
تـقــريــــــــــــر االعـمــــــــــــال
الدولي التجاري  البنك  مؤسسة 



سنوات

الدولي...٥ التجاري  البنك  مؤسسة 
تجاه  والمتواصل  الحقيقي  االلتزام  من  سنوات  خمس   

والمجتمع..  ا�طفال 

........... ومستمرون 



مؤسسة البنك التجاري الدولي
مجلس ا�مناء

أمناء  مجلس  من  رسالة 
الدولي التجاري  البنك  مؤسسة 

أمناء  مجلس 
الدولي التجاري  البنك  مؤسسة 

االستاذ / هشام عز العرب
(رئيس مجلس ا�مناء)

ا�دارة  مجلس  رئيس   - العرب  عز  هشام   / ا�ستاذ 
والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي.

يتمتع سيادته بخبرة طويلة في العمل المصرفي 
على الصعيد الدولي �كثر من تسعة وثالثين عاما. 
وقد شغل سيادته العديد من المناصب العليا في 
جي بي مورجان، ميريل لينش، ودويتش بنك، وذلك 

بالمملكة المتحدة والواليات المتحدة.

أمناء  مجلس  رئاسة  العرب  عز  ا�ستاذ/  تولى 
كما   .٢٠١٠ في  تأسيسها  منذ  المؤسسة 
االستشاري  المجلس  مدير  منصب  سيادته  يشغل 
ا�قليمي لماستركارد في الشرق ا�وسط وأفريقيا 
غرفة  في  رئيسي  عضو  وهو   ،٢٠٠٧ يونيو  منذ 
انتخاب  تم  المميز،  أدائه  وبفضل  ا�مريكية.  التجارة 
السيد/ عز العرب عضواً في مجلس أمنـاء الجامعة 
القاهرة في نوفمبر ٢٠١٢ كما تم  ا�مريكية في 

النتخابه رئيسًا التحاد بنوك مصر في مارس ٢٠١٣ .

الدكتورة/ نادية مكرم عبيد 
(عضو مجلس ا�مناء)

الدكتورة/ نادية مكرم عبيد - المدير التنفيذي لمركز 
(سيداري)  وأوروبا  العربي  ل«قليم  والتنمية  البيئة 
دولي  دبلوماسي  منصب  وهو   ،٢٠٠٤ يناير  منذ 

رفيع المستوى.

أول  لتكون  نادية في عام ١٩٩٧  الدكتورة/  اختيرت 
وزيرة للبيئة في مصر وتصبح أول سيدة تشغل هذا 
لمدة  وذلك  العربي،  والعالم  مصر  في  المنصب 
لها بصمات واضحة خالل  أعوام. وقد كانت  خمسة 
من  النيل  نهر  خلو  إعالن  منها  البيئة،  وزارة  توليها 

المخلفات الصناعية.

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

جائزة وشهادة تقديرية رفيعة المستوى.

التجاري  البنك  مؤسسة  أمناء  مجلس  يتشرف 
أنشطة  تقرير  سيادتكم  مع  يستعرض  بأن  الدولي 
المؤسسة خالل عام ٢٠١٥، والذي يبرز أهم البرامج 
المؤسسة  ودعمتها  بها  قامت  التي  والمبادرات 
خالل هذا العام، التزامًا منها برسالتها تجاه المجتمع 

المصري.
منذ تأسيسها في مارس ٢٠١٠ كمؤسسة أهلية 
لدعم  جهودها  المؤسسة  تكثف  للربح،  هادفة  غير 
العديد من الخدمات الصحية المقدمة لÍطفال الذين 
يعانون بشكل دائم من قصور في الخدمات الطبية 

ونقص في الموارد المالية.
شهدت مؤسسة البنك التجاري الدولي خالل العام 
والمبادرات  لÍنشطة  جغرافيًا  توسعًا  الماضي 
سبيل  فعلى  مصر.  محافظات  مختلف  لتشمل 
القوافل  مشروع  استهدف  الحصر،  وليس  المثال، 
تم  محافظة   ١٤ في  العيون  لفحص   ٦/٦ الطبية 
لـ ٢١  للعيون مجانًا  الطبية  الفحوصات  إجراء  خاللها 
عملية   ٦٠٠ إجراء  إلى  با�ضافة  هذا  طالب.  ألف 
مفتوح  قلب  عملية  و٥٠  للعيون  معقدة  جراحية 
في  المركزة  العناية  وحدات  وافتتاح  لÍطفال 

محافظات سوهاج وأسوان بصعيد مصر.
و استمرت المؤسسة في تنظيم حمالت التبرع 
بالدم، واستطاعت جمع أكثر من ٦٠٠ 
للتبرع  كيس دم من خالل ١٦ حملة 
أيضًا  المؤسسة  نجحت  كما  بالدم. 
الثقيـلة  الشتاء  سترات  توفيــر  في 
لـ ٥٠ ألف طفل في سبع محافظات.

لم   ٢٠١٥ عام  في  تحققت  التي  المثمرة  النتائج 
تكن لتتحقق بدون دعم المساهمين بالبنك التجاري 
الداعمة  الجهات  وكافة  والموظفين  الدولي، 
للمؤسسة. فسويا، نستطيع جميعا بناء مستقبل 

أكثر صحة وأكثر ازدهاراً �طفالنا. 
الشكر  ببالغ  لنتقدم  الفرصة  ننتهز هذه  وبناًء عليه 
واالمتنان لكافة داعمي وشركاء المؤسسة الذين 
يستمرون في مساندتنا وتعزيز دور مؤسسة البنك 

التجاري الدولي.
وقد توجت جهود وإنجازات مؤسسة البنك التجاري 
المسؤولية  في  بنك  «أفضل  بجائزة  الدولي 
ذا  مؤسسة  من  أفريقيا»  شمال  في  االجتماعية 
بانكر أفريقيا العالمية. فازت المؤسسة بتلك الجائزة، 
لممارسات  تقديرا   ،٢٠١٥ سبتمبر  شهر  نهاية  في 
المؤسسة  تتبعها  التي  االجتماعية  المسؤولية 
وتنفذها في إطار سياسات ومشروعات البنك. يتم 
ا�ثر  استدامة  لمدى  طبقا  بالجائزة  الفائزين  اختيار 
ا�يجابي الذي يحققه البنك على المجتمعات التي 
تنحصر في  البنك ال  إذا كانت جهود  بها، وما  يعمل 
المشروعات  لتلك  المخصصة  الميزانية  استخدام 
وخبرته  موارده  استغالل  ُحسن  ولكن  فحسب، 
المجتمع.  في  حظا  ا�قل  ا�شخاص  حياة  لتحسين 
الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  أن  بالذكر،  والجدير 
بجائزة  بالفوز  للمرشحين  النهائية  بالقائمة  كانت 
لعام  وعالميًا  اجتماعيًا  مسؤولية  ا�كثر  البنك 

٢٠١٥ من ذا افريكان بانكر.



مؤسسة أمناء  مجلس 
الدولي التجاري  البنك 

مؤسسة أمناء  مجلس 
الدولي التجاري  البنك 

استاذ/ رفيق مدكور
 (أمين الصندوق)

الرئيس  نائب  منصب  مدكور  رفيق  ا�ستاذ/  يشغل 
التنفيذي للقطاع المؤسسي ورئيس قطاع الخزانة 

وا�موال بالبنك التجاري الدولي.

في  الدولي  التجاري  بالبنك  للعمل  سيادته  انضم 
عام١٩٧٨ بعدة إدارات منها إدارة أمناء الحفظ، إدارة 

التحويالت، إدارة الخزانة وغرفة التداول.

استاذة/ باكينام عصام الدين محمود 
(عضو مجلس ا�مناء)

التنفيذي  الرئيس   - الدين  عصام  باكينام  ا�ستاذة 
لمجموعة المخاطر بالبنك التجاري الدولي.

البنك  لجان  في  مميز  عضو  باكينام  السيدة/ 
لالئتمان  العليا  اللجنة  ومنها  وا�دارية،  المصرفية 
االصول  إدارة  المصرفية،  التجزئة  واالستثمار، 

والخصوم، ولجنة الموارد البشرية.

فور   ١٩٨٨ عام  للبنك  باكينام  السيدة/  انضمت 
 – السياسية  والعلوم  االقتصاد  كلية  من  تخرجها 
بنكية  بخبرة  سيادتها  تتمتع  حيث  القاهرة،  جامعة 
مجال  في  عامًا  وعشرين  السبعة  تتجاوز  واسعة 
الحفاظ  خاللها  استطاعت  المخاطر،  وإدارة  البنوك 
على  قدرته  في  الدولي  التجاري  البنك  تألق  على 

إدارة المخاطر والبقاء على جودة االصول.

استاذ/ حسام أبو موسى
 (عضو مجلس ا�مناء)

أكتيس  شركة  مدير   - موسى  أبو  حسام  ا�ستاذ/ 
التحق  حيث  أفريقيا،  منطقة  عن  المباشر  لالستثمار 
عن  كمسئول   ٢٠٠٦ عام  في  بالشركة  سيادته 
مصر  في  االستثمار  عمليات  وتنفيذ  وإدارة  تنظيم 

وشمال أفريقيا.

من  �كثر  تمتد  بخبرة  موسى  أبو  االستاذ/  يتمتع 
عمل  االستثمارات.  مجال  في  عاما  عشر  خمسة 
في  هيرمس  المالية  المجموعة  لدى  سيادته 
مصر.  في  باالستثمار  الخاصة  االستحواذ  صناديق 
الشركة  إدارة  مجلس  عضوية  سيادته  يشغل  كما 
لشئون  الناشئة  االسواق  لمدفوعات  القابضة 
الشرق االوسط وأفريقيا. حصل ا�ستاذ/ أبو موسى 
على امتياز التحليل المالي وماجستير إدارة ا�عمال 
المال  إدارة  بكالوريوس  من جامعة أكسفورد وأيضا 

وا�عمال من الجامعة ا�مريكية بالقاهرة.

استاذة/ مها الشاهد
 (عضو مجلس ا�مناء)

ا�ستاذة/ مها الشاهد - أمين سر مجلس إدارة البنك 
التجاري الدولي منذ منتصف ٢٠٠٧ ومدير تنفيذي 
بمكتب رئيس مجلس ا�دارة والعضو المنتدب للبنك 

منذ ٢٠٠٣.

الدولي  التجاري  بالبنك  للعمل  سيادتها  انضمت 
على  حصولها  عقب  العليا  ل«دارة  كمساعدة 
الجامعة  من  ا�عمال  إدارة  في  البكالوريوس  درجة 

ا�مريكية بالقاهرة عام ١٩٨٣.



أمناء مجلس 
الدولي التجاري  البنك  مؤسسة 

المؤسسة موارد 
التمويل) وخطط  (الميزانية 

مصطفى  نادية  االستاذة/  السيدة 
حسني

 (أمين عام المؤسسة)
مجموعة  رئيس   - مصطفى  نادية  االستاذة/ 
الخدمات البنكية المركزية، واالوراق المالية واسواق 

المال بالبنك التجاري الدولي.

جامعة   - التجارة  كلية  من  نادية  االستاذة/  تخرجت 
التجاري  بالبنك  للعمل  سيادتها  وانضمت  القاهرة، 
بعدة  سيادتها  التحقت   .١٩٨١ عام  في  الدولي 
إدارات منها إدارة التحويالت، وحدة التنفيذ المركزية، 

إدارة عمليات االوراق المالية وأمناء الحفظ.

ابريل ٢٠١٣، انضمت سيادتها لعضوية احدى   في 
بالمحافظة  الخاصة  االجتماعية  المسئولية  فرق 
على البيئة الخضراء، كما قامت في نوفمبر ٢٠١٤ 
بشغل منصب سفيرة االستدامة. وتم اختيارها وفي 
المجتمعية  التنمية  بلجنة  كعضوة   ،٢٠١٤ مايو 

بإتحاد بنوك مصر ممثلة عن البنك التجاري الدولي.

أرباحه  من   ٪١٫٥ الدولي  التجاري  البنك  يخصص 
السنوية كل عام لمؤسسة البنك التجاري الدولي، 

وذلك من خالل الدعم السخي لمساهمي البنك.

هذا  على  أساسية  بصفة  المؤسسة  موارد  تعتمد 
خلق  شأنها  من  التي  المبادرات  لدعم  التخصيص 

بدايات صحية جديدة �طفال مصر.

قيمة  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  توجه 
مشروعات  لتنفيذ  بالكامل  تتلقاها  التي  التبرعات 

لتنمية ا�طفال.

إنفاق  سبل  كفاءة  ضمان  على  المؤسسة  تحرص   
المستفيدين،  من  عدد  أكبر  إلى  للوصول  مواردها 
وذلك من خالل الجهود التنسيقية بين مجلس ا�مناء 

وموظفي البنك التجاري الدولي والمتطوعين،

يوضح الجدول التالي نفقات مؤسسة البنك التجاري 
في  االجتماعية  التنمية  بمشاريع  الخاصة  الدولي 

عام ٢٠١٥ .



المؤسسة موارد 
التمويل) وخطط  (الميزانية 

المؤسسة موارد 
التمويل) وخطط  (الميزانية 

الجهة التي تلقت الجهة التي تلقت 
مبلغ المساهمة بالجنيه مبلغ المساهمة بالجنيه غرض المساهمةالمساهمة 

تاريخ المساهمةالمصريالمصري

قوافل ٦/٦ لفحص العيون مؤسسة جذور من أجل التنميةمؤسسة جذور من أجل التنمية
يناير ٩٠٠,٠٠٠٢٠١٥(القسط ا�ول)

إجراء ٦٠٦ عملية جراحية روتاري قصر النيلروتاري قصر النيل
١,٠٣٧,٥٧٨٢٠١٥معقدة بالعين

مستشفى سرطان ا�طفال مستشفى سرطان ا�طفال 
فبراير ٣,٥٠٠,٠٠٠٢٠١٥تكاليف التشغيل السنوية٥٧٣٥٧

تجهيز قسم طب ا�طفال مستشفى أسوان الجامعيمستشفى أسوان الجامعي
فبراير ٧٥,٠٠٠٢٠١٥با�جهزة الطبية الالزمة

الجمعية المصرية لتقدم الجمعية المصرية لتقدم 
ا�شخاص ذوى ا�عاقة والتوحد ا�شخاص ذوى ا�عاقة والتوحد 

«مركز التقدم»
مارس ٤٥٠,٠٠٠٢٠١٥المبنى ٢ (القسط ا�خير)

جمعية أصدقاء مستشفيات جمعية أصدقاء مستشفيات 
أبو الريش لÍطفالأبو الريش لÍطفال

وحدة الرعاية المركزة (القسط 
مارس ٢,٠٠٠,٠٠٠٢٠١٥ا�خير)

قوافل ٦/٦ لفحص العيون مؤسسة جذور من أجل التنميةمؤسسة جذور من أجل التنمية
مارس ٦٠٠,٠٠٠٢٠١٥(القسط ا�خير)

الجمعية المصرية لرعاية الجمعية المصرية لرعاية 
مرضى الكبد

برنامج أطفال بدون فيروس 
مارس ٢,٥١٠,٠٠٠٢٠١٥سي (القسط الثاني)

مستشفيات سوهاج وأسوان مستشفيات سوهاج وأسوان 
الجامعية

وحدة العناية المركزة لÍطفال 
إبريل ٥,١٠٠,٠٠٠٢٠١٥(القسط ا�خير)

مستشفى المنصورة مستشفى المنصورة 
إبريل ٥٢٥,٠٠٠٢٠١٥شراء مناظير (القسط ا�خير)الجامعي لÍطفالالجامعي لÍطفال

تجديد المجمع الصحي االجتماعي الهالل ا�حمر المصريالهالل ا�حمر المصري
يونيو ٤٥٠,٠٠٠٢٠١٥بالنهضة (القسط ا�ول)

الجهة التي تلقت 
مبلغ المساهمة بالجنيه مبلغ المساهمة بالجنيه غرض المساهمةالمساهمة 

تاريخ المساهمةتاريخ المساهمةالمصري

مؤسسة «موف» االجتماعية 
يونيو ١,٣٠٠,٠٠٠٢٠١٥شراء المبانيلرعاية أطفال الشلل الدماغي

قوافل ٦/٦ لفحص العيون مؤسسة جذور من أجل التنمية
يونيو ٢,٣٧٤,٤٦٤٢٠١٥(القسط ا�ول)

مؤسسة مجدي يعقوب 
�مراض وأبحاث القلب

إجراء ٥٠ عملية قلب مفتوح 
يوليو ٣,٨١٥,٠٠٠٢٠١٥لÍطفال

مستشفى سرطان ا�طفال 
٥٧٣٥٧

شراء جهاز الرنين المغناطيسي 
الخاص بالعمليات (القسط 

ا�ول)
أغسطس ٥,٦٠٢,٤٠٠٢٠١٥

أكاديمية القيادة ا�فريقية
دعم المصروفات الدراسية 

لطالبتين لمدة عامين (القسط 
ا�ول)

أغسطس ٥,٩١١٢٠١٥

جمعية أصدقاء مستشفيات 
أبو الريش لÍطفال

تكاليف التشغيل السنوية 
أكتوبر ٢,٠٠٠,٠٠٠٢٠١٥لوحدة العناية المركزة

الهالل ا�حمر المصري
تجديد المجمع الصحي 

االجتماعي بالنهضة (القسط 
ا�خير)

ديسمبر ٤٥٠,٠٠٠٢٠١٥

قوافل ٦/٦ لفحص العيون مؤسسة جذور من أجل التنمية
ديسمبر ١,٥٨٢,٩٧٦٢٠١٥(القسط ا�خير)

١٦ حملة للتبرع بالدم (٦١٨مؤسسة تكافل
٢٠١٥-كيس دم)



مستشفى سرطان اطفال 
 ٥٧٣٥٧

أحــدث جهــــاز تصويـــــــر بالرنيـــــن 
المغناطيسي والتبرع السنوي

مستشفى  مع  المدى  طويلة  الشراكة  إطار  في 
البنك  مؤسسة  قامت   ،٥٧٣٥٧ ا�طفال  سرطان 
بالرنين  تصوير  جهاز  أحدث  بشراء  الدولي  التجاري 
 ١٠ من  أكثر  الجهاز  قيمه  تبلغ  المغناطيسي. 
ماليين جنيها مصريا، وهو يساعد ا�طباء على إجراء 
التصوير بالجهاز المغناطيسي داخل غرفة العمليات، 
وتحديد الخاليا السرطانية بصورة دقيقة وخفض عدد 

العمليات التي يخوضها ا�طفال المرضى. 

هذا  إستخدام  فإن  المستشفى،  لتقديرات  وفقًا 
الجهاز الحديث، ا�ول من نوعه على مستوى الشرق 
إلى حوالي  العالج من ٦٥٪  ا�وسط، سيزيد معدل 
المرضى  تلقي  معدل  زيادة  مع  خاصة   ،٪٨٥-٩٠
من  الشفاء  نسبة  وسيرفع  وقت،  بأسرع  للعالج 

٦٠٪ إلى حوالي ٧٥-٨٠٪.

مؤسسة  التزام  سياق  وفي  آخر،  صعيد  على 
سرطان  مستشفى  نحو  الدولي  التجاري  البنك 
دعمها  في  المؤسسة  تستمر   ،٥٧٣٥٧ ا�طفال 
شهر  في  قدمت  حيث  للمستشفى،  السنوي 
فبراير ٢٠١٥ تبرعا بـ ٣٫٥ مليون جنيه مصري لتمويل 
للتوسع  البناء  وتكاليف  للمرضى  الصحية  الرعاية 

بالمستشفى.

واالنشطة  المشروعات 
الدولي التجاري  البنك  لمؤسسة 

واالنشطة  المشروعات 
الدولي التجاري  البنك  لمؤسسة 
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جهاز أشعة مقطعية
امناء  مجلس  وافق   ،٢٠١٥ سبتمبر  شهر  في 
جهاز  شراء  على  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة 
أشعة مقطعية لقسم ا�شعة بالمعهد القومي 
ويُعد  مصريا.  جنيها   ٣,١٥٠,٠٠٠ بتكلفة  لÍورام 
يخدم  مستشفى  أكبر  لÍورام  القومي  المعهد 

مرضى السرطان في مصر.

القاهرة  بجامعة   ١٩٦٩ عام  المعهد  أنشئ 
ويستقبل يوميا حوالي ١٤٠ طفال مريضا بالسرطان، 
بينما  التشخيص،  حديثي  مرضى   ٦-٨ منهم 
مريضًا   ٣٠ من  يقرب  ما  ا�شعة  قسم  يستقبل 
يوميا، إلى جانب ١٠-١٥ حالة طارئة يتم استبعادها 

بسبب قوائم االنتظار الطويلة. 

في  الجديد  المقطعية  ا�شعة  جهاز  سيساهم 
بقسم  يوميا  الطارئة  الحاالت  من  المزيد  استقبال 
معدل  وزيادة  الوفيات  معدل  وخفض  ا�شعة، 
الئحة  على  والقضاء  للمرض  المبكر  التشخيص 

االنتظار الطويلة بقسم ا�طفال.



واالنشطة  المشروعات 
الدولي التجاري  البنك  لمؤسسة 

مؤسسة جذور من أجل التنمية 
قوافل ٦/٦ لفحص العيون

في بداية عام ٢٠١٥، أكدت مؤسسة البنك التجاري 
مع  ا�جل  طويلة  شراكتها  أخرى  مرة  الدولي 
مؤسسة جذور من أجل التنمية من خالل تمويل ١٨ 
قافلة لفحص العيون بالمدارس االبتدائية الحكومية 
إلى  فبراير  من  الفترة  في  مصر،  أنحاء  جميع  في 
الخامسة  المرحلة  هي  هذه  وتعد   .٢٠١٥ إبريل 
لمشروع «قوافل فحص العيون ٦/٦» بالتعاون مع 
مؤسسة جذور للتنمية، وهي الذراع غير الحكومي 

لمركز خدمات التنمية.

الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  خصصت  وقد 
مليون   ١٫٥ بلغت  إجمالية  بقيمة  تمويل  شريحتي 
جنيه مصري لصالح القوافل التي ُعقدت بمحافظات 
سويف،  وبني  وا�سماعيلية،  والجيزة،  القاهرة، 
«قوافل  برنامج  إطار  في  وقنا  وسوهاج  والمنيا، 

فحص العيون ٦/٦». 

مغربي،  النور  مؤسسة  مع  الشراكة  خالل  ومن 
طبية  خدمات  لتوفير  القوافل  ُصممت 
إجراء  مثل  الحكومية،  المدارس  لطالب 
وتوفير  العيون،  فحص  اختبارات 
الطبية  والعدسات  النظارات 
وا�دوية  العالج  وتقديم 
التي تحتاج  الحاالت  وتحويل 
الفحوصات  من  المزيد  إلى 
الخاصة.  المستشفيات  إلى 

وممرضين  طبيبًا،   ١٥-٢٠ على  قافلة  كل  تحتوي 
أعلى  على  بأجهزة  تجهيزها  جانب  إلى  ومنسقين 
ومتجر  متكاملة  وصيدلية  العيون،  فحص  مستوي 

للنظارات. 

الذين  ا�طفال  إجمالي  وصل  المشروع،  وبانتهاء 
طفل،   ٩٠٠٠ إلى  للقوافل  الطبية  الخدمات  تلقوا 
واحد  يوم  مدار  على  تقام  قافلة  كل  أن  حيث 

وتستهدف ٥٠٠ طفال.

 ،٢٠١٥ عام  منتصف  في  المؤسسة،  جددت  وقد 
 ٣,٩٥٧,٤٤٠ مبلغ  جذور  مؤسسة  مع  شراكتها 
من  السادسة  للمرحلة  تُخصص  مصري  جنيه 
المشروع. ستقوم مؤسسة البنك التجاري الدولي 
 ٣٦ بتنفيذ   ،٢٠١٦/٢٠١٥ الدراسي  العام  خالل 
لـ  مجانا  العيون  فحص  اختبارات  خاللها  توفر  قافلة، 

١٨ ألف طالب في ١١ محافظة في أنحاء مصر.

في  الدولي  التجاري  البنك  موظفو  شارك  وقد 
توزيعها  يتم  التي  بالحملة  الخاصة  الحقائب  تعبئة 
التوعية  أجل  من  قافلة  كل  خالل  الطالب  على 
الحقائب  آالف  بتعبئة  المشاركون  قام  الصحية. 
والمناشف  الصابون  بوضع  الصغيرة  المدرسية 
ومواد تعليمية عن التوعية الصحية. توفر مثل تلك 
ا�نشطة فرص قّيمة �بناء موظفي البنك التجاري 
الدولي لمعرفة جهود المؤسسة والمشاركة في 

رد الجميل للمجتمع.

المشروعات واالنشطة 
لمؤسسة البنك التجاري الدولي

الجمعية المصرية لتقدم 
اشخاص ذوي ا�عاقة والتوحد 
انتهاء ا�عمال بالمقر الجديد لمركز 

«التقدم»
شهر  في  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  التزمت 
مصري  جنيه  مليون   ١٫٥ بتخصيص   ،٢٠١٥ مارس 
ا�عاقة  ذوي  ا�شخاص  لتقدم  المصرية  للجمعية 
الثاني بمقرها  المبنى  أعمال  والتوحد لالنتهاء من 
التقدم  مركز  ويعد  الجديدة.  بالقاهرة  الكائن  الجديد 
مؤسسة غير هادفة للربح تم تأسيسها عام ١٩٩٩ 
المصابين  لÍطفال  اçباء  من  مجموعة  بواسطة 
وذلك  النمو،  عوائق  من  أخرى  بأشكال  أو  بالتوحد 
قدراتهم  لتنمية  ا�طفال  لهؤالء  الفرصة  �تاحة 
الحياتية والعملية. وقد تطلب إنهاء المبنى الثاني، 
عالج  وجلسات  العمل،  ورش  به  سيُعقد  والذي 
بعض  إدارية،  وأعمال  تدريب  ووحدات  متخصصة، 
والصرف  المياه  شبكات  مثل  الخاصة  التشطيبات 
وتنسيق  الخرسانية  وا�عمال  والري  والحريق 
افتتاح   ،٢٠١٥ مارس   ١٨ في  تم،  وقد  الحدائق. 
يعمل  الذي  الطوارئ  وقسم  االستقبال  منطقة 
سنويًا  الطوارئ  خدمات  ويوفر  طاقته  بكامل  حاليا 

لنحو ٩٠٠٠ طفل.
با�ضافة إلى ذلك، جددت مؤسسة البنك التجاري 

الدولي شراكتها المتواصلة مع الجمعية لدعم 
تكاليف تشغيل وحدة العناية المركزة بمستشفى 
المنيرة. وفي هذا الصدد، تبرعت المؤسسة بمبلغ 
٢ مليون جنيه مصري للجمعية في أكتوبر ٢٠١٥.

نادي روتاري قصر النيل 
ألف عملية جراحية للعيون

في  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  تستمر 
تقديم الدعم الكامل لبرنامج «حق ا�طفال في 
النيل،  قصر  روتاري  نادي  مع  بالتعاون  ا�بصار»، 
مليون   ١,٥ مبلغ  تخصيص  طريق  عن  وذلك 
لÍطفال.  عيون  جراحة  ألف  لتمويل  مصري  جنيه 
يهدف المشروع إلى عالج حاالت انعدام ا�بصار 
إجراء  على  والرُّضع  ا�طفال  مساعدة  خالل  من 
بتوفير  المؤسسة  قامت  فورية.  عيون  جراحات 
١,٠٣٧,٨٥٧ جنيها مصريا لتغطية تكاليف إجراء 

٦٠٦ عملية خالل عام ٢٠١٥.



الجمعية المصرية لرعاية مرضى 
الكبد 

أطفال بدون فيروس سي
البنك  مؤسسة  خصصت   ،٢٠١٤ عام  أوائل  في 
مصري  جنيه  مليون   ٦ من  أكثر  الدولي  التجاري 
التابع  سي»  فيروس  بدون  «أطفال  برنامج  لتمويل 
والتي  الكبد،  مرضى  لرعاية  المصرية  للجمعية 
أنشئت عام ٢٠٠٨ بأهداف محددة، من ضمنها عالج 
مرضي الكبد مجانا وإجراء عمليات زراعة الكبد ورفع 
كفاءة الطاقم الطبي والتمريض من خالل تزويدهم 
والعمل  الكبد،  أمراض  عالج  في  متخصصة  بدورات 
علي زيادة عدد مراكز الكبد في مصر ورفع كفاءتها.

جمعية أصدقاء مستشفيات أبو 
الريش ل�طفال

قسم الطوارئ ومنطقة االستقبال
خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي في شهر 
مارس ٢٠١٥ مبلغا بقيمة ١٠ ماليين جنيه مصري 
ومنطقة  الطوارئ  قسم  وتجديد  تطوير  أجل  من 

االستقبال بمستشفى أبو الريش المنيرة لÍطفال. 

كان مشروع تطوير وتجديد قسم الطوارئ أساسيا 
عالية  طبية  خدمات  توفير  أجل  من  للغاية  وهاما 
الوافدين  للمرضى  الالزمة  الرعاية  وتقديم  الجودة 

إلى المستشفى. 

أجزاء  بعض  هيكلة  إعادة  المشروع  تضمن 
العمليات،  وتيسير  الحركة  لتبسيط  المستشفى 
ا�شعة  المعمل،  مثل  خدمات  توفير  تم  كما 
السينية، وعمليات نقل الدم بسرعة وكفاءة عالية 
التشخيص  لتسهيل  ا�بالغ  آليات  إنشاء  جانب  إلى 
مع  التعامل  لوحدة  كامل  وتجهيز  دقيقة،  بصورة 
الحاالت ذات الخطورة العالية، وتوفير مجاالت العناية 

المركزة داخل قسم الطوارئ.

هو  سى”  فيروس  بدون  “أطفال  مشروع  يُعد 
المشروع الوحيد من نوعه في مصر لمتابعة وعالج 

ا�طفال المصابين بفيروس سي بالمجان.

الكبد  مرضى  لرعاية  المصرية  الجمعية  ستقوم 
على مدار ٢٤ شهرا، ابتداًء من شهر سبتمبر ٢٠١٤، 
بفحص ٢٠٠٠ طفل وعالج ٣٠٠ طفل مصاب بفيروس 
سي، وذلك بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة 
الفيروسات الكبدية. كما سيقوم المشروع بتدريب 
كادر من ا�طباء والممرضين، وزيادة الوعي بخطورة 

فيروس سي بين أسر ا�طفال المصابة. 

التبرع  إجمالي  من  الثاني  القسط  دفع  تم  وقد 
مصري  جنيه  مليون   ٢,٥ حوالي  بقيمة  للمشروع 

في شهر مارس ٢٠١٥.
إلى المستشفى. 

أجزاء  بعض  هيكلة  إعادة  المشروع  تضمن 

مستشفى أسوان الجامعي 
تطوير وتجهيز وحدات طب ا�طفال

البنك  مؤسسة  أوّفت   ،٢٠١٥ إبريل  شهر  في 
عدة  وتجهيز  بتطوير  بالتزامها  الدولي  التجاري 
وحدات في قسم طب ا�طفال بمستشفى أسوان 
الجامعي بقيمة بلغت ٦ مليون جنيه مصري. كانت 
حوالي  بتحويل  تقوم  السابقة  في  المستشفى 
أخرى،  بمحافظات  لمستشفيات  المرضى  من   ٪٧٠
مترا  كيلو   ٧٠ تبُعد  والتي  وأسيوط،  القاهرة  مثل 
نظراً لعدم وجود الخدمات والموارد الطبية لديها. تم 
افتتاح الوحدات الجديدة بالمستشفى في ٩ يوليو 

.٢٠١٥

واالنشطة  المشروعات 
الدولي التجاري  البنك  لمؤسسة 

واالنشطة  المشروعات 
الدولي التجاري  البنك  لمؤسسة 



نادي روتاري الزمالك
مركز الفكين-الوجه في قسم 

التعويضات السنية لÍطفال بكلية 
طب ا�سنان بجامعة القاهرة

التجاري  البنك  مؤسسة  أمناء  مجلس  وافق 
الدعم  على   ٢٠١٥ سبتمبر  شهر  في  الدولي 
الفكين-الوجه  لمركز  السنوية  للتكاليف  الكامل 
بكلية  لÍطفال  السنية  التعويضات  قسم  في 
 ٥٠ تقريبا  تبلغ  التي  القاهرة  بجامعة  ا�سنان  طب 
إبريل  المركز في شهر  إُفتتاح  ألف جنيه مصري. تم 
٢٠١٤، وهو المركز الوحيد الذي يوفر العالج الخاص 
بتشوهات تجويف الوجه بالفم وا�نف، والتشوهات 
والتشوهات  الوالدة،  حديثي  لÍطفال  الخلقية 

الناجمة عن السرطان.

أكاديمية القيادة افريقية 
دعم كامل للرسوم الدراسية الثنين 

من الطالب المصريين
البنك  مؤسسة  سددت   ،٢٠١٥ أغسطس  في 
التجاري الدولي أول دفعة من المصروفات الدراسية 
الثنين من الطالب المصريين الطموحين والمتفوقين 
القيادة  أكاديمية  من  شهاداتهم  على  للحصول 

ا�فريقية بجنوب أفريقيا. 
من  القادم  الجيل  تنمية  إلى  ا�كاديمية  تهدف 
ا�فريقية  الدراسات  تعزيز  خالل  من  ا�فارقة  القادة 
والقيادية وريادة ا�عمال. يتمثل الغرض من المنهج 
المعرفة  توفير  في  با�كاديمية  الخاص  الدراسي 
ليصبحوا  وتحفيزهم  الشباب  القادة  لدعم  وا�لهام 
ا�فريقية.  القارة  في  ا�يجابي  للتغيير  عمالء 
وسيعود الطالبان مرة أخرى إلى مصر عند االنتهاء 
في  يساهمان  كقادة  الجامعيتين  شهادتيهما  من 

تنمية المجتمع.

مستشفى المنصورة الجامعي 
ل�طفال 

مناظير لوحدة أمراض الجهاز 
الهضمي والكلى

قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بالمساهمة 
بـ ١,٠٥٠,٥٠٠ جنيها مصريا لتمويل شراء ثالث قطع 
الجهاز  أمراض  وحدة  أجل  من  المناظير  لجهاز  طبية 
الهضمي والكبد بمستشفى المنصورة الجامعي 
الجامعي  المنصورة  مستشفى  وتعد  لÍطفال. 
في  تعمل  التي  المستشفيات  أقدم  من  لÍطفال 
 ٢٥ منذ  مصر  محافظات  مختلف  من  ا�طفال  خدمة 

عامًا. 

الدولي،  التجاري  البنك  مؤسسة  تبرع  خالل  ومن 
استطاعت الوحدة شراء جهاز مصدر الضوء الملحق 
آالم  من  للتخفيف  التقنية  عالي  ا�طفال  بمنظار 
عملية المنظار على الطفل المريض، إلى جانب شراء 
القدرة  زيادة  في  ساهم  مما  أطفال،  منظار   ٢ عدد 
االستيعابية للوحدة ومضاعفة عدد عمليات المنظار 

التي تجريها.

الهالل احمر المصري 
تجديد المجمع الصحي االجتماعي

دفعة  أول  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  قدمت 
يونيو  في  المصري  ا�حمر  للهالل  تبرعها  من 
ألف  ٢٠١٥، بما يوازي ٥٠٪ من إجمالي مبلغ ٩٠٠ 
وغرف  الخارجية  العيادات  لتجديد  تبرعا  مصري  جنيه 
الصحي  بالمجمع  ا�طفال  بطب  الخاصة  العمليات 

االجتماعي بمنطقة النهضة. 

الهالل ا�حمر سبع  يديره  الذي  الطبي  المركز  يضم 
وا�سنان،  ا�طفال،  طب  في  متخصصة  عيادات 
العيون  وطب  والحنجرة،  وا�ذن  ا�نف  وأمراض 
طبي.  مختبر  جانب  إلى  النساء،  وأمراض  والباطنة 
المجمع  توفير  في  التجديد  عمليات  ستساهم 
ألف   ٢٤ من  يقرب  لما  الجودة  عالية  طبية  لخدمات 
الطبي  المركز  افتتاح  المتوقع  ومن  سنويا.  طفل 

في أوائل عام ٢٠١٦.

بتشوهات تجويف الوجه بالفم وا�نف، والتشوهات 
والتشوهات  الوالدة،  حديثي  لÍطفال  الخلقية 

الناجمة عن السرطان.الناجمة عن السرطان.

واالنشطة  المشروعات 
الدولي التجاري  البنك  لمؤسسة 

واالنشطة  المشروعات 
الدولي التجاري  البنك  لمؤسسة 



مؤسسة «موف» ل�طفال ذوي 
الشلل الدماغي 

تجديد المقرات
التجاري  البنك  مؤسسة  أكدت   ،٢٠١٤ عام  في 
«موف»  مؤسسة  مشروع  بدعم  التزامها  الدولي 
مقراتها  لتطوير  الدماغي  الشلل  ذوي  لÍطفال 
بـ  التبرع  خالل  من  وذلك  عملياتها،  نطاق  وتوسيع 
«موف»  موسسة  كانت  مصري.  جنيه  مليون   ٢
إيجابية  تأثيرات  خلق  بهدف   ٢٠٠٤ عام  أنشئت  قد 
على حياة ما يقرب من ربع مليون طفل ذوي إعاقة 
حتى  الحكومي  المدرسي  النظام  في  ودمجهم 

يصيروا أفراداً أصحاًء ومنتجين في المجتمع. 
بأولى  بالوفاء  التجاري  البنك  مؤسسة  التزمت 
أجل  من  جنيه  مليون   ١٫٣ وتقديم  تبرعها  دفعات 

شراء المقرات الحالية. 
الثانية  المرحلتين  بتمويل  أيضا  المؤسسة  تقوم 
التجديد الكامل  والثالثة للمشروع واللتين تتضمنان 
لمؤسسة  ا�ساسية  المعدات  وشراء  للمباني 

موف.

واالنشطة  المشروعات 
الدولي التجاري  البنك  لمؤسسة 

واالنشطة  المشروعات 
الدولي التجاري  البنك  لمؤسسة 

مؤسسة مجدي يعقوب مراض 
وأبحاث القلب 

مختبرات البحوث و٥٠ عملية قلب 
مفتوح

وافق مجلس امناء مؤسسة البنك التجاري الدولي 
لمختبري  الكامل  التمويل  على   ٢٠١٥ إبريل  في 
القلب  وأبحاث  �مراض  يعقوب  مجدي  بمركز  بحوث 

بأسوان. 
يتم  مصري  جنيه  مليون   ١٥ المشروع  قيمة  تبلغ 
تمويلها على مدار ثالث سنوات، وقد تم التبرع بـ ٨ 

ماليين جنيه مصري خالل العام ا�ول.
عن  تعمقا  أكثر  ثقافة  تقديم  الي  المركز  يهدف 
على  الضوء  وتسليط  المختلفة  القلب  أمراض 
االستراتيجيات العالجية الممكنة من خالل المختبرات 

البحثية.
في  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  خصصت  كما 
جنيها   ٣,٨١٥,٠٠٠ بقيمة  تبرعا   ٢٠١٥ يوليو  شهر 
مصريا لتغطية تكلفة إجراء ٥٠ عملية قلب مفتوح. 
البنك  مؤسسة  تدعم  المستمر،  التبرع  خالل  فمن 
يعقوب  مجدي  مؤسسة  جهود  الدولي  التجاري 
لتقليص بشكل كبير قائمة االنتظار الطويلة لعمليات 

القلب المفتوح الخاصة با�طفال.

مؤسسة يحيى عرفة الخيرية 
ل�طفال 

مختبر القسطرة لÍطفال والتبرع 
السنوي

من  لÍطفال  الخيرية  عرفة  يحيى  مؤسسة  تعد 
الدولي،  التجاري  البنك  لمؤسسة  النجاح  شركاء 
سبتمبر  شهر  في  ا�مناء  مجلس  وافق  حيث 
٢٠١٥ على التمويل الكامل �نشاء مختبر قسطرة 
تحت  الجامعي  شمس  عين  بمستشفى  لÍطفال 
إشراف وإدارة مؤسسة يحيى عرفة الخيرية لÍطفال، 

وبتكلفة تقترب من ٨ مليون جنيه مصري. 

مخصصة  وحدة  إنشاء  المشروع  هذا  سيشهد 
لÍطفال تسمح للمستشفى بفصل المرضى الكبار 
وتخفيض  شهريا  عملية   ١٠٠ وإجراء  ا�طفال  عن 

قائمة االنتظار بنسبة ٩٠٪.

مستشفى سوهاج الجامعي 
تجهيز ثالث وحدات عناية مركزة 

بقسم طب ا�طفال
 ٦ بـ  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  ساهمت 
لتجهيز   ٢٠١٥ إبريل  شهر  في  مصري  جنيه  مليون 
ا�طفال  طب  بقسم  مركزة  عناية  وحدات  ثالث 

بمستشفى سوهاج الجامعي.

العناية  وحدات  أية  هناك  تكن  لم  أنه  بالذكر،  جدير 
يعكس  مما  بأكملها،  سوهاج  بمحافظة  المركزة 
الوحدات  افتتاح  تم  المشروع.  هذا  أهمية  مدى 

الجديدة في ٤ مايو ٢٠١٥.

يعكس  مما  بأكملها،  سوهاج  بمحافظة  المركزة 
الوحدات  افتتاح  تم  المشروع.  هذا  أهمية  مدى 

الدولي التجاري  البنك  لمؤسسة 

مستشفى سوهاج الجامعي 
تجهيز ثالث وحدات عناية مركزة 

بقسم طب ا�طفال
٦ بـ  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  ساهمت 
لتجهيز   ٢٠١٥ إبريل  شهر  في  مصري  جنيه  مليون 
ا�طفال  طب  بقسم  مركزة  عناية  وحدات  ثالث 

إشراف وإدارة مؤسسة يحيى عرفة الخيرية لÍطفال، 
وبتكلفة تقترب من ٨ مليون جنيه مصري. 

مخصصة  وحدة  إنشاء  المشروع  هذا  سيشهد 
لÍطفال تسمح للمستشفى بفصل المرضى الكبار 
وتخفيض  شهريا  عملية   ١٠٠ وإجراء  ا�طفال  عن 

قائمة االنتظار بنسبة ٩٠٪.



بدعم  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  تقوم 
طريق  عن  المشروع  هذا  خالل  من  بلدي  مؤسسة 
جانب  إلى  طفل،   ٥٠٠ لـ  المبكر  التشخيص  توفير 
لحاالت  جراحة   ٥٠ وإجراء  والمتابعة  العالج  تقديم 
إلى  باالضافة  الخلقية.  الزرقاء)  (المياه  الجلوكوما 
طبيبًا   ٢٥ لـ  تدريب  دورتي  بالدي  مؤسسة  تنظيم 

متخصصًا على مدار العام.

واالنشطة  المشروعات 
الدولي التجاري  البنك  لمؤسسة 

واالنشطة  المشروعات 
الدولي التجاري  البنك  لمؤسسة 

مؤسسة بلدي
عيادة العيون في أسوان

وافق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي 
في شهر سبتمبر ٢٠١٥ على مشروع إنشاء أول 
مركز للتشخيص والتحويل لحاالت الجلوكوما (المياه 
الزرقاء) بين ا�طفال في صعيد مصر وتجهيزه على 
 ٧١٠,٣٠٠ بلغت  إجمالية  بقيمة  مستوى  أعلى 

جنيها مصريا. 

بنك الكساء المصري
 حملة مصر الدفّيانة

في العام الرابع للشراكة مع بنك الكساء المصري، 
قدمت مؤسسة البنك التجاري الدولي مليون جنيه 
مصري تبرعا لدعم الحملة القومية «مصر الدفّيانة». 

«المليون  لحملة  جديدا  عنصرا  الحملة  تلك  وتُعد 
�نتاج  المصري  الكساء  بنك  أطلقها  التي  بطانية» 
الجنسين  لكال  الثقيلة  القطنية  (البلوفرات)  الكنزات 

وبمقاسات مختلفة من أجل المحتاجين. 

ا�سر  دعم  على  الحملة  تلك  أغراض  تقتصر  ال 
تمتد  أيضًا  ولكنها  فحسب،  بيوتها  داخل  المحتاجة 
لخارج بيوتهم عن طريق إمدادهم بالمالبس الثقيلة. 

ا�نتاج  معدالت  زياد ة  في  أيضاً  البرنامج  ويساهم 
ومتوسطة  الصغيرة  المصانع  من  العديد  في 

الحجم وتعزيز نمو النشاط االقتصادي. 

الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  تبرع  ُخصص  وقد 
لتوفير كنزات (بلوفرات) لـحوالي ٥٠ ألف طفل في 

سبع محافظات بصعيد مصر في فصل الشتاء.



واالنشطة  المشروعات 
الدولي التجاري  البنك  لمؤسسة 

واالنشطة  المشروعات 
الدولي التجاري  البنك  لمؤسسة 

حمالت التبرع بالدم 
التأثير الثالثي

البنك  مؤسسة  نظمت   ،٢٠١٥ عام  مدار  على 
التجاري الدولي ١٦ حملة للتبرع بالدم عبر مقراتها 

ا�دارية. 
تهدف تلك الحملة، في عامها الثالث، إلى تشجيع 
موظفي البنك والعمالء على المشاركة ا�يجابية 
حياة  إنقاذ  شأنه  من  نشاط  أي  في  والفّعالة 
في  الجمهورية.  أنحاء  جميع  في  المرضى  آالف 
القاهرة،  بمحافظة  حمالت  خمس  عقد  تم  البداية، 
ليتوسع نطاق الحملة بعدها �ول مرة لتضم ست 
ا�حمر  والبحر  دمياط،  محافظات  في  أخرى  حمالت 
موظفي  إشراف  تحت  الحمالت  نُظمت  والسويس، 
من  وتم  القاهرة،  محافظة  خارج  المتواجدين  البنك 
خاللها جمع أكثر من ٦٠٠ كيس دم خالل عام ٢٠١٥، 

ساهمت في إنقاذ حياة أكثر من ١٨٠٠ شخص.

كيدزانيا القاهرة
رحالت تعليمية وترفيهية

البنك  بين  ا�جل  طويل  الشراكة  اتفاق  ظل  في 
ثالثة  كل  يتم  القاهرة،  وكيدزانيا  الدولي  التجاري 
البنك  مؤسسة  لصالح  تذكرة   ٥٠ تخصيص  أشهر 
عام  خالل  المؤسسة  قامت  الدولي.  التجاري 
التعليمية  المدينة  لتلك  زيارات  عدة  بتنظيم   ٢٠١٥
تجربة  بفرصة  ا�طفال  استمتع  حيث  الترفيهية، 
شّيق،  طفولي  بمنظور  للبالغين  المهنية  الحياة 

وذلك عن طريق تأدية وظائف معينة. 
وتوفر مؤسسة البنك التجاري الدولي تلك الفرصة 
لÍطفال ا�قل حظا (المحرومين)، و لÍطفال من ذوي 
ومرضى  وا�يتام  والعقلية،  الجسدية  ا�عاقات 

السرطان. 

الدولي التجاري  البنك  لمؤسسة 






