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رسالة مؤسسة البنك التجاري الدولي

مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي

لماذا التركيز على قطاع الخدمات الصحية؟

موارد المؤسسة  )الميزانية وخطط التمويل(

أبرز المشاريع التي قامت المؤسسة بتمويلها 

    • مستشفى  سرطان األطفال 57357 

    • وحدة الطوارئ و االستقبال بمستشفى األطفال الجامعي  “أبو الريش المنيرة”

    • وحدة العيادات الخارجية لألطفال وعمليات القلب المفتوح بمؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب

    • مؤسسة جذور للتنمية  “قوافل 6\6 لفحص عيون األطفال” 

    • الدور الثاني لطب األطفال بمؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب

    • الدعم السنوي لوحدة الرعاية المركزة بمستشفيات أبو الريش لألطفال

    • مركز “ماكسيلو”  لعالج تشوهات الوجه والفكين بقسم التعويضات السنية لألطفال    
       بكلية طب األسنان جامعة القاهرة

    • الدعم السنوي لتشغيل 4 وحدات لألطفال بمستشفيات جامعة عين شمس - مؤسسة يحيي عرفة الخيرية لألطفال

    • بنك الكساء  “حملة المليون بطانية”

    • برنامج حق األطفال في اإلبصار - نادي روتاري قصر النيل

    • حمالت التبرع بالدم 
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بأن  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  أمناء  مجلس  يتشرف 
يستعرض مع سيادتكم تقرير أنشطة المؤسسة خالل عام 
بها  التي قامت  والمبادرات  البرامج  أهم  يبزر  والذي   ،2013

المؤسسة، التزاما منها برسالتها تجاه المجتمع المصري.

منذ أن تأسست في مارس 2010 كمؤسسة أهلية غير هادفة 
للربح، تصبو المؤسسة من خالل رسالتها الخيرية إلى دعم 
الخدمات الصحية المقدمة لألطفال والذين يعانون بشكل 
الموارد  الطبية ونقص في  الخدمات  دائم من قصور في 

المالية.

التجاري  البنك  مؤسسة  حرصت  الماضي،  العام  وخالل 
من  مبادراتها  من  العديد  دعم  في  االستمرار  على  الدولي 

خالل تشجيع العمل التطوعي بالبنك.

فنجحت المؤسسة في جذب العاملين بالبنك في المشاركة 
الفاعلة في المجتمع.  حيث شارك العديد منهم في القوافل 
الطبية 6/6 لفحص العيون من خالل مشاركة المؤسسة في 
وتلميذة  تلميذ   4,000 الالزمة ألكثر من  الفحوصات  تمويل 
بالمدارس االبتدائية الحكومية، ودعم العديد من العمليات 

الجراحية ألكثر من 450 طفل.  

بأهمية  بالبنك  العاملين  توعية  في  المؤسسة  نجحت  كما 

 800 بنحو  التبرع  عن  الحمالت  تلك  وأثمرت  بالدم،  التبرع 
كيس دم خالل العام.

إن تلك المبادرات الناجحة والبناءة قد تجسدت بفضل دعم 
مساهمي البنك التجاري الدولي والعاملين به.

فلنرفع شعار العمل سويًا من أجل حياة أفضل ومستقبل 
آمن ألطفالنا.

وليحفظكم الله عز وجل ويحفظ بكم مصرنا الغالية. 

مجلس األمناء
مؤسسة البنك التجاري الدولي
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السيد االستاذ / هشام عز العرب
رئيس مجلس األمناء

يشغل األستاذ / هشام عز العرب منصب رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي - مصر.

يتمتع سيادته بخبرة طويلة في العمل المصرفي على الصعيد 
الدولي ألكثر من ثالثين عاما. وقد شغل سيادته العديد من 
المناصب العليا في جي بي مورجان، ميريل لينش، ودويتش 

بنك وذلك بالمملكة المتحدة، والواليات المتحدة.

المؤسسة منذ  أمناء  رئاسة مجلس  العرب  تولى األستاذ/ عز 
تأسيسها في 2010.

االستشاري  المجلس  مدير  منصب  سيادته  يشغل  كما 
اإلقليمي لماستركارد في الشرق األوسط وأفريقيا منذ يونيو 

2007، وهو عضو رئيسي في غرفة التجارة األمريكية.

في  عضوًا  العرب  عز  السيد/  انتخب  المميز،  أدائه  وبفضل 
مجلس أمناء الجامعة األمريكية في القاهرة في نوفمبر 2012 

كما انتخب رئيسًا التحاد بنوك مصر في مارس 2013 .

األستاذة الدكتورة/ نادية مكرم عبيد
عضو مجلس األمناء

التنفيذي  المدير  منصب  عبيد  مكرم  نادية  الدكتورة/  تشغل 
منذ  )سيداري(  وأوروبا  العربي  لإلقليم  والتنمية  البيئة  لمركز 
المستوى. رفيع  دولي  دبلوماسي  منصب  وهو   ،2004 يناير 
في عام 1997 اختيرت الدكتورة/ نادية لتكون أول وزيرة للبيئة 

مجلس أمناء
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في مصر وتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب في مصر 
لها  كان  وقد  أعوام.  خمسة  لمدة  وذلك  العربي،  والعالم 
بصمات واضحة خالل توليها وزارة البيئة، منها إعالن خالء نهر 

النيل من المخلفات الصناعية.

تتمتع الدكتورة/ نادية برئاسة وعضوية عدد من مجالس أمناء
مصر  وخارج  داخل  رائدة  ومؤسسات  كيانات  إدارة  ومجالس 
ولقد  الدولي.  التجاري  البنك  إدارة  مجلس  أعضاء  أحد  فهي 
أكثر من  تكريمها وطنيًا وإقليميًا من خالل حصولها على  تم 

خمسين جائزة وشهادة تقديرية رفيعة المستوى. 

السيد األستاذ/ رفيق مدكور
أمين الصندوق

القطاع  رئيس  نائب  منصب  مدكور  رفيق  األستاذ/  يشغل 
التجاري  بالبنك  واألموال  الخزانة  قطاع  ورئيس  المؤسسي 
الدولي. انضم سيادته للعمل بالبنك التجاري الدولي في عام 
التحويالت،  إدارة  الحفظ،  أمناء  إدارة  إدارات منها  1978 بعدة 

إدارة الخزانة وغرفة التداول.

باإلضافة إلى منصبه كأمين صندوق مؤسسة البنك التجاري 
التأمين  صندوق  رئيس  أيضا  هو  مدكور  فاألستاذ/  الدولي 
شركة  ورئيس  الدولي  التجاري  بالبنك  للعاملين  االجتماعي 
للتأجير  كوربليس  شركة  إدارة  مجلس  وعضو  للتوريق،  مصر 

التمويلي.



السيدة األستاذة/ باكينام عصام الدين محمود
عضو مجلس األمناء

تشغل األستاذة/ باكينام عصام الدين محمود منصب الرئيس 
التنفيذي لمجموعة المخاطر بالبنك التجاري الدولي منذ يناير 
في  الدولي  التجاري  بالبنك  للعمل  سيادتها  انضمت   .2011
عام 1988 فور تخرجها من كلية االقتصاد والعلوم السياسية - 

جامعة القاهرة. 
تتمتع األستاذة/ باكينام بخبرة بنكية واسعة في إدارة مخاطر 
على  الحفاظ  خاللها  استطاعت  عاما،   25 إلى  تصل  االئتمان 
المخاطر  إدارة  على  قدرته  في   الدولي  التجاري  البنك  تألق 

والبقاء على جودة األصول.
كما أصبحت سيادتها أحد األعضاء المميزين في لجان البنك 
االئتمان،  االستهالكية،  المخاطر  ومنها  واإلدارية  المصرفية 

األصول والخصوم.

السيد األستاذ/ حسام أبو موسى
عضو مجلس األمناء

يشغل األستاذ/ حسام أبو موسى منصب مدير شركة أكتيس 
سيادته  التحق  حيث  أفريقيا،  منطقة  عن  المباشر  لالستثمار 
وتنفيذ  وإدارة  تنظيم  عن  كمسئول   2006 عام  في  بالشركة 
سيادته  عمل  أفريقيا.  وشمال  مصر  في  االستثمار  عمليات 
لدى المجموعة المالية هرمس في صناديق االستحواذ الخاصة 
باالستثمار في مصر. كما يشغــل سيادــته عضويــة مجلــس 
الشركة القابضة لمدفوعات االسواق الناشئة لشئون الشرق 

االوسط وأفريقيا. 

حصل األستاذ/ أبو موسى على امتياز التحليل المالي وماجستير 
إدارة  بكالوريوس  وأيضا  أكسفورد  جامعة  من  األعمال  إدارة 

األعمال والمال من الجامعة األمريكية بالقاهرة.

السيدة االستاذة/ نادية مصطفى حسني 
عضو مجلس االمناء

رئيس  منصب  حسني  مصطفى  نادية  االستاذة/  تشغل 
المالية  واالوراق  المركزية،  البنكية  الخدمات  مجموعة 
.2013 سبتمبر  منذ  الدولي  التجاري  بالبنك  المال  واسواق 
القاهرة  جامعة   - التجارة  كلية  من  نادية  االستاذة/  تخرجت 
عام  في  الدولي  التجاري  بالبنك  للعمل  سيادتها  وانضمت 
1981. حيث التحقت بعدة إدارات منها ”إدارة التحويالت، وحدة 
التنفيذ المركزية، وإدارة عمليات االوراق المالية وامناء الحفظ”.
احدى  تعمل كعضو في  الحالي فهي  إلى منصبها  باإلضافة 
البيئة  على  بالمحافظة  الخاصة  االجتماعية  المسئولية  فرق 

الخضراء منذ ابريل 2013.

السيدة األستاذة/ مها الشاهد
أمين عام المؤسسة

رئيس  مكتب  مدير  منصب  الشاهد  مها  األستاذة/  تشغل 
مجلس اإلدارة و العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي منذ 2003.
وعملت سيادتها على مساعدة اإلدارة العليا للبنك منذ 1984، 
وتشغل منصب  أمين سر مجلس إدارة البنك منذ منتصف 2007.
األستاذة/ مها هي أمين عام مؤسسة البنك التجاري الدولي 
الجامعة  من  األعمال  إدارة  في  البكالوريوس  درجة  وتحمل 

األمريكية بالقاهرة.

مجلس أمناء
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إن إمكانية الحصول على خدمة صحية جيدة بتكلفة مناسبة 
المصرية  األسرة  تواجهها  التي  التحديات  أصعب  من  هي 
وخاصة محدودي الدخل أو من ال دخل لهم.  فالمؤسسات 
الصحية في مصر غالبًا ما تعجز عن تقديم خدماتها الطبية 

بصورة جيدة لضعف االمكانيات والموارد بها.  

إن توفير مناخ صحي نظيف للمواطنين يؤدي بنا حتمًا إلى 
مجتمع منتج وفعال. 

لتعزيز  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  دور  يأتي  هنا  ومن 
أفضل  لتحقيق  لألطفال  المقدمة  الصحية  الخدمات  ودعم 
الخدمات  تلك  وصول  ضمان  على  والتأكيد  ممكنة  رعاية 

لمستحقيها. 

تقديم  على  القائمين  مع  بالتعاون  المؤسسة  تهتم  كما 
المستشفيات  وخاصة  األطفال  لجموع  الطبية  الخدمات 
خدماتها  تقدم  التي  األهلية  المؤسسات  وكذلك  الحكومية 

للمحتاجين دون مقابل.

لماذا التركيز على قطاع 
الخدمات الصحية؟ 8





تعتمد موارد المؤسسة بصفة أساسية على الدعم المباشر 
من البنك التجاري الدولي، والذي أقر مساهميه بتخصيص 
المشروعات  على  لإلنفاق  السنوية  البنك  أرباح  من   ٪  1٫5
تتلقاه  ما  إلي  باإلضافة  هذا  للمؤسسة.  الخيرية  واألنشطة 
والعاملين  العمالء  من  ومعنوي  مالي  دعم  من  المؤسسة 

بالبنك.

المشروعات  تمويل  في  المؤسسة  موارد  توظيف  يتم 
الالزمة  الطبية  الخدمات  تقديم  أجل  الطبية من  واألنشطة 
للعديد من األطفال األقل حظًا في المجتمع المصري إيمانًا 

منها بأحقيتهم في الحصول على الخدمة الطبية الالزمة.  

موارد المؤسسة 
)الميزانية وخطط التمويل( 10



تاريخ المساهمة مبلغ المساهمة بالجنيه 
المصري غرض المساهمة الجهة التي تلقت المساهمة

يناير 2013 2,000,000  تدعيم سنوي شامل لرعاية األطفال
المرضى  مستشفى سرطان األطفال 57357

أبريل 2013 3,000,000 إجراء 50 عملية قلب مفتوح لألطفال مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب

أبريل 2013

سبتمبر 2013

10,000,000
)تسدد على خمس دفعات(

تطوير وحدة الطوارئ واالستقبال
بمستشفى األطفال الجامعي "أبو الريش

المنيرة"
جمعية أصدقاء مستشفيات أبو الريش لألطفال

يوليو 2013 1,150,000 دعم وحدة العيادات الخارجية لألطفال مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب

أغسطس 2013

فبراير 2014 

683,760 
 )تسدد على دفعتين(

 تنفيذ اثني عشرة قافلة طبية في  مجال
طب العيون لفحص 5,400  تلميذ

بالمدارس االبتدائية الحكومية مؤسسة جذور من أجل التنمية

أكتوبر 2013 14,124,781 رعاية حصرية للطابق الثاني لطب األطفال مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب

نوفمبر 2013 2,000,000
الدعم السنوي لوحدة الرعاية المركزة 

بمستشفى األطفال الجامعي “أبو الريش 
المنيرة”

جمعية أصدقاء مستشفيات أبو الريش لألطفال

نوفمبر 2013
2014

281,572
)تسدد على دفعتين(

تأسيس مركز "ماكسيلو" لعالج تشوهات
الوجه والفكين بقسم التعويضات السنية

 كلية طب الفم واالسنان بالقاهرة لألطفال

ديسمبر 2013 2,000,000  دعم سنوي شامل لرعاية أربع وحدات
مؤسسة يحيي عرفة الخيرية لألطفال لألطفال بمستشفيات جامعة عين شمس

ديسمبر 2013 1,000,000 حملة  “المليون بطانية” بنك الكساء

خالل 2012  : 242،706 جنيه
خالل 2013  : 683،379 جنيه

1,500,000
)تسدد على عدة دفعات(

 رعاية و دعم 750 - 1000 عمليات جراحية
 في مجال طب العيون بالتعاون مع جمعية

نادي روتاري قصر النيل  مشروع حق االطفال في االبصار

2013 -  تنفيذ اثنى عشرة حملة تبرع بالدم في عدة
مقرات للبنك التجاري الدولي حمالت التبرع بالدم 

يوضح الجدول التالي جميع المبادرات الخيرية التي قامت بها مؤسسة البنك التجاري الدولي في 2013:



مستشفى سرطان األطفال
57357 

التجاري  البنك  أبرم   ،2009 عام  في 
مستشفى  مع  اتفاق  عقد  الدولي 
57357 )مدته خمسة أعوام( حيث تم 
 2 بمبلغ  للمستشفى  سنويا  التبرع 

مليون جنيه.

وخالل الخمس سنوات، تم استخدام 
من  العديد  عالج  في  المبالغ  تلك 
من  تعاني  ظلت  التي  الحاالت 

المرض وقلة الموارد.

وبنهاية عام 2013 ، جددت مؤسسة
مع  شراكتها  الدولي  التجاري  البنك 

مستشفى سرطان األطفال  57357
وقامت بزيادة مبلغ الدعم ليصل إلى

إلي 3٫5 مليون جنيه سنويًا.

العام  هذا  الدعم  توظيف  سيتم 
المستشفى  توسعات  لتمويل 
خطة  ضمن  سريرًا   60 وإضافة 

المستشفى التوسعية.

لتوفير  الدعم  من  جزء  سيوجه  كما 
الرعاية الطبية والدوائية الالزمة للمزيد من األطفال .

ومن الجدير بالذكر، أن مستشفى  57357 تستقبل ما يقرب 
شتى  من  يعانون  والذين  المرضى  األطفال  من   ٪  55 من 

أنواع السرطان في ربوع الجمهورية 
من  جودة  أعلى  توفير  على  وتعمل 
الخدمات والرعاية الطبية دون مقابل 
االستيعابية  طاقتها  وتصل  مادي، 

إلى 179 سريرًا.
خبــــــراء  بالمـسـتـشـفــــــى  يعمــــل 
على  وفنيون  وأطباء  واستشاريون 
والخبرة  الكفاءة  من  عالية  درجة 
التـشـخيـصـيــــة  النظــم  وبأحــدث 
بالمستشفيات  المطبقة  والعالجية 

العالمية. 
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الوحدات  من  الطوارئ  وحدة  تعد 
وقد  بالمستشفى،  والحيوية  الهامة 
لرفع  وتحديثها  تطويرها  استلزم 
مستوى جودة الخدمات الطبية بها. 

شهرًا   18 التطوير  خطة  ستستغرق 
تصميم  إعادة  ذلك  وسيشمل 
األرضي  بالدور  الوحدة  وتنظيم 
إلى غرف مخصصة لكل  وتقسيمها 
والتحاليل  الجراحية  العمليات  من 
واألشعة ونقل الدم لضمان سالسة 
في  عالية  بكفاءة  المتبعة  اإلجراءات 

وقت قصير.  

هذا باإلضافة إلى تجهيز الوحدة بكافة 
ووسائل  الالزمة  الطبية  المعدات 
وحفظ  لتسجيل  الحديثة  التكنولوجيا 

بيانات كل مريض على حده.  

يتردد علي وحدة الطوارئ سنويًا 94 
ضرورة  الى  يؤدي  الذي  األمر  متنوعة،  بحاالت  طفل  ألف 

تطوير وتحديث الوحدة.

يتم  لما  ووفقًا  دفعات  خمس  على  التبرع  مبلغ  سداد  يتم 
إنجازه من أعمال، وتم بالفعل حتى اآلن صرف إجمالي قدره 

في  دفعتين  على  جنيه  مليون   4
أبريل 2013 و سبتمبر 2013. 

 
أعمال  من  االنتهاء  المتوقع  ومن 
للجمهور  الوحدة  وافتتاح  التطوير 

بنهاية عام 2014. 

جمعية أصدقاء مستشفيات أبو الريش لألطفال
وحدة الطوارئ واالستقبال 14
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في يوليو 2013 ، ساهمت مؤسسة 
قدره    بمبلغ  الدولي  التجاري  البنك 
1,150,000 جنيه لدعم وحدة العيادات 
الالزمة  الطبية  بالمعدات  الخارجية 
بأسوان  القلب  مركز  كان  والتي 

بحاجة لها.

البوابة األولى  الوحدة هي  تعد تلك 
الستقبال المرضى، لذلك فهي أكثر 
فحص  يتم  حيث  ازدحامًا  الوحدات 
شهريًا  مريض   500 من  يقرب  ما 
بالمركز.  وإقامتهم  عالجهم  قبل 
في  المرضى  عدد  أن  من  وبالرغم 
ازدياد ملحوظ إال أن وحدة العيادات 
على  للحفاظ  دائمًا  تسعى  الخارجية 

جودة الخدمات المقدمة. 

غرف  أربعة  على  الوحدة  وتشتمل 
فحص، وغرفة تحضير، وغرفة رسم 
التمريض،  لطاقم  ،وغرفة  قلب 

وأماكن لالستقبال واالنتظار. 

البنك  مؤسسة  تصبح  الخارجية،  العيادات  وحدة  وبدعم 
التجاري الدولي هي الراعي الرئيسي لكافة الخدمات الطبية 

المخصصة لألطفال بمركز القلب بأسوان.
الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  قامت  آخر  صعيد  وعلى 

عملية   50 بتمويل   ،2013 أبريل  في 
المدرجين  لألطفال  مفتوح  قلب 
 2013 لعام  االنتظار  قائمة  على 
ضمن  جنيه  مليون   3 وقدره  بمبلغ 
عملية   100 تمويل  على  الموافقة 
 2013 و   2012 لعامي  مفتوح  قلب 
حيث تم التبرع األول وقدره 3 مليون 

جنيه في سبتمبر 2012. 

مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب
وحدة  العيادات الخارجية و عمليات القلب المفتوح 16





في يوليو 2013 ، استكملت مؤسسة
شراكتها  الدولي  التجاري  البنك 
المتميزة مع مؤسسة جذور من أجل 
التنمية – للمرة الثالثة على التوالي – 
لفحص  مجانية  قافلة   12 لتمويل 
إلى  القوافل  وتتوجه  العيون، 
الحكومية  المدارس  من  كبير  عدد 

االبتدائية في مصر.
بتكلفة  القوافل  تلك  تمويل  تم 
قدرها 683٫760 جنيه وشملت العديد 
الجيزة،  مثل  مصر  محافظات  من 

والقليوبية، والمنيا،  وبني سويف.
مع  بالتعاون   –  6/6 قوافل  توفر 
إجراء     – للعيون  المغربي  مؤسسة 
مع  النظر،  واختبار  الطبي  الكشف 
الطبية  والعدسات  النظارات  توفير 
الحاالت  وتحويل  الالزمة،  واألدوية 
التي تحتاج إلى المزيد من الفحوصات 
الخاصة  المستشفيات  إلى  الطبية 

إلجراء الالزم.  
وتهدف تلك القوافل المجانية إلى الكشف على  450 تلميذ 
التالميذ  عدد  إجمالي  ليصل  الواحد،  اليوم  في  وتلميذة 
نهاية  مع  تلميذًا   5,400 نحو  البرنامج  هذا  من  المستفيدين 
اآلن  حتى  حمالت   6 تنفيذ  تم    .2014 أبريل  في  المشروع 
وذلك خالل شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2013.  تم خالل 

نظارة   435 توزيع  الحمالت،  تلك 
طبية مجانًا بنسبة 14 ٪ من  إجمالي 

عدد التالميذ الذين تم فحصهم. 
صرف  تم   ،  2013 أغسطس  في 
بقيمة  التبرع  من  األولى  الدفعة 
350,460  جنيه، وتاله الدفعة الثانية 

في فبراير 2014.

مؤسسة جذور من أجل التنمية
قوافل 6/6 لفحص العيون 18





مجلس  وافق   ،  2013 سبتمبر  في 
أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي

 14,124,781 بقيمة  تبرع  منح  على 
في  المساهمة  بهدف  جنيه  مليون 
تقديم الرعاية الحصرية للطابق الثاني 
لطب األطفال بمركز القلب بأسوان   
عام  بداية  في  افتتاحه  تم   والذي 

   .2013
اللعب  غرفة  الثاني  الطابق  يشمل 
والترفيه،  وعشر غرف للمرضى و 14 
اإلدارية  للمستلزمات  وغرف  سريرًا 
من  العمل  لفريق  وغرف  والطبية 

األطباء والتمريض. 
والخدمات  الرشيدة  اإلدارة  بفضل 
المقدمة  والمجانية  المتميزة  الطبية 
يعقوب  مجدي  مؤسسة  من 
والتي  القلب  وأبحاث  ألمراض 
الطبي  الجانب  على  سيادته  يشرف 
التجاري  البنك  لها، تحرص مؤسسة 
مركز  ودعم   مساندة  على  الدولي 

القلب بأسوان من أجل االستمرار في تقديم أعلى مستوى 
من الخدمة الطبية. 

في  بدأت  قد  يعقوب  مجدي  مؤسسة  بأن  بالذكر  والجدير 
طبقا  التخرج  حديثي  المصريين  األطباء  من  عددًا  تدريب 

للمعايير الدولية كما تولي المؤسسة 
والدراسات  لالبحاث  بالغًا  اهتمامًا 
لنقل  سعيها  إطار  في  العلمية 

المعرفة والخبرات بالداخل والخارج.
نجح  قليلة،  سنوات  غضون  وفي 
يصبح  أن  في  بأسوان  القلب  مركز 
من أهم المراكز التي تستقبل حاالت 
مصر  أنحاء  من  القلب   مرضى 

والعديد من الدول.

مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض 
وأبحاث القلب

الدور الثاني لطب األطفال
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مؤسسة  احتفلت   ،2012 فبراير  في 
باالفتتاح  الدولي  التجاري  البنك 
المركزة  الرعاية  لوحدة  الرسمي 
األطفال  بمستشفى  السابع  بالدور 
الجامعي “أبو الريش المنيرة” والتي 
مضاعفًة  سريرًا،    11 على  تحتوي 
للحاالت  االستيعابية  القدرة  بذلك 

الحرجة بالمستشفى. 

عالية من  الوحدة  جودة  تلك  تقدم 
للمرضي  الطبية  والرعاية  الخدمة 
أنحاء  جميع  من  إليها  الوافدين 

الجمهورية بأقل تكلفة ممكنة.

التجاري  البنك  وحرصًا من مؤسسة 
وتحقيق  ضمان  على  الدولي 
االستدامة العالجية المرجوة، قامت 
  2012 أغسطس  في  المؤسسة 
تعاون  بروتوكول  على  بالتوقيع 

لدعم  لألطفال  الريش  أبو  مع جمعية أصدقاء مستشفيات 
للوحدة بمبلغ وقدره 2 مليون  السنوية  التشغيل  مصاريف 

جنيه.

في  السنوية  المالية  المساهمة  صرف  تم  عليه،  وبناء 

نوفمبر2013، والتي سيتم توظيفها 
الطبية  المستلزمات  توفير  في 
أبو  استمرار  تضمن  والتي  واإلدارية 
الخدمات  تقديم  المنيرة في  الريش 

الطبية الالزمة.  

 جمعية أصدقاء مستشفيات أبو الريش لألطفال
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في يوليو 2013، وافق مجلس أمناء
الدولــي  التجـــاري  البنــك  مؤسســة 
على منح تبرع وقدره 281,572 جنيه 
مركز  وتجهيز  إنشاء  مشروع  لتمويل 
الوجه  تشوهات  لعالج  “ماكسيلو” 
واألسنان  الفم  بكلية طب  والفكين 
بجامعة القاهرة، والذي ينفرد بعالج 
األنف في  الفم وتجويف  تشوهات 
في  الخلقيـــة  والتشوهــات  الوجــه 

األطفــال حديثي الوالدة. 

فقبل فكرة تأسيس المركز، كان يتم
عالج األطفال في وحدة التعويضات

من  المرضى  تستقبل  التي  العامة 
تناســـب  ال  والتــي  األعمـــار،  كافــة 

األطفال أو حتى األطباء. 

مـــن  والــذي  المركــــز،  وبتأسيــــس 
األول  الربع  في  إفتتاحه  المتوقع 
وحــــدة  ستقـــدم   ،2014 عـــــام  من 
فرصًا  لألطفال  السنية  التعويضات 

أكثر لعالج األطفال من جميع أنحاء مصر.

والجدير بالذكر بأن هذا هو التعاون الثاني مع كلية طب الفم 
واألسنان. 

بتوفير  سابقًا  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  قامت  حيث 

56 وحدة  أسنان كاملة بمركز الرعاية 
إفتتاحه  تم  والذي  لألطفال  الطبية 

في ديسمبر 2011. 

)تحت اإلنشاء(

كلية طب الفم واألسنان بجامعة القاهرة
مركز ”ماكسيلو” لعالج تشوهات الوجه و الفكين 24





الخيرية  عرفة  يحيى  مؤسسة  تعتبر 
النجاح  شركاء  أهم  من  لألطفال 
الدولي.  التجاري  البنك  لمؤسسة 

ففي ديسمبر 2013 ، وافق مجلس 
أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي

السنوي لمؤسسة  الدعم  زيادة  على 
من  لألطفال  الخيرية  عرفة  يحيى 
جنيه  مليون   2 إلى  جنيه  مليون 
الثالث  تطوير  و  صيانة  بهدف 
األطفال  لعالج  المخصصة  وحدات 
شمس  عين  جامعة  بمستشفيات 
كفاءة  استمرار  أهمية  على  حرصًا 
التي  للمشروعات  األداء  وجودة 

تساهم فيها كلتا المؤسستين.

في  المساهمة  إلى  باإلضافة  هذا 
بالوحدة  الخاص  التشغيل  مصاريف 
 – الوالدة  حديثي  لألطفال  الثانية 
ليبلغ إجمالي عدد الوحدات التي يتم 
التجاري  البنك  مؤسسة  من  دعمها 

الدولي أربع )4( وحدات طبية وهي:

بمستشفى  العامة  الجراحة  ووحدة  القلب،  جراحة  وحدة 
األطفال الجامعي، ووحــدة األطفــال المبتسرين بمستشفـــى 
النساء والتوليـد، وكذلك الوحدة الثانية لألطفال حديثي الوالدة.   

دومًا  عرفة  يحيى  وتسعي مؤسسة 
الرعاية  من  مستوى  أعلى  لتوفير 

الصحية داخل وحداتها الطبية.

الدورات  دعم  على  تحرص  كما 
األطباء  لطاقم  الالزمة  التدريبية 
العاملين  التمريض  عمل  وفريق 

بتلك الوحدات. 

مؤسسة يحيي عرفة الخيرية لألطفال
وحدة الرعاية الطبية لألطفال 26





استجابت   2013 عام  أواخر  في 
الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة 
واألفراد  المؤسسات  جموع  مع 
القومية  الحملة  في  للمساهمة 
للمواطنين  البسيط  الدعم  لتوفير 
من  يعانون  والذين  الصعيد  بقرى 
في  الصعبة  المعيشية  الظروف 
مناخية  ظروف  أسوء  مواجهة 

هاجمت مصر هذا العام. 

وساهمت المؤسسة من خالل بنك 
بطانية  المليون  حملة  في  الكساء 

بمليون جنيه مصري.

بنك الكساء
حملة المليون بطانية 28





النيل،  قصر  روتاري  نادي  خالل  من 
التجاري  البنك  مؤسسة  قامت 
جنيه  مليون   1,5 بتوظيف   الدولي 
إلى   750 من  يقرب  ما  لتمويل 
األطفال  بعيون  جراحية  عملية   1000
األطفــال  حــق  برنامــج  إطــار  في 
من  كل  مع  بالتعاون  اإلبصار،  في 
مستشفى النور للعيون بالمهندسين 

ومستشفى أي كير بالمعادي.
بدأ  والذي  المشروع،  هذا  يهدف 
إلى  سنوات،   7 منذ  به  العمل 
العمليات  إجراء  في  المساهمة 
المسار  لتصحيح  الالزمة  الجراحية 
الخلقية  العيوب  وعالج  البصري 
البصر   فقد  غالبًا في  تتسبب  والتي 

ما لم يتم عالجها في وقت مبكر.

في أواخر عام 2012 تم معالجة 143 
طفل بتكلفة قدرها  242,706. وخالل 

المرضى  لألطفال  جراحية  408 عملية  تمويل  تم   ،2013 عام 
بقيمة إجمالية بلغت 683,379. 

ساهمت  قد  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  تكون  وعليه 
ليتمتعوا  اآلن  حتى  551 طفل  إنقاذ  في  المبادرة  تلك  في 

بنعمة اإلبصار والقدرة على مواصلة 
حياتهم الطبيعية.

 برنامج حق األطفال في اإلبصار 
نادي روتاري قصر النيل 30





في عام2013 ، قامت مؤسسة البنك 
التجاري الدولي بتنظيم 12 حملة تبرع

المقرات  من  ستة  في  بالدم 
القاهرة  بمحافظتي  للبنك  الرئيسية 
إشراف  تحت  وذلك  واإلسكندرية   
خدمات  مركز  من  وممرضين  أطباء 

نقل الدم بوزارة الصحة. 

األولي  الست  الحمالت  تنظيم  تم 
عام  من  ويونيو  ومايو،  ابريل،  في 
تكاتف  مؤسسة  مع  بالتعاون   2013
هاوس  واتر  برايس  لمنظمة  التابعة 
تهدف  ثالثية.   شراكة  في  كوبرز  
عدد  مضاعفة  إلى  الحمالت   تلك 
والتي  مصر  في  بالدم  المتبرعين 

أثمرت عن  جمع 495 كيس دم.

وتم تنظيم  الحمالت الستة االخري 
خالل شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 
القومي  المعهد  مع  بالتعاون   2013
لألورام ومستشفى سرطان األطفال 

 . 57357

نجحت تلك الحمالت في جمع  298 كيس دم، ليصل إجمالي 
الحصيلة  إلى ما يقرب من 800 كيس دم ستساهم في إنقاذ 

حياة الكثيرين.
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