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ضمن مبادرة حياة كريمة :بنك القاهرة ومؤسسة صناع الخري
يشهدان افتتاح قرية داوود بمحافظة الفيوم عقب إنتهاء
أعمال التطوير
أفتتح األستاذ طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذى لبنك القاهرة واألستاذ مصطفى زمزم رئيس
مجلس إدارة مؤسسة صناع الخري قرية داوود بمحافظة
الفيوم بحضور الدكتور أحمد األنصارى محافظ الفيوم
عقب انتهاء أعمال التطوير بالقرية فى إطار مشاركة البنك
بمبادرة "حياة كريمة" والىت أطلقها فخامة الرئيس عبد

الفتاح السيىس بداية عام .2019
وبهذه المناسبة ،قال "فايد" أن مبادرة حياة كريمة تعد األوىل من نوعها في تاريخ مرص بهذا الحجم الضخم
من اإلنفاق واإلستهداف واإلدارة نظ ًرا للرشاكة الكبرية بني كافة مؤسسات الدولة والتكاتف والتوحد في
ً
ً
مؤكدا أن المبادرة تؤكد عىل انحياز الدولة للمواطن البسيط
فضًل عن حجم التمويل والتنفيذ والمتابعة،
التنفيذ
ومحدودي الدخل في قرى ونجوع مرص .
وأشار أن بنك القاهرة من أوائل البنوك الىت انضمت لمبادرة "حياة كريمة" من خًلل الرشاكة مع مؤسسة
ً
موضحا أن حجم مساهمات البنك
"صناع الخري" بإعتبارها واحدة من أهم الجهات التنفيذية للمبادرة،
ضمن المبادرة بلغ حواىل  11مليون جنيه حىت اآلن لدعم القرى والمناطق األشد احتياجً ا ضمن
ً
مؤكدا عىل أن
المبادرة داخل محافظات الفيوم واألقرص وقنا ومركز السنطة بمحافظة الغربية،
مبادرات تنمية القرى تعد محور إهتمام رئيىس لخطة البنك فى مجال العمل المجتمعى.

المبادرة بلغ حواىل  11مليون جنيه حىت اآلن لدعم القرى والمناطق األشد احتياجً ا ضمن المبادرة داخل
ً
مؤكدا عىل أن مبادرات تنمية القرى تعد
محافظات الفيوم واألقرص وقنا ومركز السنطة بمحافظة الغربية،
محور إهتمام رئيىس لخطة البنك فى مجال العمل المجتمعى.
فيما أشادت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصاالت المؤسسة
والتنمية المستدامة ببنك القاهرة بالرشاكة اإلسرتاتيجية مع
مؤسسة صناع الخري ضمن مبادرة "حياة كريمة" لما لها من
ً
أبعادا تنموية عديدة لقرى ونجوع مرص والىت أسفرت عن
تطوير وإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتسقيف المنازل ،ومد
ً
فضًل عن جهود المبادرة فى تحقيق
وصلمياه الرشب النقية
التمكني اإلقتصادى لسكان تلك القرى ،كما شملت أعمال

التطوير ترميم وتجديد مصنع السجاد اليدوى بقرية دار السًلم
والذى يعمل فيه نحو  260أرسة ،بإعتباره مصدر الرزق
المستدام لهم فى إطار جهود البنك فى مجال التأهيل

والتشغيل وخلق فرص العمل ،ومن المقرر بدء العمل بأعمال
التطوير بمحافظة أسوان ضمن المبادرة.
وفى مركز السنطة بمحافظة الغربية شملت أعمال التطوير إطًلق مرشوع تنموي يتناسب مع طبيعة الظروف
الحياتية لسكان القرية والنشاط الرئيىس لهم وتدريبهم عليها من خًلل توفري مراكب صيد وثًلجة لحفظ
األسماك ،وتوفري كافة المقومات الًلزمة لنجاح المرشوع والذى يوفر لألهاىل حرفة دائمة ودخل مستدام
ومن الجدير بالذكر أن نموذج العمل الذى بيتبناه بنك القاهرة فى كافة مبادراته يقوم عىل عدة ركائز أساسية
تستهدف التمكني اإلقتصادى لمختلف رشائح المجتمع وخاصة الشباب والمرأة المعيلة فى كل
محافظات الجمهورية مع الرتكزي عىل صعيد مرص والذى يستحوذ عىل نحو  %90من تلك المبادرات.

