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يتشرف مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي بأن يستعرض مع سيادتكم تقرير أنشطة المؤسسة 
منها  التزاما  المؤسسة،  بها  قامت  التي  والمبادرات  البرامج  أهم  يبرز  والذي  عام 2014،  خالل 

برسالتها تجاه المجتمع المصري.
منذ أن تأسست في مارس 2010 كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح، تكثف المؤسسة جهودها لدعم 
العديد من الخدمات الصحية المقدمة لألطفال والذين يعانون بشكل دائم من قصور في الخدمات 

الطبية ونقص في الموارد المالية.
شهد عام 2014، نمواً ملحوظاً في التوسع الجغرافي لألنشطة والمبادرات التي شاركت فيها المؤسسة 
القوافل الطبية 6/6  لتشمل مختلف محافظات مصر. فعلى سبيل المثال وليس الحصر: مشروع 
لفحص العيون حيث نجحت المؤسسة في خدمة العديد من محافظات الوجه القبلي والبحري باالضافة 
الى المشاركة التطوعية والفاعلة من العاملين بالبنك للوفاء بالمسئولية االجتماعية نحو أطفالنا االقل 

حظاً.  
وعليه، قامت المؤسسة بتمويل الفحوصات الطبية الالزمة ألكثر من 11,000 تلميذ وتلميذة بالمدارس 
في محافظة  لألطفال  أول وحدة رعاية مركزة  تأسيس وتجهيز  تم دعم  كما  الحكومية.  االبتدائية 
سوهاج، وكذلك تحمل نفقات إجراء العديد من العمليات الجراحية في مجال العيون والقلب المفتوح 

لما يقرب من 530 طفل.  
واستكماالً لخطة المؤسسة في توعية العاملين بالبنك بأهمية التبرع بالدم، تم تنظيم 6 حمالت خالل 

عام 2014 والتي أثمرت عن التبرع بما يقرب من 250 كيس دم.
تلك المبادرات القومية وغيرها من المساهمات الجادة والمتميزة، أدت إلى فوز البنك التجاري الدولي  
بجائزة المسئولية االجتماعية  للشركات في عموم أفريقيا لعام 2014 من قبل مؤسسة ايميا فاينانس 
EMEA Finance - احدى اهم المؤسسات المتخصصة في الشئون المالية عالمياً.  تمنح الجائزة 
تقديرا للجهود الملموسة في العمل اإلجتماعي من قبل مؤسسة البنك التجاري الدولي باإلضافة الي 

المتابعة الدورية التي تقوم بها المؤسسة لتحقيق االستدامة المرجوة من هذة المبادرات.
لم يكن كل ذلك ليتحقق لوال دعم مساهمي البنك التجاري الدولي والعاملين به.

فلنرفع شعار العمل سوياً من أجل حياة أفضل ومستقبل آمن ألطفالنا.
وإذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم ببالغ االمتنان والشكر لكافة داعمي أنشطة المؤسسة، ليحفظكم هللا عز 

وجل ويحفظ بكم مصرنا الغالية. 
مع تحيات مؤسسة البنك التجاري الدولي ،،،

كلمة مجلس أمناء المؤسسة

مجلس األمناء



إن إمكانية الحصول على خدمة صحية جيدة بتكلفة مناسبة هي من أصعب التحديات التي تواجهها 
األسرة المصرية وخاصة محدودى الدخل أو من ال دخل لهم. فالمؤسسات الصحية في مصر غالباً 

ما تعجز عن تقديم خدماتها الطبية بصورة جيدة لضعف االمكانيات والموارد بها.
إن توفير مناخ صحي نظيف للمواطنين يؤدي بنا حتماً إلى مجتمع منتج وفعال.

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

والجامعية  الحكومية  المستشفيات  مع  التعاون  جسور  تعزيز  الى  دائما  المؤسسة  تسعى  لذلك 
وغيرهما من القائمين على تقديم الخدمات الطبية الالزمة لجموع األطفال - وخاصة غير القادرين 

مادياً - في الكثير من محافظات مصر بأسعار رمزية وفي أغلب االحيان بدون مقابل. 

رسالة ورؤية المؤسسة



االستاذ / هشام عز العرب (رئيس مجلس األمناء)
األستاذ / هشام عز العرب - رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي.

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

وذلك بالمملكة المتحدة، والواليات المتحدة.
تولى األستاذ/ عز العرب رئاسة مجلس أمناء المؤسسة منذ تأسيسها في 2010. كما يشغل سيادته 
منصب مدير المجلس االستشاري اإلقليمي لماستركارد في الشرق األوسط وأفريقيا منذ يونيو 2007، 
وهو عضو رئيسي في غرفة التجارة األمريكية.  وبفضل أدائه المميز، انتخب السيد/ عز العرب عضواً 
التحاد  رئيساً  انتخب  كما   2012 نوفمبر  في  القاهرة  في  األمريكية  الجامعة  أمنـاء  مجلس  في 

بنوك مصر في مارس 2013 .

الدكتورة/  نادية مكرم عبيد (عضو مجلس األمناء)
وأوروبا  العربي  لإلقليم  والتنمية  البيئة  لمركز  التنفيذي  المدير   - عبيد  مكرم  نادية  الدكتورة/ 

(سيداري) منذ يناير 2004، وهو منصب دبلوماسي دولي رفيع المستوى.
للبيئة في مصر وتصبح أول سيدة  لتكون أول وزيرة  نادية  الدكتورة/  في عام 1997 اختيرت 
لها بصمات  كان  وقد  أعوام.  لمدة خمسة  وذلك  العربي،  والعالم  في مصر  المنصب  هذا  تشغل 

واضحة خالل توليها وزارة البيئة، منها إعالن خلو نهر النيل من المخلفات الصناعية.
تتمتع الدكتورة/ نادية برئاسة وعضوية عدد من مجالس أمناء ومجالس إدارة كيانات ومؤسسات 
رائدة داخل وخارج مصر فهي أحد أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري الدولي. ولقد تم تكريمها 
وطنياً وإقليمياً من خالل حصولها على أكثر من خمسين جائزة وشهادة تقديرية رفيعة المستوى.

األستاذ/ رفيق مدكور (أمين الصندوق)
بالبنك  واألموال  الخزانة  قطاع  المؤسسي ورئيس  القطاع  رئيس  نائب   - مدكور  األستاذ/ رفيق 

التجاري الدولي.
عقب حصوله على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة، انضم سيادته للعمل بالبنك 
إدارة  التحويالت،  إدارة  الحفظ،  أمناء  إدارة  إدارات منها  بعدة  الدولي في عام 1978  التجاري 
الخزانة وغرفة التداول.  وباإلضافة إلى منصبه كأمين صندوق المؤسسة فاألستاذ/ مدكور هو 

أيضا رئيس صندوق التأمين االجتماعي للعاملين بالبنك التجاري الدولي.

مجلس أمناء
مؤسسة البنك التجارى الدولى



األستاذة/ باكينام عصام الدين محمود (عضو مجلس األمناء)
األستاذة باكينام عصام الدين - الرئيس التنفيذي لمجموعة المخاطر بالبنك التجاري الدولي.

السيدة/ باكينام عضو مميز في لجان البنك المصرفية واإلدارية ومنها العليا لالئتمان واالستثمار، 
التجزئة المصرفية، إدارة االصول والخصوم، ولجنة الموارد البشرية واللجنة التنفيذية لالستدامة.
السياسية –  والعلوم  االقتصاد  كلية  فور تخرجها من  للبنك عام 1988  باكينام  السيدة/  انضمت 
جامعة القاهرة، حيث تتمتع سيادتها بخبرة بنكية واسعة تتجاوز السبعة وعشرون عاما في مجال 
البنوك وإدارة المخاطر، استطاعت خاللها الحفاظ على تألق البنك التجاري الدولي في قدرته على 

إدارة المخاطر والبقاء على جودة االصول.
األستاذ/ حسام أبو موسى (عضو مجلس األمناء)

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

وشمال أفريقيا.
يتمتع االستاذ/ أبو موسى بخبرة تمتد ألكثر من خمسة عشر عاما في مجال االستثمارات.  عمل 
سيادته لدى المجموعة المالية هيرمس في صناديق االستحواذ الخاصة باالستثمار في مصر.  كما 
الناشئة لشئون الشرق  القابضة لمدفوعات االسواق  يشغل سيادته عضوية مجلس إدارة الشركة 
االوسط وأفريقيا.  حصل األستاذ/ أبو موسى على امتياز التحليل المالي وماجستير إدارة األعمال 

من جامعة أكسفورد وأيضا بكالوريوس إدارة المال واألعمال من الجامعة األمريكية بالقاهرة.
األستاذة/ مها الشاهد (أمين عام المؤسسة)

األستاذة/ مها الشاهد - أمين سر مجلس إدارة البنك التجاري الدولي منذ منتصف 2007 ومدير 
تنفيذي بمكتب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للبنك منذ 2003.

انضمت سيادتها للعمل بالبنك التجاري الدولي كمساعدة لإلدارة العليا، عقب حصولها على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية بالقاهرة عام 1983.

االستاذة/ نادية مصطفى حسني (عضو مجلس األمناء)
االستاذة/ نادية مصطفى - رئيس مجموعة الخدمات البنكية المركزية، واالوراق المالية واسواق 

المال بالبنك التجاري الدولي.
تخرجت االستاذة/ نادية من كلية التجارة - جامعة القاهرة وانضمت سيادتها للعمل بالبنك التجاري 
الدولي في عام 1981. التحقت سيادتها بعدة إدارات منها إدارة التحويالت، وحدة التنفيذ المركزية، 

إدارة عمليات االوراق المالية وامناء الحفظ.
 في ابريل 2013، انضمت سيادتها لعضوية احدى فرق المسئولية االجتماعية الخاصة بالمحافظة على 
البيئة الخضراء،  كما قامت مؤخراً في نوفمبر 2014، بشغل منصب سفيرة االستدامة.  وفي مايو 2014،  
تم اختيارها كعضوة بلجنة التنمية المجتمعية بإتحاد بنوك مصر ممثلة عن البنك التجاري الدولي.

مجلس أمناء
مؤسسة البنك التجارى الدولى



تعتمد موارد المؤسسة بصفة أساسية على الدعم المباشر من البنك التجاري الدولي، والذي أقر 
السنوية لإلنفاق على المشروعات  البنك  مساهميه في عام 2014 بتخصيص 1.5% من أرباح 
واألنشطة الخيرية للمؤسسة.  هذا باإلضافة إلي ما تتلقاه المؤسسة من دعم مالي ومعنوي من كل 

من العمالء والعاملين بالبنك.
أفضل  تقديم  أجل  من  الطبية  واألنشطة  المشروعات  تمويل  في  المؤسسة  موارد  توظيف  يتم 
الخدمات وبجودة عالية للعديد من األطفال األقل حظاً في المجتمع المصري، إيماناً منها بأحقيتهم 
“بداية  لرسالة المؤسسة في الحصول على  في الحصول على الخدمة الطبية الالزمة، وتعزيزاً 

جديدة ومشرقة” لهؤالء االطفال.
يوضح الجدول التالي جميع المبادرات الخيرية التي قامت بها مؤسسة البنك التجاري الدولي في 2014 :

موارد المؤسسة
 (الميزانية وخطط التمويل)

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

يناير 2014  3,500,000
دعم سنوي شامل لرعاية األطفال 
المرضى والمساهمة في توفير 

60 سرير اضافي
مستشفى سرطان األطفال  57357 

مارس - سبتمبر 2014 
10,000,000

تسدد على عدة دفعات

تطوير وحدة الطوارئ واالستقبال 
بمستشفى األطفال الجامعي “أبو 

الريش“المنيرة
جمعية أصدقاء مستشفيات أبو الريش لألطفال

فبراير - يوليو - نوفمبر 
2014 1,855,810

تنفيذ 24 قافلة طبية في  مجال 
طب العيون بالمدارس االبتدائية 

الحكومية ضمن مشروع 6/6
مؤسسة جذور من أجل التنمية

فبراير - ابريل  2014
281,572

تسدد على عدة دفعات

تأسيس مركز »ماكسيلو« لعالج 
تشوهات الوجه والفكين بقسم 
التعويضات السنية لألطفال 

كلية طب الفم واالسنان بالقاهرة 

خالل 2014

638,321 

1,500,000

تسدد على عدة دفعات

رعاية و دعم 750 - 1000 
عمليات جراحية في مجال طب 

العيون 
مشروع حق االطفال في االبصار 

مايو - أغسطس - نوفمبر 
  2014 1,549,687 * أعمال تشييد بقسم طب االطفال 

* تجهيز قسم طب االطفال  
باالجهزة الطبية الالزمة 

مستشفى أسوان الجامعي
يوليو 2014

(50% من اجمالي التكلفة)
4,300,000 



الدعم السنوي إلستدامة المشروعات القائمة
تؤمن مؤسسة البنك التجارى الدولى بأهمية استدامة مشروعاتها مع المؤسسات التي تتعاون معها وهي:

وحدة الرعاية المركزة - مستشفى األطفال الجامعي “أبوالريش المنيرة”
التشغيل وأعمال  قامت المؤسسة بتقديم الدعم السنوي وقدره (2 مليون جم) لتمويل مصروفات 
االمد  طويلة  المؤسسة  خطة  ضمن  بالمستشفى  السابع  بالدور  المركزة  الرعاية  لوحدة  الصيانة 
للحفاظ على استدامة المشروعات التي يتم تمويلها لخدمة كافة االهالي المصرية بذات روح الجودة 

والدقة العالية.

مؤسسة يحيى عرفة الخيرية لألطفال
تعد مؤسسة يحيى عرفة الخيرية لألطفال من شركاء النجاح لمؤسسة البنك التجارى الدولى.  تم 
لوحدات  السنوي  التشغيل  على مصروفات  االنفاق  نظير  جنيه)  مليون   2) وقدره  بمبلغ  التبرع 
االطفال الثالث والتي سبق تطويرها وتجهيزها بمستشفيات جامعة عين شمس.  هذا باالضافة 
الوالدة  حديثي  لالطفال  الثانية  بالوحدة  الخاص  السنوي  التشغيل  مصروفات  في  المساهمة  الى 
ليبلغ إجمالي عدد الوحدات اربع وحدات طبية وهي: وحدة جراحة القلب، ووحدة الجراحة العامة 
بمستشفى االطفال الجامعي، ووحدة االطفال المبتسرين بمستشفى النساء والتوليد وكذلك الوحدة 

الثانية لالطفال حديثي الوالدة.

مستشفى سرطان األطفال 57357
رعاية االطفال والخطة التوسيعية للمستشفي

نظراً لزيادة اإلقبال على العالج بالمستشفي وارتفاع اسعار أدوية عالج السرطان، قامت مؤسسة 
البنك التجاري الدولي بتجديد عقد شراكتها مع مستشفى 57357، ورفع إجمالي قيمة تبرعاتها 
السنوية من 2 مليون جنيه الي 3.5 مليون جنية لتمويل أنشطة المستشفي المجانية.  تدفع المساهمة 
في مقتبل كل عام.  يتم توظيف الدعم في تمويل رعاية المرضى والمساهمة في توفير 60 سرير 

إضافي ضمن الخطة التوسيعية الحالية للمستشفى. 
جهاز الرنين المغناطيسي

أثناء  الستخدامه  متنقل  مغناطيسي  رنين  جهاز  شراء  تمويل  على  اإلتفاق  تم  كما 
الجراح  بامداد  الجهاز  هذا  يقوم  جنيه.    10،960،495 قدرها  بقيمة  الجراحية  العمليات 
وبالتالي  الورم  استئصال  وأماكن  االصابة  مكان  تحديد  الى  تصل  قيمة  بمعلومات 
والمعقدة.  الدقيقة  الجراحية  المخ  بتدخالت  الخاصة  المضاعفات  فرص  من   يقلل 
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تاريخ المساهمة  مبلغ المساهمة بالجنيه 
المصري  غرض المساهمة  الجهة التي تلقت المساهمة 

مايو - يونيو 2014 71,600 تجهيز قسم النساء والوالدة مستشفى بوالق الدكرور العام

يونيو 2014 3,500,000 إجراء 50 عملية قلب مفتوح لألطفال مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب

يوليو 2014 

(70% من اجمالي التكلفة)
1,500,000 استكمال األعمال االنشائية المتبقية 

للمبنى الثاني
االعاقة  ذوى  االشخاص  لتقدم  المصرية  الجمعية 

والتوحد »مركز التقدم«

يوليو 2014 

(50% من اجمالي التكلفة)
5,900,000 تجهيز ثالث وحدات رعاية ُمرّكزة 

لألطفال
مستشفى سوهاج الجامعي 

نوفمبر 2014
(الدفعة االولى وقدرها 

(169,500

1,000,000

تسدد على عدة دفعات
تجهيز مركز سوهاج لجراحة الوجه 

والرأس لألطفال

أغسطس 2014 

(50% من اجمالي التكلفة)
1,050,000 شراء مناظير لوحدة أمراض الجهاز 

الهضمى والكلى مستشفى المنصورة الجامعى لألطفال

سبتمبر 2014 

(الدفعة االولى وقدرها  
(1,241,000

6,552,000

تسدد على عدة دفعات

عالج 600 طفل ضمن المرحلة 
الثالثة من برنامج

ʻʻأطفال بدون فيروس سى“
الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد

سبتمبر 2014 3,000,000 دعم عيادات األطفال الخارجية 
بالمعهد القومي لالورام  جمعية أصدقاء معهد األورام القومى

أكتوبر 2014 5,000,000
زمالة مؤسسة

البنك التجارى الدولى 
جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

ديسمبر 2014 1,000,000
الحملة القومية 

“مصر الدفيانة”
بنك الكساء

2014 - تنفيذ ستة حمالت تبرع بالدم حمالت التبرع بالدم 

الدعم السنوي إلستدامة المشروعات القائمة

نوفمبر 2014 2,000,000
وحدة الرعاية المركزة بالدور السابع 

بمستشفى االطفال الجامعي »أبو 
الريش المنيرة«

جمعية أصدقاء مستشفيات أبو الريش لألطفال

ديسمبر 2014 2,000,000 رعاية أربع وحدات لألطفال 
بمستشفيات جامعة عين شمس  مؤسسة يحيي عرفة الخيرية لألطفال

مبادرات تمت الموافقة عليها وجاري العمل على تمويلها

موافقه المجلس

نهاية ديسمبر 2014
900,000 تطوير وتجهيز المجمع الطبي بمدينة 

النهضة الهالل األحمر المصري

موافقه المجلس

نهاية ديسمبر 2014
312,600 تطوير مبني الجمعية جمعية الحق في الحياة

موافقه المجلس 

فبراير 2015
10,960,495 تمويل شراء جهاز الرنين 

المغناطيسي مستشفي سرطان االطفال 57357
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مؤسسة جذور من أجل التنمية
قوافل فحص العيون 6/6 

من شركاء النجاح المتميزين لمؤسسة  البنك التجاري الدولي هي مؤسسة “ جذور من أجل التنمية” 
وتمويل مشروع قوافل فحص العيون 6/6، بالشراكة مع مؤسسة النور مغربى.  تجوب تلك القوافل 
المدارس االبتدائية الحكومية في المناطق الحضرية الفقيرة على مستوى أنحاء الجمهورية، وتقدم 
الخدمات التالية وبالمجان: اختبارات فحص العيون، توفير أدوية ونظارات طبية، تحويل الحاالت 
التي تحتاج إلى المزيد من الفحوصات الى المستشفيات الخاصة الجراء الالزم، والتوعية باهمية 
النظافة الشخصية.  تشمل كل قافلة على 15-20 طبيب وممرض، وأجهزة طبية لفحص العيون، 

وصيدلية متكاملة ومعرض للنظارات.
تم تجديد الشراكة مع مؤسسة جذور فى منتصف عام 2014 بتخصيص 1,5 مليون جنيه للمرحلة 
الرابعة من المشروع خالل الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر 2014، حيث تم تنفيذ 18 قافلة في سبع 

محافظات جديدة شملت بورسعيد، السويس، الغربية، الدقهلية، أسيوط، أسوان والبحر األحمر.
التى تم زيارتها منذ بدء الشراكة مع مؤسسة جذورالى 29  المدارس  ليصل بذلك إجمالي عدد 
مدرسة في 14 محافظة على مستوى انحاء الجمهورية و تنفيذ  47 قافلة ورعاية عدد 21,500 

تلميذ وتلميذة.
تمثّل هذه القوافل فُرص تطوعية هائلة لعاملي البنك التجاري الدولي لالشتراك فى الخدمة المجتمعية 

وتكريس الوقت لمساعدة األطفال األقل حظاً على مستوى أرجاء الوطن.
وفي ديسمبر 2014، تم االتفاق للمرة الخامسة على التوالي لتنفيذ 18 قافلة اخرى جديدة للنصف 

االول من العام الدراسي 2015 بذات التكلفة وقدرها 1.5 مليون جم.

مؤسسة مجدى يعقوب ألمراض وأبحاث القلب
50 عملية قلب مفتوح

تعد مؤسسة مجدى يعقوب ألمراض وأبحاث القلب أحدى أهم شركاء النجاح لكل من البنك التجاري 
الدولي ومؤسسة البنك التجارى الدولى.  حيث قامت المؤسسة فى يونيو 2014 بتخصيص 3,5 
مليون جنيه لصالح مؤسسة مجدى يعقوب نظير تمويل تكاليف إجراء عدد 50 عملية قلب مفتوح 
ليصل بذلك اجمالي عدد العمليات التي تم دعمها من قبل مؤسسة البنك التجارى الدولي منذ إنشائها 
الي 250 عملية، في محاولة جادة لدعم جهود مؤسسة مجدى يعقوب في تقليص قائمة انتظار 

عمليات القلب المفتوح لألطفال إلى أقل عدد ممكن.





جمعية أصدقاء مستشفيات أبوالريش لألطفال 
تطوير جناح الطوارئ ومنطقة االستقبال 

تم اإلتفاق على تمويل مشروع تجديد وتطوير جناح الطوارئ ومنطقة االستقبال الخاص بمستشفى 
االطفال الجامعي “ أبو الريش المنيرة ” بقيمة قدرها 10 مليون جنيه (تسدد على 5 دفعات)، حتي 
أنحاء  اليها من جميع  الوافدة  باالطفال  للعناية  الجودة  عالية  تقديم خدمات  المستشفى من  تتمكن 

الجمهورية.
قبل،  متوفرة من ذي  تكن  لم  الطوارئ  فى جناح  مّركزة  توفير غرف عناية  المشروع  يتضمن 
إعداد آلية تقارير ُمستقلّة لسهولة تقديم التشخيص السليم، تجهيز كامل للوحدة للتعامل مع الحاالت 
لألشعة  ومركز  تحاليل  معمل  تأسيس  مثل  عديدة  اخرى  خدمات  تقديم  الى  باالضافة  الخطرة، 
الجمهور.  انتظار  أماكن  وتجديد  تأسيس  إعادة  وكذلك  شديدة.   وكفاءة  عالية  بسرعة  الدم   ونقل 

تم تسديد دفعتين خالل عام 2013 ودفعتين آخرتين خالل عام 2014.
ومن المتوقع أن يتم افتتاح الوحدة للجمهور في مارس 2015.

مستشفى المنصورة الجامعى لألطفال
مناظير لوحدة أمراض الجهاز الهضمى والكلى

فى أوائل عام 2014، قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بالمساهمة في تمويل شراء األجهزة 
لالطفال  الجامعي  المنصورة  بمستشفى  والكبد  الهضمي  الجهاز  أمراض  لوحدة  الالزمة  الطبية 

بإجمالي مبلغ وقدره مليون وخمسون ألف جم.
تخدم الوحدة عدد كبير من األطفال من مختلف محافظات مصر لما لها من كفاءة مشهود بها لمدة 
تزيد عن 25 عاماً، حيث تقوم الوحدة باستقبال مرضي االلتهاب الكبدي وإجراء عمليات المنظار 
لما يقرب من 100 مريض شهرياً.  تقوم مؤسسة البنك التجاري الدولي بالتفاوض والتعاقد مباشرة 
مع موردي األجهزة الطبية وهي: عدد 2 منظار أطفال بتكلفة قدرها 300 ألف جم للمنظار الواحد 
وجهاز مصدر الضوء الملحق بمنظار االطفال عالى التقنية للتخفيف من آلم عملية المنظار على 
الطفل المريض بتكلفة قدرها 450 ألف جم، مما سيساهم في مضاعفة عدد االطفال المستفيدين 

إلى 200 طفل شهرياً.
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مركز ماكسيلّو لعالج تشوهات الوجه والفكين
كلية طب الفم واألسنان جامعة القاهرة

في إبريل 2014، تم إفتتاح مركز ماكسيلّو لعالج تشوهات الوجه والفكين بكلية طب الفم واألسنان  
- جامعة القاهرة والذي تم تمويله من قبل مؤسسة البنك التجاري الدولي بمبلغ وقدره 281,572 
الوالدة.   وحديثى  لألطفال  الخلقيه  والتشوهات  واألنف  الفم  تشوهات  بعالج  المركز  ينفرد  جم.  
فقبل فكرة تأسيس المركز، كان يتم عالج األطفال فى جناح يضم 60 وحدة تقويم،  تخدم االطفال 
بجانب البالغين من كل المراحل العمرية مما لم يكن مناسباً لألطفال، أو حتى األطباء فى الجامعة.
يعمل المركز اآلن علي تقديم رعاية طبية تمتاز بالكفاءة العالية والجودة المتميزة لألطفال الوافدة 

اليه من شتى بقاع مصر.
مشروع حق االطفال فى االبصار

ألف عملية جراحية للعيون
إستمرت مؤسسة البنك التجاري الدولي في تقديم الدعم الكامل لمشروع نادي روتاري قصر النيل: 
" حق االطفال في االبصار" بتخصيص مبلغ 1,5 مليون جنيه لتمويل ما يقرب من 1,000 جراحة 
عيون لألطفال.  يهدف المشروع إلى عالج حاالت انعدام اإلبصار من خالل مساعدة األطفال 

ضع على إجراء جراحات عيون فورية. والرُّ
استطاع فريق العمل باالشتراك مع مستشفى النور للعيون بالمهندسين ومستشفى آى كير بالمعادى 
من تقديم الدعم لعالج األطفال االقل حظاً كتصحيح النظر، وعالج الماء األبيض، والماء األزرق 
وكذلك عالج جفاف مجرى الدموع. قامت مؤسسة البنك التجارى الدولى بالتبرع بمبلغ 638,321 

جنيه لتغطية تكاليف 482 حالة فى 2014.
بالعيون لالطفال وما ترتب عليه  الطبية  العناية  المشروع في مجال  لفاعلية وأهمية هذا  ونظراً 
من نجاح وعائد ايجابي ملحوظ، قامت المؤسسة بتجديد شراكتها مع نادى روتارى قصر النيل 
فى مايو 2014، وذلك بتخصيص دفعة جديدة قدرها 1,5 مليون جنيه، ليصل بذلك اجمالي عدد 

الحاالت التي تم تمويلها منذ بدء المشروع الى 1159 حالة.
مستشفى أسوان الجامعى
تطوير وتجهيز أقسام األطفال

فى أوائل عام 2014 ، قامت مؤسسة البنك التجارى الدولى بالمساهمة في مشروع تطوير وتجهيز 
عّدة وحدات بقسم طب األطفال بمستشفى أسوان الجامعي، بمبلغ وقدره 6 مليون جم.  يتضمن 
المشروع تطوير وتجهيز وحدات الرعاية الُمرّكزة لألطفال، وحدة حديثى الوالدة، وحدة غرف 
المستشفى  سيمكن  مما  الواحد،  اليوم  وعيادات طوارئ  الخارجية  العيادات  بالمستشفى،  المبيت 
من استيعاب كافة االطفال الوافدة اليها بدال من تحويلهم  وسفرهم إلى محافظات أخرى مجاورة 

كأسيوط والقاهرة.  ومن المتوقع أن يتم افتتاح وحدات المشروع للجمهور في مارس 2015.   
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مستشفى سوهاج الجامعى
تجهيز ثالث وحدات رعاية ُمرّكزة لألطفال

فى أوائل عام 2014، وافق مجلس االمناء على المساهمة في تمويل مشروع تجهيز قسم العالج 
الطبية  باالجهزة  الجامعي  سوهاج  بمستشفى  األطفال  لطب  المركزة  العناية  لوحدات  المجاني 

الالزمة بتكلفة قدرها 5 مليون و900 ألف جم.
يتم  أن  على  لألطفال  المركزة  للعناية  وحدات  ثالث  وتشييد  بناء  أعمال  من  مؤخراً  االنتهاء  تم 
تزويدهم باألجهزة الالزمة.  ستساهم تلك الوحدات في خدمة أهالي محافظة سوهاج وذلك لعدم 
توافرها في المحافظة من قبل، وعليه كان يتم اللجوء إلى محافظة أسيوط.  تقوم مؤسسة البنك 
وحدة  وهي:  بيانها  التالي  للوحدات  الالزمة  الطبية  واألجهزة  المعدات  بتوفير  الدولي  التجاري 
العناية المركزة لألطفال حديثي الوالدة، وحدة العناية المركزة لألطفال، ووحدة العناية المركزة 

المتوسطة، والمتوقع افتتاحهم للجمهور في مارس 2015.
مركز جراحة الوجه والرأس 

وافق مجلس أمناء المؤسسة على تمويل مشروع شراء االجهزة  الطبية الالزمة لمركز جراحة 
الوجه والرأس  بمستشفى سوهاج الجامعي.

يقدم المركز خدماته الطبية المتميزة لألطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية في الوجه والرأس 
ويستقبل العديد من الحاالت من مختلف محافظات مصر.

السمع،  مجاالت  في  المتخصصين  الجراحين  من  فريق  بواسطة  حديثاً  المركز  تأسيس  تم 
وهي  للربح  هادفة  غير  جمعية  بتأسيس  قاموا  بدورهم  والذين  األسنان  وطب  والتخاطب، 
وبالمجان.   بالمركز  الالزمة  الجراحية  العمليات  وإجراء  بتنظيم  تقوم  والتي  مصر”   “بسمة 
التي  العالجية  الدورات  الى  باالضافة  المشقوقة،  والشفة  الفم  سقف  بمعالجة  المركز  ينفرد 
وأسوان.  وقنا  من سوهاج  كل  أطفال  وبخاصة  إليه  الوافدة  األطفال  كافة  لخدمة  المركز   يقدمها 
يتم توظيف مساهمة مؤسسة البنك التجاري الدولي وقدرها مليون جم  لشراء االجهزة الالزمة 

والخاصة بالمركز.
بوالق الدكرور العام

تجهيز قسم النساء والوالدة
في منتصف عام 2014، ساهمت مؤسسة البنك التجارى الدولي بمبلغ 71,600 جنيه لتجهيز 
قسم النساء والوالدة بمستشفى بوالق الدكرور العام باالجهزة الطبية الالزمة.  تخدم المستشفى 
أهالي منطقة بوالق الدكرور والمناطق المجاورة حيث تقدم الوحدة خدماتها لحوالي 3000 سيدة 
شهرياً.  قامت المؤسسة بسداد المبلغ مباشرة لموردي األجهزة الطبية وهي: عدد 2 جهاز رسم 
قلب تخطيطي للجنين بتكلفة قدرها 18 ألف جم للجهاز الواحد لخدمة ما يقرب من 40 سيدة في 
اليوم الواحد، وأيضاَ عدد 2 سرير والدة بتكلفة قدرها 16 ألف جم للسرير الواحد لخدمة ما يقرب 

من 1200 سيدة شهرياً. 





الجمعية المصرية لتقدم االشخاص ذوي االعاقة والتوحد )مركز التقدم( 
استكمال االعمال االنشائية بمبنى الجمعية

لتمويل  جنيه  مليون   1,5 بتخصيص  الدولى  التجارى  البنك  مؤسسة  قامت   ،2014 أبريل  فى 
استكمال األعمال االنشائية المتبقية للمبنى الثاني للجمعية المصرية لتقدم االشخاص ذوى االعاقة 

والتوحد “مركز التقدم” - بالقاهرة الجديدة.
تعمل الجمعية على توفير خدمات مدى الحياة لذوي االعاقة والتوحد من خالل برامج اليوم للفئة 
العمرية من 2-21 سنة لضمان الدمج الكامل واالستقاللية لذوي االعاقة والتوحد في الحياة العامة.  
يشتمل المبنى الثاني على ورش عمل ووحدات عالج متخصصة، ووحدات تدريب وعمل إدارى.
م هو مؤسسة غير هادفة للربح تم تأسيسها في عام 1999 بواسطة مجموعة من اآلباء  مركز التقدُّ
لتنمية  أمامهم  الفرصة  النمو في محاولة إلتاحة  بالتوحد وأشكال من عوائق  المصابين  لألطفال 

قدراتهم الحياتية والعملية.
 تم تسليم المشروع في فبراير 2015.

الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد
أطفال بدون فيروس سى

قامت مؤسسة البنك التجارى الدولى فى منتصف عام 2014 بتخصيص ما يزيد عن ستة ماليين 
ونصف مليون جم لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع “أطفال بدون فيروس سى” تحت إشراف 
الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد والتي تقوم بعالج مرضي الكبد مجانا وإجراء عمليات 
زراعة الكبد.  وتعمل الجمعية ايضا على رفع كفاءة الطاقم الطبي والتمريض من خالل تزويدهم 
بدورات متخصصة فى عالج أمراض الكبد، والعمل علي زيادة عدد مراكز الكبد فى مصر ورفع 
كفاءتها.  يُعد مشروع “أطفال بدون فيروس سى” هو المشروع الوحيد من نوعه فى مصر لمتابعة 

وعالج األطفال المصابين بفيروس سى وبالمجان.
تسعى الجمعية جاهدة خالل مدة هذا المشروع الى عالج 600 طفل مصاب بفيروس سى وذلك 
باالشتراك مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.  يعمل المشروع أيضاً على تدريب كادر 
من األطباء والممرضين، وزيادة الوعى بخطورة فيروس سى بين األُسر والمسئولين عن األطفال 

المصابة.

المشروعات واألنشطة
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جمعية أصدقاء معهد األورام القومى
عيادات األطفال الخارجية

قامت المؤسسة بدعم وإفتتاح مشروع تطوير عيادات األطفال الخارجية بالمعهد القومى لألورام 
باالشتراك مع جمعية أصدقاء معهد األورام القومى بتكلفة وقدرها 3 ماليين جنيه، حيث يسعي 
المعهد الى تجديد شامل لكافة أقسامه. يتم توظيف هذه المساهمة في تغطية مصروفات أعمال 

الصيانة والخاصة بعيادات االطفال لمدة عامين 2016/2015. 
يومياً،  مريض   300 من  أكثر   - مربع  متر   450 مساحتها  تقدر  التى   - العيادات  هذه  تستقبل 
تغذية، مكتبة، غرفة  وتشتمل على ست غرف فحص، غرفة تحضير عينات، صيدلية، عيادة 

ألعاب وغرفة انتظار بسعة 100 فرد.

جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا
زمالة مؤسسة البنك التجارى الدولى 

زمالة  تجديد  على  المؤسسة  أمناء  مجلس  وافق  التعليمية،  العملية  بجودة  اهتمامها  منطلق  من 
مؤسسة البنك التجاري الدولي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باجمالي مبلغ وقدره (5 مليون 
جم) للعام الدراسي 2014 / 2015، وذلك لتمويل عدد 50 منحة دراسية في مجاالت العلوم 
والهندسة الحديثة للطلبة المتميزين على مستوى الجمهورية من خريجي المدارس الثانوية الحكومية.

بنك الكساء
حملة مصر الدفيانة

من خالل شراكتها السنوية وللعام الثالث على التوالي، قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي فى 
العام 2014  هذا  لشتاء  الدفيانة”  “حملة مصر  القومية  الحملة  في  بالمساهمة  ديسمبر 2014، 
المحتاجين  االطفال  لكساء  العام  هذا  تبرع  توجيه  تم  مليون جم.   وقدره  بمبلغ  وذلك   2015  /
الصغيرة  المصانع  بعض  تشغيل  في  أيضا  ذلك  ساهم  وقد  القارس.  الشتاء  برد  من  لحمايتهم 

والمتوسطة على مستوى انحاء الجمهورية.
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جمعية الحق في الحياة
تطوير مركز التأهيل

في ديسمبر عام 2014، وافق مجلس أمناء المؤسسة على تمويل مشروع تطوير مركز التأهيل 
التابع لجمعية الحق في الحياة لذوي االحتياجات الخاصة بمبلغ وقدره 312,600 جم.   تهدف 
الجمعية إلى توفير العناية والتدريب والتأهيل لالطفال ذوي االحتياجات الخاصة والمساهمة في 
الوجود كشخص فاعل وايجابى. يضم  الحق في  القضية في مصر ومنحهم  بتلك  الوعي  زيادة 
مركز التأهيل المراد تطويره الفصول وورش التدريب والتي يتلقى فيها االطفال تعلم المهارات 
الحياتية اليومية  وبعض المهارات األكاديمية والمهنية. يلبي المركز احتياجات ما يقرب من 60 
طفال تحت سن 18.  وسيعمل المشروع أيضاً على اتاحة فرص تطوعية لعاملي البنك التجاري 
 الدولي للمشاركة في عملية التطوير، من خالل الرسم على الجدران داخل الفصول الدراسية.

الهالل األحمر المصري
تطوير وتجهيز المجمع الطبي 

عيادات  وتجهيز  تطوير  مشروع  تمويل  على  االمناء  مجلس  وافق   ،2014 عام  ديسمبر  في 
الهالل  بمقر  واالجتماعي  الطبي  بالمجمع  االطفال  طب  عمليات  وغرفة  الخارجية  االطفال 
 900 وقدره  بمبلغ   (1992 زلزال  (متضرري  القاهرة   – النهضة  بمدينة  المصري  األحمر 
الف جم. يشمل المجمع الطبي سبعة عيادات، بما في ذلك عيادة األطفال، معمل تحاليل، عيادة 
عيادة  العيون،  طب  عيادة   ،(ENT) والحنجرة  واألذن  األنف  أمراض  عيادة  األسنان،  طب 
الف طفل سنوياً  الطبي االجتماعي 24  المجمع  يخدم  النساء.  أمراض  الباطني، وعيادة  الطب 
من االطفال الغير قادرين مادياً.  سيساهم هذا المشروع في رفع كفاءة العيادات الطبية وغرفة 

العمليات بالمجمع الطبي باالضافة الى زيادة القدرة االستيعابية الستقبال االطفال المرضى.
حمالت التبرع بالدم 

للبنك  الرئيسية  المقرات  فى  بالدم  تبرع  حمالت  ستة  الدولى  التجارى  البنك  مؤسسة  نظمت 
التجاري الدولي فى كل من محافظتي القاهرة واألسكندرية.  تم تنظيم الحمالت بالتعاون مع 
المؤسسة  PricewaterhouseCoopers في شراكة ثالثية. تسعى  تكاتف ومبادرة  مؤسسة 
واستطاعت  أضعاف،  لثالثة  مصر  فى  بالدم  المتبرعين  عدد  زيادة  إلي  المبادرة  خالل  من 

تجميع 250 كيس دم بنهاية تلك الحمالت. 

المشروعات واألنشطة
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سينما آى ماكس
من  طفل   550 لحوالي  رحلة   2014 سبتمبر  فى  الدولى  التجارى  البنك  مؤسسة  استضافت 
أكتوبر.   من  بالسادس   - بالزا  أمريكانا  فى  ماكس  آى  سينما  إلى  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
شاشات  تخصيص  تم  ماكس،  وآى  الدولي  التجاري  البنك  من  كل  بين  الشراكة  خالل  فمن 
 عرض سينمائية لصالح المؤسسة كجزء من برنامج المسئولية المجتمعية الذى تنفذه المؤسسة.

حيث إستمتع األطفال بعرضا سينمائيا شيقا

كيدزانيا القاهرة
في ظل اتفاق الشراكة بين كل من البنك التجاري الدولي وكيدزانيا القاهرة، تم تخصيص 50 
تذكرة كل ثالثة أشهر لصالح مؤسسة البنك التجارى الدولى.  وعليه قامت المؤسسة خالل عام 
2014، بتنظيم أربعة زيارات إلى تلك المدينة التعليمية الترفيهية، حيث استمتع كل من األطفال 
طفولى  بمنظور  العملية  البالغين  حياة  تجربة  بفرصة  الخاصة،  االحتياجات  وذوي  االقل حظاً 
شيق، وذلك من خالل أداء وظائف معينة، ومنها يستطيع األطفال التربح وإنفاق ما يربحونه: 
األلعاب  ربح  من  عليها  حصلوا  والتى   ، بكيدزانيا  الرسمية  النقدية  العملة  وهى  “كيدزوس”، 

واالنشطة الترفيهية األخرى.
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