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رسالة
مؤسسة البنك التجاري الدولي 



فيها  شاركت  التي  الهامة  العديدة  المبادرات  إن 
و2012   2011 عامي  خالل  تامة  وعناية  بحرص  المؤسسة 
والتي أثمرت عن تطور ملموس في مستوى الخدمات 
المتخصصة  المستشفيات  المقدمة من خالل  الطبية 
لألطفال، ال يمكن أن يتأتى دون مشاركة المساهمين 
العاملين  مع  جنب  إلى  جنبًا  الدولي  التجاري  بالبنك 
وطننا  تنمية  في  بالمشاركة  جمعيًا  منهم  إيمانًا  به 

الحبيب وبناء مستقبل زاهر لألجيال القادمة. 

من  لجميع  والعرفان  الشكر  بخالص  نتقدم  ونحن 
البنك  مؤسسة  حضور  تعزيز  استمرار  في  شاركوا 
االجتماعية  المسئولية  برامج  في  الدولي  التجاري 

وتوسيع نطاقها. 

فليحفظكم اهلل ويحفظ بكم مصرنا الغالية.

مجلس أمناء
مؤسسة البنك التجاري الدولي 

التجاري الدولي  البنك  يتشرف مجلس أمناء مؤسسة 
المؤسسة  أنشطة  تقرير  أن يستعرض مع سيادتكم 
أبرز  الضوء على  والذي يسلط   ،2012 و   2011 خالل عامي 
التزامًا  المؤسسة  بها  قامت  التي  والمبادرات  البرامج 

منها برسالتها تجاه المجتمع المصري. 

كمؤسسة   – الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  وتفخر 
أهلية غير هادفة للربح – بأن تكون رسالتها الرئيسية 
هي دعم الخدمات الصحية المقدمة لألطفال، والذين 
الخدمات  في  نقص  من  مستديم  بشكل  يعانون 

الطبية.

وقد حرص البنك التجاري الدولي من خالل المؤسسة 
إيمانًا  المجتمع  في  فعال  كشريك  دوره  تعزيز  على 
منه بأهمية تكاتف الجهود من أجل تنمية البالد مما 
ينسجم مع دور المؤسسة كقطاع خاص بالتكامل مع 

جهود القطاعي العام والخاص في مصر.  



مجلس أمناء مؤسسة البنك التجارى الدولى

السيد االستاذ/ هشام عز العرب
رئيس مجلس األمناء 

رئيس  منصب  العــرب  عز  هــشام  األستاذ/  يشغل 
التجارى  للبنك  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس 
البنك  إلى  العرب  عز  األستاذ/  انضم  مصر.   – الدولى 
التجاري الدولي في عام 1999 كنائب للعضو المنتدب، 
المصرفي  العمل  في  طويلة  بخبرة  سيادته  ويتمتع 
وقد  عامًا.  ثالثين  من  ألكثر  الدولى  الصعيد  على 
جي  في  العليا  المناصب  من  العديد  سيادته  شغل 
وذلك  بنك،  ودويتش  لينش،  وميريل  مورجان،  بى 
بالمملكة المتحدة، والشرق األوسط، والواليات المتحدة.

 األستاذة الدكتورة/ نادية مكرم عبيد
عضو مجلس األمناء

المدير  منصب  عبيد  مكرم  نـــادية  الدكتورة/  تشغل 
التنفيذي لمركز البيئة والتنمية لألقليم العربي وأوروبا 
دبلوماسي  منصب  وهو   ،2004 يناير  منذ  )سيدارى( 
دولي رفيع المستوى. في عام 1997 أختيرت الدكتورة/ 
المنصب  هذا  تشغل  سيدة  أول  بذلك  لتصبح  نادية 
أعوام.   خمسة  لمدة  وذلك  العربى  والعالم  مصر  فى 
وقد كان لها بصمات واضحة خالل توليها وزارة البيئة، 
نهر  تلوث  مكافحة  برنامج  وتنفيذ  إعداد  أهمها  من 

النيل.

من  عدد  وعضوية  برئاسة  نادية  الدكتورة/  تتمتع 
ومؤسسات  كيانات  إدارة  ومجالس  أمناء  مجالس 
رائدة داخــل وخـــارج مصر – فهي أحـد أعضــاء مجلس 

إدارة البنك التجاري الدولي.  ولقد تم تكريمها وطنيًا 
من  أكثر  على  حصولها  خالل  من  ودوليًا  وإقليميًا 

خمسين جائزة وشهادة تقديرية رفيعة المستوى. 

السيد االستاذ/ عصام الدين الوكيل
عضو مجلس األمناء 

رئيس  منصب  الوكيل  الدين  عصام  االستاذ/  يشغل 
كابيتال  آي  تنفيذي لشركة سي  الغير  االدارة  مجلس 
البنك  إدارة  بمجلس  عضوًا  وأيضًا    ،2009 مايو  منذ 
الرئيس  منصب  فيه  شغل  والذي  الدولي  التجاري 
لمدة   2008 أكتوبر  في  المؤسسي  للقطاع  التنفيذي 

ثالث سنوات.

تصل  واسعة  بنكية  بخبرة  الوكيل   / االستاذ  يتمتع 
عليا  مناصب  عدة  عامًا، حيث شغل   38 أكثر من  إلى 
في  واالسالمية  التجارية  المصارف  من  الكثير  في 
البنك  مثل  أفريقيا  وشمال  االوسط  الشرق  منطقة 
ومجموعة  الدولي  العربي  والمصرف  المصري  األهلي 
مصر،  من  كل  في  المصرفية  العربية  المؤسسة 

سنغافورة، نيويورك، لندن والبحرين. 

السيد األستاذ/ رفيق مدكور 
أمين الصندوق

رئيـس  نائب  منصب  مدكـــور  رفيــق  األستــاذ/  يشغل 
واألموال  الخزانة  قطاع  ورئيس  المؤسسي  القطاع 
بالبنك التجاري الدولى.  فعقب تخرجه من كلية التجارة 
التجارى  بالبنك  القاهرة، إنضم سيادته للعمل  جامعة 
أمناء  إدارة  منها  إدارات  بعدة   1978 عام  فى  الدولى 

الحفظ، إدارة التحويالت، إدارة الخزانة وغرفة التداول. 



البنك  كأمين صندوق مؤسسة  إلى منصبه  باإلضافة 
رئيس  أيضًا  هو  مدكور  فاألستاذ/  الدولى  التجارى 
التجارى  بالبنك  للعاملين  اإلجتماعى  التأمين  صندوق 
مجلس  وعضو  للتوريق،  مصر  شركة  ورئيس  الدولى 

إدارة شركة كوربليس للتأجير التمويلى. 

السيدة االستاذة/ باكينام عصام الدين محمود
عضو مجلس األمناء 

تشغل االستاذة/ باكينام عصام الدين محمود رئيس 
يناير  منذ  الدولي  التجاري  بالبنك  المخاطر  مجموعة 
التجاري الدولي  2011.  انضمت سيادتها للعمل بالبنك 
في عام 1998 فور تخرجها من كلية االقتصاد والعلوم 
بالبرنامج  والتحقت  القاهرة  جامعة   – السياسية 

التدريبي لالئتمان بالبنك.

في  واسعة  بنكية  بخبرة  باكينام   / االستاذة  تتمتع 
استطاعت  عامًا،   24 إلى  تصل  االتئمان  مخاطر  إدارة 
في  الدولي  التجاري  البنك  تألق  على  الحفاظ  خاللها 
االصول.   والبقاء على جودة  المخاطر  إدارة  قدرته على 
كما أصبحت سيادتها أحد االعضاء المميزين في لجان 
البنك المصرفية واالدارية ومنها المخاطر االستهالكية، 

االئتمان، االصول والخصوم.

السيد االستاذ/ حسام أبو موسى
عضو مجلس األمناء 

يشغل االستاذ/ حسام أبو موسى منصب مدير شركة 
أفريقيا، حيث  المباشر عن منطقة  أكتيس لالستثمار 
عن  كمسئول   2006 عام  في  بالشركة  سيادته  التحق 
مصر  في  االستثمار  عمليات  وتنفيذ  وإدارة  تنظيم 

وشمال أفريقيا.   

يتمتع االستاذ/ أبو موسى بخبرة تمتد الكثر من عشر 
سنوات في قطاع صناديق االسهم الخاصة.  فقد عمل 
لدى المجموعة المالية هيرمس في صناديق االستحواذ 

الخاصة باالستثمار في مصر.

حصل االستاذ/ أبو موسى على امتياز التحليل المالي 
وايضًا  اكسفورد  جامعة  من  االعمال  ادارة  وماجستير 
بكالوريوس إدارة األعمال والمال من الجامعة األمريكية 

بالقاهرة. 

السيدة األستاذة/ مها الشاهد
أمين عام المؤسسة

مدير مكتب  الشــاهد منصب  مــها  األستاذة/  تشغل 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى 
سر  أمين  منصب  تشغل  كما   2003 عام  منذ  الدولى 

مجلس إدارة البنك منذ منتصف عام 2007. 

التجاري  البنك  في  للعمل  مها  األستاذة/  إنضمت 
بالقاهرة  الجامعة األمريكية  الدولي عقب تخرجها من 
وحصولها على بكالوريوس إدارة األعمال في عام 1984 

باالدارة العليا للبنك.  



لماذا التركيز على
 قطاع الخدمات الصحية؟



من   – يوميًا   – المصري  مجتمعنا  في  الكثير  يعاني 
بتكلفة  جيدة  صحية  خدمة  على  الحصول  إمكانية 
التى  الكبرى  التحديات  من  ذلك  أصبح  حيث  مناسبة. 

تواجه كافة فئات المجتمع المصري.

الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  تسعى  هنا  ومن 
جاهدة في توفير تلك المعادلة عن طريق دعم وتعزيز 
أفضل  لتحقيق  لالطفال،  المقدمة  الصحية  الخدمات 

رعاية وخدمة ممكنة.  

»العقل السليم في الجسم السليم«

وإيمانًا منها بأهمية رسالتها في توفير الرعاية الصحية 
مؤسسة  تهتم  مصر،  أطفال  يستحقها  التي  الالزمة 
البنك التجاري الدولي بالبحث عن والتعاون مع مقدمي 
الخدمات الصحية الذي يصل نطاق خدمتهم إلى أكبر 
عدد ممكن من طالبيها والذين أيضًا يقوموا بتوظيف 
التبرعات بفاعلية للحصول على نتائج ايجابية ومميزة.  



موارد المؤسسة
)الميزانية وخطط التمويل(



الدولي  التجاري  البنك  موافقة مساهمي  إلى  باالشارة 
أنشطة  لتمويل  الكريم  دعمهم  على  وباإلجماع 
أرباح  من   ٪1 قدرها  نسبة  تخصيص  تم  المؤسسة، 

البنك السنوية في عام 2011.

رحب  فقد  نشاط،  من  المؤسسة  حققته  لما  ونظرًا 
مساهمي البنك خالل عام 2012 بزيادة مقدار المساهمة 
البنك  أرباح  من   ٪1.5 إلى  المؤسسة  ألعمال  المادية 
السنوية وتم توظيف المبلغ في زيادة المبادرات التي 

في  حظًا  األقل  األطفال  لخدمة  المؤسسة  بها  تقوم 
المجتمع المصري ألحقية حصولهم على "بداية جديدة 

صحية". 

هذا باألضافة إلي الدعم الكبير الذي تتلقاه المؤسسة 
من العاملين بالبنك التجاري الدولي سواء كان ماديًا أو 

من خالل العمل التطوعي.

التي  الخيرية  المبادرات  جميع  التالي  الجدول  يوضح 
قامت بها مؤسسة البنك التجاري الدولي:

مبلغ المساهمةغرض المساهمةالجهة التي تلقت المساهمة
تاريخ المساهمةبالجنيه المصري

كلية طب الفم واألسنان –
جامعة القاهرة

تجهيز وحدة الرعاية الطبية لألطفال
يشمل على 56 وحدة أسنان كاملة

2,800,000
تسدد على دفعتين

مارس 2010
ويناير 2011

جمعية أصدقاء مستشفيات أبو الريش 
لألطفال

إنشاء وحدة رعاية مركزة جديدة )تتكون من 11 سرير( بمستشفى 
األطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة" 

ودعم مصاريف التشغيل السنوي للوحدة

8,119,750
تسدد على ثالث دفعات

نوفمبر 2010
ومايو 2011

أغسطس 2012
مؤسسة مجدي يعقوب
ألمراض وأبحاث القلب

تجهيز وحدة الرعاية المركزة لألطفال )تتكون من 10 أسرة( 
وإنشاء غرفة الترفيه

15,000,000
تسدد على ثالث دفعات

يناير وأبريل 2011
سبتمبر 2012

مؤسسة مجدي يعقوب
9,000,000إجراء 150 عملية قلب مفتوح لألطفالألمراض وأبحاث القلب

تسدد على ثالث دفعات

ديسمبر 2011
سبتمبر 2012

)لم يتم التحديد بعد(
جمعية أصدقاء مستشفيات أبو الريش 

لألطفال
تطوير عيادة أمراض الدم

ديسمبر 800,0002011بمستشفى األطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة"

التبرع السنوي لصيانة ورعاية وحدة األطفال حديثي الوالدة في مؤسسة يحيي عرفة الخيرية لألطفال
مستشفى النساء والتوليد – مستشفي جامعة عين شمس

2,000,000
تسدد على دفعتين

ديسمبر 2011
ديسمبر 2012

554,250تجهيز وحدة الرعاية المركزة لألطفال المبتسرينمستشفى محمود 
تسدد على أربع  دفعات

فبراير وأبريل ويوليو 
وسبتمبر 2011

6,000,000تدعيم سنوي شامل لرعاية األطفال المرضىمستشفى سرطان األطفال 57357
تسدد على ثالث دفعات

يناير 2011
يناير 2012
يناير 2013

658,170تنفيذ ستة عشر قافلة طبية في مجال طب العيونمؤسسة جذور من أجل تنمية
تسدد على دفعتين

ديسمبر 2011
أغسطس 2012

1,500,000رعاية ودعم 750 – 1000 عمليات جراحية في مجال طب العيونروتاري قصر النيل
تسدد على عدة دفعات

2012
2013

ديسمبر 500,0002012المشاركة في حملة المليون بطانيةبنك الكساء

تأسيس "زمالة مؤسسة البنك التجاري الدوليجامعة زويل
يوليو 5,000,0002012للعلوم والتكنولوجيا"



أبرز المشروعات التي قامت
المؤسسة بتمويلها



وحدة الرعاية الطبية لألطفال بكلية طب الفم واألسنان – جامعة القاهرة

وحدة العناية المركزة بمستشفى األطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة"

جناح العناية المركزة لألطفال بمؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب
مركز القلب بأسوان 

مستشفى سرطان األطفال 57357

وحدة األطفال حديثي الوالدة في مستشفى النساء والتوليد
مستشفيات جامعة عين شمس 

وحدة العناية المركزة لألطفال المبتسرين بمستشفى محمود

عيادة أمراض الدم بمستشفى األطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة"

برنامج "حق االطفال في االبصار"

حملة المليون بطانية 

قوافل 6/6 لفحص العيون 

زمالة مؤسسة البنك التجاري الدولي للعلوم والتكنولوجيا – جامعة زويل



وحدة الرعاية الطبية لألطفال
كلية طب الفم واألسنان 

جامعة القاهرة 



الفم  الرعاية الطبية لألطفال بكلية طب  تخدم وحدة 
طفل   2700 من  يقرب  ما  القاهرة،  جامعة   – واألسنان 
القليلة  المراكــز  من ضمن  أنه  كما  وبالمجــان  شهريــًا 
الذي ينفرد بخدمة األطفال ذوى  الجمهورية  أنحاء  في 

االحتياجات الخاصة.

قباًل كانت الوحدة تكاد توفر خدماتها الطبية بنسبة 
20٪، لذلك كان البد من تطوير وتجديد البنية التحتية 
اإلمكانيات  بكافة  وتجهيزها  الوحدة  لتلك  االساسية 

الطبية المتاحة لزيادة كفاءة وقدرة استيعابها. 

التجاري  البنك  مؤسسة  بادرت  المنطلق  هذا  ومن 
الدولي بالمساهمة باثنين مليون وثمانمائة ألف جنيه 
الرعاية  وحدة  وتطوير  تجهيز  مشروع  لتمويل  مصري 
وذلك  واألسنــان  الفـم  طب  بكلية  لألطفــال  الطبية 

بشراء 56 وحدة أسنان كاملة.

إستغرق إعداد البنية التحتية وتركيب المعدات الالزمة 
قرابة العام والنصف ليتم إفتتاح الوحدة للجمهور في 

5 ديسمبر 2011. 

أعداد  استقبال  في  الرعاية  وحدة  تمكنت  وعليه 
 40 من  أكثر  بها  يعمل  حيث  إليها  الوافدة  المرضى 

طبيب مقيم تحت إشراف طاقم كبير من االساتذة.

كما أنها أصبحت من المراكز المتميزة في إتاحة البرامج 
لطلبة  المهنية  المهارات  لتنمية  العملية  التدريبية 
وخريجى كلية طب الفم واالسنان والذي يقدر عددهم 

بـ 140 طالب ومتدرب يوميًا.



وحدة العناية المركزة
مستشفى األطفال الجامعي 

أبو الريش المنيرة



أنحاء  المركزة في جميع  العناية  توافر خدمات  قلة  إن 
ورعاية  لخدمة  المقدمة  تلك  وخاصة  الجمهورية 
الدولي  التجاري  البنك  االطفال، دفع كل من مؤسسة 
لألطفال  الريـش  أبو  مستشفيـات  أصدقـاء  وجمعية 
إلى إستكمال أوجه التعاون المستمر والمثمر بينهما، 
حيث قد تم االتفاق على تمويل مشروع إنشاء وتجهيز 
األطفال  بمستشفى  جديدة  مركزة  عناية  وحدة 
ستة  عن  تزيد  بتكلفة  المنيرة"  الريش  "أبو  الجامعي 

مليون جنيه مصري. 

على  السابع  الدور  في  ليقع  للمشروع  التخطيط  تم 
تضمن  مربع.   متر   650 بـ  تقدر  مستغلة  غير  مساحة 
المشروع تطوير ومضاعفة عدد أسرة العناية المركزة 
تعمل  سرير،   11 من  تتكون  جديدة  وحدة  إنشاء  أي 
إستقبال  إمكانية  بهدف  وذلك  األخرى  الوحدة  بجانب 
وخدمة عدد أكبر من الحاالت الحرجة الوافدة من جميع 

أنحاء الوطن.

إستغرق إعداد المشروع قرابة العام وتم افتتاح أبواب 
الوحدة الجديدة للجمهور في 27 فبراير 2012.  

ثماني  إلى  اليها  المشار  الجديدة  الوحدة  تنقسم 
الغرف  أسرة موزعة على  وثالثة  المركزة  بالرعاية  أسرة 
الثالث المخصصة للعزل.  هذا باالضافة إلى إنشاء غرف 

مخصصة القامة األطباء والعاملين داخل الوحدة.

الريش  أبو  مستشفى  أصدقاء  جمعية  قامت  وقد 
لألطفال بتزويد غرف الوحدة الخاصة باالطفال المرضى 
المعالج  للطبيب  خاللها  من  يمكن  خاصة  بكاميرات 
المرضية  الحالة  متابعة  به  الخاص  التمريض  وطاقم 
شبكة  طريق  عن  به  يتواجد  مكان  أي  من  لألطفال 

االنترنت. 

بالمساهمة  المؤسسة  قامت   2012 أغسطس  وفي 
مصاريف  وتمويل  لدعم  مصري  جنيه  مليون   2 بمبلغ 

التشغيل السنوى للوحدة المشار اليها.



جناح العناية المركزة لألطفال
مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب



تعد مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب من 
أهم شركاء النجاح المتميزين لكل من البنك التجاري 
من  فهى  الدولي،  التجــاري  البنك  ومؤسسة  الدولي 

المؤسسات الرائدة في مجال جراحة القلب.

السير/  الدكتور  العالمي  الجراح  2008، كشف  عام  في 
مجدي يعقوب عن مشروع إنشاء المؤسسة بالتعاون 
على  الحائز  زويل  أحمد  العالم/  الدكتور  من  كل  مع 
جائزة نوبل فى العلوم ومعالي السفير/ محمد شاكر.  

القلب  وأبحاث  ألمراض  يعقوب  مجدي  مؤسسة  تقدم 
وبأعلى  بالمجان  واالنسانية  الطبية  خدماتها  كافة 
المصري  الشعب  فئات  لجميع  ممكنة  وكفاءة  جودة 
الغير  األطفال  وبخاصـة  العمريـة  المراحــل  كافــة  في 

قادرين، دون تمييز عرقي أو اجتماعي او ديني. 

فى يناير 2011، تم إبرام عقد تعاون بين مؤسسة البنك 
لتمويل  يعقوب  مجدي  ومؤسسة  الدولي  التجاري 
مشروع تجهيز وحدة جديدة للعناية المركـزة لألطفال 
بإجمالي  وذلك  بأسوان  القلب  وأبحاث  أمراض  بمركز 
كافة  شاملة  مصري  جنيه  مليون   13 قدرها  تكلفة 

أعمال االنشاءات والمعدات الطبية وغير الطبية. 

إسم  ستحمل  والتي   – إليها  الُمشار  الوحدة  تتكون 
أجنحة  عشرة  من  الدولي"–  التجاري  البنك  "مؤسسة 
على مساحة 800 متر مربع تقع في الدور األول بالمبنى 

الجديد "الثاني" بالمركز.  

غير  بصفة  إفتتاحه  تم  والذى  المشروع،  هذا  سيؤدي 
المزيد من حجرات  توفير  إلى  نوفمبر2012،  رسمية فى 
الرعاية المركزة إلستقبال األطفال المبتسرين، حديثي 
بعد  عامًا  عشر  السادسة  عمر  حتى  واألطفال  الوالدة 
ال  التى  العمليات  و/أو  لهم  الجراحية  العمليات  إجراء 
والدعامة  كالقسطرة  هائل  جراحي  تدخل  تتطلب 

وغيرهما. 

قامت  فقد  المشروع  هذا  دعم  بأهمية  منها  وإيمانًا 
 2 بمبلغ  بالمساهمة  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة 
ترفيهية  غرفة  وتجهيز  إلنشـــاء  جنيـه مصري  مليــون 
التعافى  بالمركــز للعب فيها وتعزيز سرعة  لألطفـــال 

بعد اجراء العمليات الجراحية لهم.

تمويل  في  المؤسسة  مساهمة  إلى  باإلضافة  هذا 
تم  لالطفال حيث  مفتوح  قلب  جراحة  عملية   150 عدد 
و2012   2011 عامي  في  مصري  جنيه  ماليين   6 بـ  التبرع 
وتم تخصيص 3 ماليين جنيه مصري أخرى لعام 2013، 
وبهذا يبلغ عدد العمليات التي تحملها كل من البنك 
مجدي  مؤسسة  مع  الشراكة  بدء  منذ  والمؤسسة 

يعقوب إلي عدد 200 عملية.



مستشفى سرطان األطفال
57357



وتتبع المستشفى – والتي تصل طاقتها االستيعابية 
الى 179 سريرًا – أحدث النظم التشخيصية والعالجية 

المطبقة بالمستشفيات العالمية. 

من   57357 األطفال  سرطان  مستشفى  تعد 
بعزيمة  دائما  تسعى  التي  الديناميكية  المؤسسات 
في  العلم  اليه  توصل  ما  أحدث  تطبيق  الى  واصرار 
جميع الفروع سواء العالجية او االدارية مما يساهم في 

استمرار نجاح هذه المؤسسة الرائدة.  

اتفاق  عقد  الدولي  التجاري  البنك  أبرم   ،2009 عام  في 
أورام  مستسفى  مؤسسة  مع  أعوام(  خمسة  )مدته 
األطفال 57357، إيمانًا منه بأهمية الرسالة التي تقوم  
بها المستشفى حيث يتعهد البنك بتقديم مساهمة 

مالية قدرها 2 مليون جنيه مصري سنويًا.  

البنك  مؤسسة  تولت   2010 مايو  في  اشهارها  وبعد 
التجاري الدولي زمام األمور – وبموافقة مجلس األمناء – 
يتم صرف المساهمة السنوية من ميزانية المؤسسة.

التبرع  تم   2013 عام  وحتى   2011 عام  من  يناير  وفى 
اإلنفاق  التى  يتم تخصيصها في  المحددة و  بالمبالغ 
بالمستشفى  العامة  التشغيل  مستلزمات  على 

وتمويل البرامج العالجية.

أكبر  من   57357 األطفال  سرطان  مستشفى  تعد 
على  المجال  ذلك  في  المتخصصة  المستشفيات 
والمجهودات  التبرعات  خالل  فمن  الدولي،  الصعيد 
أحدث مستوى  المستشفى على  تم تجهيز  العديدة 
من  المرضى  االطفال  جميع  استقبال  يمكنها  حتى 

كافة بلدان الشرق االوسط وشمال أفريقيا. 

الشفاء  نسبة  زيادة  الى  جاهدة  المستشفى  تسعى 
من المرض وذلك بتوفير جميع الخدمات المقدمة على 
خالل  من  وذلك  وبالمجان  الكفاءة  من  مستوى  أعلى 
المساهمات والدعم المالي التي تتلقاها المستشفى 

من مختلف الجهات.

تستقبل المستشفى كل عام نسبة تقدر ب 55٪ من 
حاالت االصابة بمرض السرطان لدى األطفال في مصر، 
باذلة أقصى الجهد لتحقيق أعلى نسب شفاء والحد 
حياة  يضمن  بما  للعالج،  الجانبية  واألعراض  اآلثار  من 

ومستقباًل أفضل لألطفال بعد الشفاء.  

المرضى  لجميع  الخدمات  كافة  المستشفى  تقدم 
أو  الجنسية  أو  المادى  المستوى  عن  النظر  بصرف 

الديانة.



وحدة األطفال حديثي الوالدة  
مستشفى النساء والتوليد

مستشفي جامعة عين شمس 



ونتيجة لذلك تم المساهمة بمبلغ مليون جنية مصري 
2010 لصيانة وتطوير ثالث وحدات لعالج  فى أوائل عام 
والذي  شمس  عين  جامعة  بمستشفيات  االطفال 
افتتح للجمهور في 21 مايو 2011. وحرصت فيه مؤسسة 
يحيي عرفة على شراء أحدث االجهزة بأعلى التقنيات 
وتحسين  االطباء  من  العاملين  كفاءة  ورفع  العالمية 

أداء جهاز التمريض.

بأهمية  تؤمن  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  إن 
استمرار كفاءة وجودة االداء للمشروعات التي تساهم 
فيها لذلك فهي تثق في قدرة مؤسسة يحيي عرفة 
الخيرية لألطفال على حسن إدارة وحدات عالج االطفال 

سالفة الذكر. 

على  الدولى  التجارى  البنك  مؤسسة  وافقت  لذلك 
قدرها  مالية  لمساهمة  عرفة  يحيى  مؤسسة  طلب 
مشروع  وصيانة  لرعاية  سنويًا  مصرى  جنيه  مليون 
من  كل  في  المساهمة  صرف  وتم  المؤسستين. 
ديسمبر 2011 وديسمبر 2012 لتمويل االبحاث والدراسات 
للعاملين  الالزمة  التدريبية  البرامج  وتنظيم  العلمية، 
الخدمة،  مستوي  على  للحفاظ  وأيضًا  بالمستشفى 
واإلنفاق  والمعدات،  لالجهزة  مستمرة  صيانة  وإجراء 

على مستلزمات التشغيل. 

من أحد أهم شركاء النجاح مع مؤسسة البنك التجاري 
تم  لألطفال.   الخيرية  عرفة  يحيي  مؤسسة  الدولي: 
المتخصصة  الوحدات  تطوير  بهدف  المؤسسة  إنشاء 
طبية  خدمة  تقدم  والتى  الحرجة  الحاالت  عالج  في 
بالمجان لعدد كبير من األطفال المرضى الذين يترددون 

على هذه الوحدات من مختلف أنحاء الجمهورية.

إن مؤسسة يحيي عرفة تسعى دائمًا لتوفير مستوى 
الحاالت  ذوى  لألطفال  الصحية  الرعاية  من  متحضر 
الحرجة لرفع المعاناة عن األباء الغير قادرين على توفير 

أدنى مستويات العالج ألبنائهم.

الخيرية  عرفة  يحيي  مؤسسة  مشروعات  أول  إن 
عين  جامعة  مستشفيات  مع  التعاون  هو  لالطفال 
شمس التخصصية والتي تخدم عدد هائل من االطفال 
المرضى على الرغم من مواردها المحدودة واحتياجها 

الشديد للتطوير والتحديث.



وحدة العناية المركزة
لألطفال المبتسرين

مستشفى محمود



والحاالت  المبتسرين  األطفال  قسم  وحدة  كانت  قباًل 
انتهى  10 حضانات،  تضم  بمستشفى محمود  الحرجة 
صالحيه بعضهم واالخرين في حاجة إلى التحديث.  مما 
أدى إلى عجز طاقم العمل بالمستشفى عن استمرار 
تقديم خدماتهم الطبية بذات الكفاءة المشهود لهم 
بها وذلك لضعف امكانيات المعدات الطبية الموجودة 

بالمستشفى.  

مؤسسة  قبل  من  المالية  المساهمة  توظيف  تم 
الطبية  االجهزة  شراء  في  الدولي  التجاري  البنك 
للتدعيم وهي كالتالي: جهاز تنفس صناعي،  الالزمة 

5حضانات، 5 مونيتور، و5 مضخات تحاليل.  

بهذا التمويل تم رفع مستوى الرعاية والخدمة الطبية 
بكامل  الوحدة  تشغيل  إلى  أدى  حيث  بالمستشفي 
طاقة  من   ٪80 تحقق  بالكاد  كانت  والتي  طاقتها 

استيعابها مع مستوى متميز من الرعاية الصحية. في أوائل عام 2011، قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي 
الطبية  األجهزة  وتحديث  تجهيز  مشروع  بتمويل 
المبتسرين  األطفال  لقسم  المركزة  العناية  بوحدة 
لجمعية مسجد محمود  التابعة  بمستشفى محمود، 
بالقاهرة بإجمالي تكلفة قدرها 554,250 جنيه مصري.  

تعد المستشفي من المراكز الطبية التى تخدم عدد 
هائل من المرضى بأسعار مخفضة سنويًا.

سبل  أعلى  توفير  بهدف  المستشفى  تأسيس  تم 
الرعاية الطبية بأقل التكاليف مما ساهم في تحسين 
تقدم  الدخل.  محدودى  لمرضى  الصحية  الحالة 
زهيدة  أسعار  مقابل  الخدمات  جميع  المستشفى 
ومدعمة وفي بعض الحاالت بالمجان، بتمويل من لجنة 

الزكاة بمسجد مصطفى محمود.  



عيادة أمراض الدم 
مستشفى األطفال الجامعي

أبو الريش المنيرة
)تحت التأسيس(



في إطار  النتائج المتميزة عقب االفتتاح  الناجح لوحدة 
"أبو  الجامعي  األطفال  بمستشفــى  المركزة  الرعاية 
الريش المنيرة"، والتي تحققت من خالل التعاون المثمر 
بين كل من مؤسسة البنك التجاري الدولي وجمعية 
االتفاق  تم  الريـش لألطفال،  أبو  أصدقـاء مستشفيـات 
على التعاون مجددًا فى ديسمبر 2011 لتمويل مشروع 
بمستشفــى  االول  بالدور  الدم  أمراض  عيادة  تطوير 
بمبلغ  وذلك  المنيرة"  الريش  "أبو  الجامعي  األطفال 

وقدره 800 ألف جنيه مصري.  

ارتفاع  في  الدم  بأمراض  المصابة  االطفال  أعداد  إن 
ملحوظ حيث يزور العيادة يوميًا ما بين 150 و 200 طفل 
أمراض  عيادة  في  العالج  يتلقون  طفل   4000 بإجمالي 
وهو  الواحد  للطفل  العالجية  الدورة  تستغرق  الدم.  

جالس على كرسي متهدم قرابة الـ 4 ساعات.  

تحسين  نحو  أساسية  خطوة  التطوير  مشروع  يعد 
المرضى  لهؤالء  المقدمة  الطبية  والرعاية  الخدمة 
الصغار. يشمل تطوير العيادة البالغ مساحتها 700 متر 

مربع اآلتي:

تحديث البنية االساسية للحد من االزدحام وتنظيم . 1
سير دورات العالج.

نقل . 2 لعمليات  الالزمة  جديدة  وكراسي  أسرة  توفير 
الدم.

توفير غرف انتظار مناسبة ألهالي المرضى. . 3
لتدوين . 4 إضافية  آلي  حاسب  بأجهزة  العيادة  تزويد 

بيانات المرضى الكترونيًا.
وفي . 5 المستشفى  داخل  بالدم  التبرع  حمالت  دعم 

جميع أرجاء الوطن لقلة توافرها بالمستشفى. 

على:  الدم  أمراض  عيادة  تطوير  أيضًا  ويشمل  هذا 
المياه، وتوفير ما  تجديد غرف الفحص الطبي ودورات 
يلزم من معدات طبية وغير طبية، وكذلك زيادة أعداد 

طاقم التمريض.

ومن المتوقع ان يتم افتتاح ابواب عيادة امراض الدم 
وتجهيز  إعداد  فترة  بعد   2013 مارس  فى  للجمهور 

إستغرقت 9 أشهر.



برنامج "حق األطفال فى األبصار"
نادى روتارى قصر النيل



النور للعيون ومستشفى اي كير، حيث تم إجراء مئات 
من  له  نهاية  ال  لعدد  الالزمة  الجراحية  العمليات  من 
وتم  لمعايير محددة،  وفقًا  اختيارها  يتم  التي  الحاالت 

االنتهاء من قوائم إنتظار ال حصر لها.

وعليه قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بتخصيص 
مشروع  وتمويل  لدعم  مصري  جنيه  ونصف  مليون 
"حق االطفال في االبصار".  يتم توظيف تلك المساهمة 
المالية لخدمة ما بين 750 الي 1000 طفل الذين في حاجة 

الى تدخل جراحي.

من  أطفالنا  سيتمكن  المشروع،  هذا  خالل  فمن 
دراستهم  وإستكمال  طبيعيًا  حياتهم  إستئناف 
وبالتالي يصبحون أعضاء يافعة مساهمة في المجتمع 

المصري. 

بالغًا  إهتمامًا  النيل  قصر  روتاري  نادي  جمعية  تولي 
بالبصر.   المتعلقة  وخاصة  لألطفال  الموجه  باالنشطة 
فهؤالء المولودون بعيوب خلقية في العين، يكونون 
إتخاذ  يتم  لم  ما  البصر  لفقدان  شديدة  عرضة  ذو 

اإلجراءات الطبية الالزمة في حينه.  

النيل  قصر  روتاري  نادي  جمعية  دور  يأتي  هنا  ومن 
عمرهم  سنوات  في  أوالدنا  بصر  سالمة  على  للحفاظ 

االولى من خالل مشروع "حق االطفال في االبصار". 

يهدف هذا المشروع والذي بدأ العمل به منذ 6 سنوات 
وعودة  لتصحيح  عيون  وعمليات  بعالج  القيام  إلي 
األبصار لألطفال، وذلك بالتعاون مع كل من مستشفى 



حملة المليون بطانية
بنك الكساء



قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بتقديم مساهمة 
بنك  لصالح  مصري  جنيه  مليون  نصف  قدرها  مالية 
الكساء – تلك المؤسسة العريقة والمثمرة في خدمة 
الصعيد.  تم توظيف المساهمة المالية لشراء عشرة 

االف بطانية.

مقدم  أديب  عمرو  االعالمي  أطلق   2012 عام  أواخر  في 
ودار  الكساء  بنك  مع  بالتعاون  اليوم  القاهرة  برنامج 
االورمان ومؤسسة مصر الخير "حملة المليون بطانية" 
الصعبة  المعيشية  الظروف  ذو  الصعيد  لفقراء 

لمواجهة مناخ الصعيد الشتوي القارس.

بطاطين  توزيع  يتم  القومية  الحملة  هذة  خالل  فمن 
الصعيد،  أبناء  من  المحتاجة  األسر  على  الشتاء 

بمشاركة فعالة وملموسة من جميع أبناء الوطن.  

الوحدة  تجسيد  في  إيجابيًا  ساهمت  الحملة  هذه  إن 
إرتفاع  في  ساهمت  وأيضًا  المصريين.   صفوف  بين 
معدالت االنتاج في المصانع المحلية والذي سينعكس 

بدوره في تنشيط االقتصاد. 



قوافل 6/6 لفحص العيون
مؤسسة جذور للتنمية



بالتالميذ  خاص  للنظارات  وقسم  متكاملة،  وصيدلية 
يفضلونه  ما  منها  ليختاروا  إليها  حاجة  في  الذين 

ويرغبونه.

التجارى  البنك  مؤسسة  قامت  و2013   2012 عامى  وفى 
بتكلفة  الوطن  أنحاء  تجوب  قافلة   16 بتمويل  الدولى 
المدارس  تالميذ  لخدمة  مصرى  جنيه   658,170 بلغت 
والجيزة  القاهرة  محافظات  قرى  فى  الحكومية 

واإلسكندرية والمنيا.

تستغرق القافلة الواحدة يومًا كاماًل حيث يتم فحص 
بالمجان وتم عمل نظارات  تلميذ وتلميذة   7210 عيون 

طبية لحوالى 15٪ منهم.

تطوع في تلك القوافل ما يقرب من 200 موظف بالبنك 
على  والفروع  االدارات  مختلف  من  الدولي  التجاري 
مستوى انحاء الجمهورية حيث كان يتمثل دورهم فى:

• مع 	 بالتعاون  ترفيهية  إيضاح  وسائل  إستخدام 
مؤسسة جذور لرفع وعى التالميذ في أهمية تطبيق 
الوجه وااليدي، كيفية  الصحية  مثل غسل  العادات 
وأهمية  بالعين،  مشاكل  اي  حدوث  عند  التصرف 

إرتداء النظارات الطبية إذا لزم االمر. 

• ملء البطاقات الصحية الخاصة ببيانات التالميذ.	

• اختبار 	 لوحة  قراءة  كيفية  في  التالميذ  مساعدة 
الخاص  االلي  الحاسب  على  الجلوس  وكيفية  النظر 

بالكشف عن العين. 

• بهم 	 الخاصة  النظارة  اخيتار  في  التالميذ  مساعدة 
من معرض مغربي المصاحب للقوافل.  

مؤسسة  حشدت  نوعها،  من  االولى  هي  سابقة  في 
البنك التجاري الدولي صفوفها بالعديد من العاملين 
بالبنك التجاري الدولي للمشاركة في العمل التطوعي، 
وخاصة  المصري  المجتمع  خدمة  في  لرغباتهم  تلبية 

الصغار منهم. 

قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بتمويل مشروع 
في  مجانية  طبية  فحوصات  يوفر  والذي   6/6 قوافل 
مجال العيون لتالميذ المدارس الحكومية في المناطق 
كل  مع  بالتعاون  وذلك  الفقيرة،  والحضرية  الريفية 
مؤسسة  )وهي  التنمية  أجل  من  جذور  مؤسسة  من 
غير حكومية وتعد من أهم مؤسسات مركز خدمات 

التنمية CDS( ومؤسسة النور مغربي. 

توفر  هذه القوافل الطبية – وبالمجان: إجراء كشوف 
واألدوية  الطبية  والعدسات  النظارات  وتوفير  النظر، 
المطلوبة.  كما توفر القوافل أيضا إجراء فحص طبي 
متطور بالمستشفيات الخاصة للحاالت التي تستدعي 

ذلك.  

هذا وقد تم تجهيز كل قافلة والتي تضم فريق طبي 
20 طبيب وممرضة من مؤسسة  إلى   15 متكامل من 
الفحوصات،  لعمل  الالزمة  باألجهزة  مغربي،  النور 



زمالة مؤسسة البنك التجاري الدولي
للعلوم والتكنولوجيا

جامعة زويل



يتمتع الحرم الجامعي بـاإلكتفاء الذاتي من بيئة علمية 
فعلية تعمل على تشجيع تبادل الفكر والحوار العلمي.  
ونظرًا لوضع الجامعة، باعتبارها مؤسسة مستقلة غير 
على  قائمة  بسياسات  تسترشد  فإنها  للربح،  هادفة 
قبول الطالب بنظام الجدارة العلمية مع تقديم المنح 
الثقافة  على  الجامعة  وتحافظ  للمحتاجين.  الدراسية 
والقيم المصرية السائدة، فيما تقوم باستشراف آفاق 

المستقبل حول العالم.

الدولي  التجاري  البنك  في يوليو 2012، قامت مؤسسة 
جنيه  ماليين  خمسة  قدرها  مالية  مساهمة  بتقديم 
مصري لتأسيس وإنشاء "زمالة مؤسسة البنك التجاري 

الدولي للعلوم والتكنولوجيا".  

المنح  وتمويــل  لدعــم  المساهمـــة  توظيــف  سيتـم 
التعليمية لعدد خمسين طالبًا من متفوقي وخريجي 
المدارس الحكومية المصرية الذين يرغبون في التميز 
سينعكس  والذي  والهندسية،  الحديثة  العلوم  في 
المصري  الطب  مجال  في  ثورة  إحداث  الى  بدوره 
الرعاية  جودة  وتحسين  رفع  في  سيعزز  وبالتالي 

الصحية المقدمة ألطفال مصرنا الحبيبة. 

الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  يالزم  الذي  النجاح  إن 
المؤسسة  حث  تأسيسها،  منذ  مبادراتها  جميع  في 

على طرق أبواب التنمية في قطاعات أخرى.  

خطط  في  قصوى  أولوية  التعليم  قطاع  يحتل  حاليًا 
تسعى  القضية،  تلك  بأهمية  منها  وإيمانًا  الدولة. 
تنمية  مبادرات  لدعم  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة 
ورفع جودة التعليم وخاصة في مجال العلوم الحديثة: 
هذا المشروع القومي للنهضة العلمية "مدينة زويل 
الدكتـور  ورئاســة  بمبادرة  والتكنولوجيــــا"،  للعلـوم 
في  نوبل  جائزة  على  الحائز   – زويل  أحمد   / المصري 

الكيمياء عام 1999.

زويل  جامعة  هي  الثالثة  المدينة  مكونات  أحد  إن 
البحثية  المعاهد  الى  باالضافة  والتكنولوجيا  للعلوم 
تقوم  التي  األساسيـة  فالفكـرة  التكنولوجيـا.  وهـرم 
عليها جامعة زويل هي تدريب نخبة من الطالب، منتقاة 
والهندسيـة  األساسيــة  العلوم  أحــــدث  على  بعنـايــة، 
لمنحهم فرص للمشاركة العملية في البحث العلمي.


