ ى للعشسسس و إنشسسس وتةهيز م ز للخدم ت ااعةع عيم سشسسسعل وحدة
تدرسب مهني ورس ض أطف ل ووحدة األطف ل ذوي ااحةي ع ت الخ صسسم ومخغز ومةعع خدم ت العنةة ت الزراعيم ،والةي سسسة س يم ععيعه
في توفي ف ص ععل عدسدة لعواطني نةع الفوال وق سم الدس والعن طق العحيطم.
فضسسال عن ذل  ،إن إنش س محطم عدسدة لعع لةم مي ه الص س ف الصسسحي وتةدسد شسسغم ت العي ه الق ئعم سسسيمون له أث إسة بي في الحف ظ على
الق ئعون على العش س و إلى تحقيق ااسسسةدامم عغ مش س ر م أبن نةع الفوال وق سم الدس في أنش س
صسسحم العواطنين ،ع سهدف الش س
وإدارة الع افق الةدسدة.
وفي تعليقه على أيعيم العشس و لنةع الفوال وأسضس لعؤسس سسم العةعوعم الع ليم يي ميت للةنعيم ااعةع عيم ،أع بت منى ذو الفق ر رئيت
مةلت أمن مؤ س م العةعوعم الع ليم يي ميت للةنعيم ااعةع عيم وع ضو مةلت أمن مؤ س م س وس ل للةنعيم ااعةع عيم عن سع دته
ملةزمون بإحداث نقلم إسة بيم في ق سم نةع
العش و  ،مشي ة إلى أن ععيع الش
ب نضع م ش م أوراسموم لإلنش ات إلى ق ئعم ش
الفوال والعةةعع ت العحيطم .وأ دت على الةقدم العلحوظ الذي شسسسهده مشسسس و تطوس نةع الفوال والذي انعمت أث ه على حي ة العواطنين،
سوف سواصلون الععل على تحقيق أيداف العش و واحدا تلو اآلخ بع سضعن تحقيق الةنعيم الع ةدامم.
مشي ة إلى أن الش
واخةةعت ذو الفق ر أن مشسسسسسس و تطوس نةع الفوال وق سم الدس سهدف إلى مواعهم الةحدس ت ااقةصسسسسسس دسم وااعةع عيم في العن طق األ ث
احةي ع في صسسعيد مص س  ،مشسسي ة إلى أن الش س ا ت الةي عقدته العؤس س سسم من خالل ذل العش س و سسسوف سمون له أث إسة بي في إحداث
تةيي حقيقي في الع ةقغل.
—نه سم الغي ن—
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عن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية
تأس ت مؤس م العةعوعم الع ليم يي ميت للةنعيم ااعةع عيم عؤس م م ةقلم غي حموميم وغي ي دفم لل بح في ع م  2006الةزام ب لدور
ااعةع عي الذي تقوم به العةعوعم الع ليم يي ميت في العةةعع ت الةي تععل فيه .
وتهدف العؤس م م عدة ااف اد والعؤس ت على الةةلب على الةحدس ت الع ليم والةعليعيم والصحيم الةي تواعه مةةععن من خالل دعم
الغ امل العغةم ة والع ةدامم لع ندة من يم في ح عم إلى الةةيي اإلسة بي في العةةعع ت العحليم الخ صم بن  .ت ز مؤس م العةعوعم
الع ليم يي ميت أس س على ب امل الةنعيم العةم ملم في مص من خالل مم فحم اام اض واسعم اانةش ر ودعم مغ درات الةنعيم الش ملم في
مة ات اإلسم ن والعي ه والص ف الصحي والةعمين ااقةص دي.
وقد لعغت العؤس م دورا ي م في تنعيم العةةعع ت من خالل الععل مع العؤس ت والعنظع ت غي الحموميم في العدسد من العش رسع ،وعلى
سغيل العث ل وليت الحص  :حعالت الةوعيم ومم فحم الةه ب المغد الوب ئي (سي)؛ حعالت الةوعيم والةطعيم د في ول الةه ب المغد
( )Hepatitis Bلطالب الة مع ت؛ مش وع ت الةعوسل الصةي ؛ والةخفيف من حدة الفق في عزبم سعقوب في بني سوسف ،ومؤخ ا وب لةع ون
مع العغ درة الموسةيم لع ندة الشعب العص ي تنفيذ مش و تنعيم ق سم العخزن بعح فظم قن  ،وب امل الدعم الصحي في ع معم أسيوط ،ودعم
األطف ل الذسن سع نون من الشلل الدم غي ،ودعم العغ درات الةعليعيم ب لةع ون مع يدزاني .
الش ا م بين مؤس م العةعوعم الع ليم يي ميت للةنعيم ااعةع عيم والعغ درة الموسةيم لع ندة الشعب العص ي في تنفيذ مش وع ت الةنعيم
العةم ملم الع ةدامم بدأت في ع م  2014وحةى اآلن.
وتلةزم مؤس م العةعوعم الع ليم يي ميت للةنعيم ااعةع عيم بةعيمن الشغ ب من خالل ب امل ااسةدامم وتحقيق الع دود الةنعوي الع ةدام
ب لعةةعع ت العحيطم بأعع له  ،من خالل ااسةف دة من الخغ ات والعوايب الغش سم لخلق قيعم م ةدامم ألصح ب العصلحم والعةةعع ت الةي
نخدمه  ،وتشعل الع يع ت ب امل في مة ل الةعليم والغيئم والنصح وتنعيم وإرش د الشغ ب.
لعزسد من الععلوم ت عن مؤس م العةعوعم الع ليم يي ميت للةنعيم ااعةع عيم س عى زس رة العوقع اإللمة وني:
www.efghermesfoundation.org
لعزسد من الععلوم ت س عى زس رة العوقع اإللمة وني www.efghermes.com :و مة بعةن على:
عن المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري
انبثقت المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري في مطلع شهر يوليو  2013وتزامنا ً مع شهر رمضان المبارك نتيجة تنادي مجاميع
شعبية من نساء ورجال وشباب الكويت كمبادرة مدنية ،تهدف إلى تقديم يد العون والمساعدة للشعب المصري نظرا ً لما يمر به الشعب
الشقيق من ظروف عصيبة .تتلخص رؤية المبادرة لمساندة الشعب المصري في تقديم الدعم المادي لألسر المستحقة والمتعففة وكذلك
األفراد في كافة أنحاء مصر.
عن مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية
مؤس م س وس ل للةنعيم ااعةع عيم ،يي مؤس م غي حموميم ا تهدف لل بح ،تأس ت ع م  ٢٠٠١بهدف مواعهم قض س الةنعيم األ ث إلح ح
وخلق ف ص ععل حقيقيم وم سسسةدامم قدمت مؤسسسس سسسم سسسس وس ل للةنعيم ااعةع عيم منذ تأسسسسي سسسه في ع م  ،2001نعوذج رس دي لدور منظع ت
العةةعع األيلي شسسسسسس س في الةنعيم على أرض مصسسسسسس من خالل دعم وم سسسسسس ندة العغ درات الةنعوسم العغةم ة اله دفم إلى تحقيق تنعيم بشسسسسسس سم
م سسةدامم ،حيث تةعثل رس س لم العؤس س سسم في الععل على تحقيق إسسسه م ذي شسسأن في مواعهم قض س س الةنعيم األ ث إلح ح في مص س  ،وخلق ف ص
ععل حقيقيم ،ب إل سسس فم إلى رفع العع ن ة عن محدودي الدخل ،وذل عن ط سق دععه للعغ درات الةي تععل على تحقيق طعوح ت العواطنين من

www.EFGHermesFoundation.org | www.sawirisfoundation.org | www.orascom.com

خالل الةدرسب من أعل الةوظيف ،والنهوض بةودة الةعليم وتوفي ف ص الحصسسسسسسول على الق وض الصسسسسسسةي ة ومةن ييم الصسسسسسسة  .ذل تدعم
العؤس م الةهود ال اميم إلى تح ين الصحم وزس دة ف ص حصول العةةعع ت العحليم على الخدم ت األس سيم.
أطلقت مؤس م س وس ل مئ ت العغ درات والع ش وع ت الةنعوسم اله مم على مدار ال ةم عش ع م الع يم ،بل عددي  321مش وع بةعوسل
سقدر بأ ث من  820مليون عنيه مصسسسسس ي ،وذل لةحقيق األيداف الةي ت ز عليه مة ات ععله ال ئي سسسسسيم ويي :الةدرسب من أعل الةوظيف،
الق وض الصسسة ي ة ،الصسسحم ،تنعيم العةةعع ،العنح الدراسسسيم ،ب إل سس فم إلى عوائز سسس وس ل الثق فيم .ع نةحت العؤسسس سسم في بن العدسد من
الشسسسس ا ت الف علم والعثع ة مع عه ت حموميم ،وخ صسسسسم ،وأيليم ،لةنفيذ مشسسسس وع ته وب امةه الةنعوسم ،والةي أسسسسسف ت عن توفي اآلاف من
ف ص الععل الحقيقيم وف ص الحصسسول على الخدم ت األس س سسسيم لحوالي  212ألف م سسةفيد،ة ،في  23مح فظم من مح فظ ت مص س في الصسسعيد
والوعه الغح ي ،اسيع في العن طق الةة افيم األ ث احةي ع .
لعزسد من الععلوم ت عن مؤس م س وس ل للةنعيم ااعةع عيم س عى زس رة العوقع اإللمة ونيwww.sawirisfoundation.org :
عن أوراسكوم لإلنشاءات
أوراسموم لإلنش ات ) (Orascom Construction Limitedيي ش م مق وات رائدة في أعع ل الهندسم والغن تنفذ مش وع ت في
مة ات الغنيم الةحةيم والصن عيم والةة رسم في الش األوسط وشع ل أف سقي والواس ت العةحدة األم سميم والدول العطلم على العحيط
اله دي .يذا وتعةل الش م حصم بن غم  %50من مةعوعم بي مت الغلةيميم ( ،)BESIXولدسه العدسد من ااسةثع رات في ش ت مواد
الغن وإدارة الععةلم ت الصن عيم والغنيم الةحةيم .ع حصلت الش م على الع تغم رقم  ،32والذي تضعن أ غ  250ش م مق وات على
م ةوى الع لم ،ويي مدرعم في ل من بورصم ن سداك دبي والغورصم العص سم.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع www.orascom.com
لالستعالم والتواصل:
قطاع العالقات اإلعالمية | media@efg-hermes.com
مي الةع ل
رئيت قط

الة وسق وااتص ات

melgammal@efg-hermes.com

قطاع العالقات اإلعالمية بمؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية
األسة ذة وس م رعب
م ئول أول اإلعالم وااتص ل
wragab@sawirisfoundation.org
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قطاع عالقات المستثمرين بشركة أوراسكوم لإلنشاءات
يش م الحلغى
م ؤول عالق ت الع ةثع سن
hesham.elhalaby@orascom.com

إب ا الذمم
قد تمون العةعوعم الع ليم يي ميت قد أشسسسسسس رت في يذا الغي ن إلى أمور م سسسسسسةقغليم من بينه على سسسسسسسغيل العث ل م سةعلق بةوقع ت اإلدارة
وااسة اتيةيم واأليداف وف ص النعو والعؤش ات الع ةقغليم لألنشطم العخةلفم .ويذه الةص سح ت العةعلقم ب لع ةقغل ا تعةغ حق ئق فعليم
وإنع تعغ عن رؤسم العةعوعم للع سسسةقغل والمثي من يذه الةوقع ت من حيث طغيعةه تعد غي مؤ دة وتخ ج عن إرادة الشسسس م ،وسشسسسعل
ذل – على سغيل العث ل وليت الح ص – الةذبذب في أ سوا الع ل والة ص ف ت الةي سقدم عليه العن ف ون الح ليون والعحةعلون والظ وف
ااقةصسسس دسم الع مم واآلث ر الن ععم عن م ز الععلم العحليم والةشسسس سع ت الح ليم والع سسسةقغليم والةنظيع ت العخةلفم .وبن عليه سنغةي على
الق رئ توخي الحذر بأا سف ط في ااعةع د على الةص سح ت العةعلقم ب لع ةقغل والةي يي صحيحم في ت رسخ النش .
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