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جنيه مصري 20,000,000جنيه مصري، بواقع 40,000,000مبلغ  2021بلغ  إجمالي تبرعات المجموعة خالل عام •
، باإلضافة إلى 2021/5/20انعقدت في الجمعية العامة العادية التيوالذي سبق اقراره من ، "تحيا مصر"لصالح صندوق 
.لصالح مؤسسة المجموعة المالية هيرميس20,000,000

في ما يجاوز قيمته ألف جنيه وتفويض مجلس اإلدارة 2022الموافقة على منح ترخيص لمجلس اإلدارة بالتبرعات خالل عام •
.لمتابعة نشاط مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية االجتماعية

.لصالح صندوق تحيا مصر2022جنيه مصري خالل عام 5,000,000إقرار التبرع بمبلغ •
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2021خالل عام مؤسسة المجموعة المالية هيرميسانجازات 
مشروع التنمية المتكامل لتنمية وتطوير نجع الفوال وقرية الدير≡

وير وتجهيز المركز طبتاستكماالً لمشروع تنمية نجع الفوال التابع لقرية الدير بمركز إسنا بمحافظة األقصر، قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية االجتماعية≡

.جدير بالذكر أن المركز الخدمي يضم حضانة لألطفال ومركز تدريب ويعمل بالطاقة الشمسية. الخدمي بنجع الفوال

في فصل تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة، وتعمل الحضانة لرفع مستوى التعليم المبكر بمنهج50منهم في فصل المنتسوري و100طفل، 150تضم الحضانة ≡

.  المنتسوري لخدمة نجع الفوال وقرية الدير باألقصر

فرصة عمل لمدرسات في الحضانة كما قامت المؤسسة باستكمال تدريب المدرسات من خالل منهج 45نجحت مؤسسة اي اف جي هيرميس خالل في خلق ≡

.المنتسوري لتأهيلهن للعمل في الحضانة وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة

في مد اء من، قامت مؤسسة اي اف جي هيرميس للتنمية االجتماعية بتطوير منازل نجع الفوال وإتاحة مساحات إنسانية للمستفيدين، كما تم االنته2021خالل عام ≡

. نسمة15000شبكة الصرف الصحي وإنشاء محطة الرفع لخدمة 

:كما قامت المؤسسة بدعم المؤسسات والمبادرات التالية≡

.  التبرع لمؤسسة بهية لالكتشاف المبكر وعالج سرطان الثدي لشراء أجهزة العالج الكيماوي الالزمة للمؤسسة≡

.وتحت رعاية وزارة التضامن االجتماعي للمساهمة في توفير عالج ضمور العضالت للطفل رشيد" انقذوا رشيد"المشاركة في حملة ≡

.للتصدي الزمة غزو العقارب–حساب األزمات والكوارث –مساندة صندوق تحيا مصر ≡

.  دعم مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب لشراء أجهزة طبية للمركز≡

سياسة التي تتبعها الشركة في شأن المسئولية المجتمعية والبيئية لهاال≡
وجميعالشركةالتزاماليةفباإلضاف.المسئولواالستثمارالمستدامةالتنميةخاللمناألعمالقطاعباستدامةالتزامهاتعكسالتيالبرامجمنالعديدبتنفيذالشركةتقوم≡

ESG)والحوكمةاالجتماعيةوالمشاركةالبيئةحمايةبسياسةالتابعةشركتها Policy)،راالستثماعلىالموظفينلجميعتدريبالتواليعليالرابعللعامتوفيرتم
.اليوميعمالاالنطاقفيالحوكمةوقضاياواالجتماعيةالبيئيةالقضاياألدراجبالمجموعةاالستثمارلمسؤوليمتخصصتدريباليباإلضافةوهذاالمسؤول،

United)المسؤوللالستثمارالمتحدةاألمممبادئإلىالماليةاألصولجميععنالثالثالشفافيةتقرير2021فيالمجموعةقدمت≡ Nations Principles for
Responsible Investment UNPRI).النظيفةالطاقةينبتتراوحمجاالتفياستثماريةمحفظةبتجميعالتابعةوشركتهاالقابضةهيرميسالماليةالمجموعةوتفخر

.المستدامةالتنميةأهدافداخلاالستثماراتهذهتندرجحيثوالتكنولوجيا،األصغرالتمويلإلىالصحيةوالرعايةوالتعليم


