




يتشرف مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي بأن يستعرض مع سيادتكم 
تقرير أنشطة المؤسسة خالل عام 2016، والذي يبرز أهم البرامج والمبادرات 
التي قامت بها ودعمتها المؤسسة خالل هذا العام التزاما منها برسالتها تجاه 

المجتمع المصري.

تكثف  للربح،  هادفة  غير  أهلية  كمؤسسة   2010 مارس  في  تأسيسها  منذ 
المؤسسة جهودها لدعم العديد من الخدمات الصحية المقدمة لألطفال الذين 
يعانون بشكل دائم من قصور في الخدمات الطبية ونقص في الموارد المالية.

شهدت مؤسسة البنك التجاري الدولي توسًعا جغرافًيا لألنشطة والمبادرات 
خالل العام الماضي، لتشمل مناطق جديدة في جميع أنحاء مصر. فعلى سبيل 
المثال ال الحصر، وفرت المؤسسة جهاز األشعة المقطعية لمستشفى سرطان 
والتخطيط  التحديد  في  والجراحين  األطباء  سيساعد  والذي   57357 األطفال 
الجراحية. هذا باإلضافة إلى مشروع  العمليات  الخاليا السرطانية خالل  إلزالة 
مصر  صعيد  محافظات  يستهدف  الذي  العيون  لفحص   6/6 الطبية  القوافل 
حيث يتم خاللها إجراء الفحوصات الطبية للعيون مجانًا لـ 158,400طالب وطالبة. 
كما تم تغطية نفقات إجراء 227 عملية جراحية معقدة للعيون و50 عملية قلب 
مفتوح لألطفال وحوالي 10 عمليات لحاالت الحروق لألطفال. ومن أبرز أنشطة 
بمستشفى  لألطفال  القلب  قسطرة  وحدة  من  كل  افتتاح  أيضًا  المؤسسة 
التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، ومعمل البحوث بمؤسسة  الباطنة 
مجدي يعقوب ألمراض القلب. واستمرت المؤسسة في تنظيم حمالت التبرع 
بالدم حيث استطاعت جمع أكثر من 600 كيس دم من خالل 21 حملة للتبرع بالدم 
المؤسسة  نجحت  كما  أكثر من 1800 شخصًا.  حياة  إنقاذ  والتي ساهمت في 
أيًضا في توفير سترات الشتاء الثقيلة لـ 50,000 طفل في سبع محافظات من 

خالل حملة »مصر الدفيانة«. 

رسالة مجلس أمناء 
مؤسسة البنك التجاري 

الدولي



توجت جهود وإنجازات مؤسسة البنك التجاري الدولي بجائزة ))أفضل بنك في 
بتلك  المؤسسة  فازت  أفريقيا.  بانكر  مؤسسة  من  االجتماعية((  المسئولية 
االجتماعية  المسئولية  لممارسات  تقديًرا   2016 مايو  شهر  نهاية  في  الجائزة 

التي تتبعها المؤسسة وتنفذها في إطار سياسات ومشروعات البنك. 
دعم  بدون  لتتحقق  تكن  لم   2016 عام  في  تحققت  التي  المثمرة  النتائج 
الجهات  كافة  وكذلك  الدولي-مصر  التجاري  بالبنك  والموظفين  المساهمين 
الداعمة للمؤسسة، فسوًيا نستطيع جميعًا بناء مستقبل أكثر صحة وازدهاًرا 

ألطفالنا.

داعمي  لكافة  واالمتنان  الشكر  ببالغ  لنتقدم  الفرصة  هذه  ننتهز  عليه،  وبناًء 
وشركاء المؤسسة الذين يستمرون في مساندتنا وتعزيز دور مؤسسة البنك 

التجاري الدولي.

مؤسسة البنك التجاري الدولي
مجلس األمناء

جائزة أفضل بنك في المسئولية 
االجتماعية



الدكتورة/ نادية مكرم عبيد
)عضو مجلس األمناء(

لمركز  التنفيذي  المدير   – عبيد  مكرم  نادية  الدكتورة/ 
)سيداري(  وأوروبا  العربي  لإلقليم  والتنمية  البيئة 
منذ يناير 2004، وهو منصب دبلوماسي دولي رفيع 

المستوى.
أول  لتكون   1997 عام  في  نادية  الدكتورة/  اختيرت 
وزيرة للبيئة في مصر وتصبح أول سيدة تشغل هذا 
لمدة  وذلك  العربي،  والعالم  مصر  في  المنصب 
خالل  واضحة  بصمات  لها  كانت  وقد  أعوام.  خمسة 
توليها وزارة البيئة، منها  رفع مستوى الوعي البيئي 
سياسات  فى  البيئية  اإلعتبارات  إدماج  خالل  من 
التنمية الوطنية فى مصر وكذلك إعالن خلو نهر النيل 

من المخلفات الصناعية.
من  عدد  وعضوية  رئاسة  نادية  الدكتورة/  تتولى 
مجالس أمناء ومجالس إدارة كيانات ومؤسسات رائدة 
داخل وخارج مصر، فهي أحد أعضاء مجلس إدارة البنك 
التجاري الدولي. ولقد تم تكريمها وطنًيا وإقليمًيا من 
جائزة وشهادة  أكثر من خمسين  على  خالل حصولها 

تقديرية رفيعة المستوى.

األستاذ/ رفيق مدكور
)أمين الصندوق(

التنفيذي  الرئيس  مستشار   – مدكور  رفيق  األستاذ/ 
للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي.

في  الدولي  التجاري  بالبنك  للعمل  سيادته  انضم 
إدارة  الحفظ،  أمناء  إدارة  إدارات منها  بعدة  عام 1978 
شغل  كما  التداول،  وغرفة  الخزانة  إدارة  التحويالت، 
للقطاع  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  سيادته 

المؤسسي ورئيس قطاع الخزانة واألموال سابًقا.

األستاذ/ هشام عز العرب
)رئيس مجلس األمناء(

اإلدارة  مجلس  رئيس   – العرب  عز  هشام  االستاذ/ 
والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي.

العمل  مجال  في  طويلة  بخبرة  سيادته  يتمتع 
من  ألكثر  امتدت  الدولي  الصعيد  على  المصرفي 
أربعين عاًما. وقد شغل سيادته العديد من المناصب 
العليا في عدد من البنوك العالمية وعلى رأسها جي 
وذلك  بنك،  ودويتش  لينش،  ميريل  مورجان،  بي 

بالمملكة المتحدة والواليات المتحدة.
تولى السيد/ عز العرب رئاسة مجلس أمناء مؤسسة 
الدولي منذ تأسيسها في 2010. كما  التجاري  البنك 
االستشاري  المجلس  مدير  منصب  سيادته  يشغل 
وأفريقيا  األوسط  الشرق  لماستركارد في  اإلقليمي 
منذ يونيو 2007، وهو عضو أساسي في غرفة التجارة 
تم  للتعليم،  ودعمه  المميز  أدائه  األمريكية. وبفضل 
أمناء  مجلس  في  عضوا  العرب  عز  السيد/  انتخاب 
الجامعة األمريكية في القاهرة في نوفمبر 2012 كما 
تم انتخابه رئيًسا التحاد بنوك مصر في مارس 2013، 
لتطوير  القومية  باللجنة  عضوا  سيادته  أصبح  كما 
وحماية القاهرة التراثية منذ تشكيلها في يناير 2017.

قد  العرب  عز  هشام  األستاذ/  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
المتميزة  »للمساهمة  للتميز  يورومنى  جائزة  تلقى 

مجلس األمناء

األوسط«  الشرق  في  المالية  الخدمات  قطاع  في 
في يونية 2016. وفى يناير 2015 فاز سيادته بجائزة 
مؤسسة إيميا فاينانس »كأفضل رئيس تنفيذي في 
مصر وافريقيا لعام 2014« وتأتى هذه الجائزة تقديرا 
للنجاح الذي حققه البنك التجاري الدولي في السوق 

المصرفي تحت قيادته.



األستاذة/ مها الشاهد
)عضو مجلس األمناء(

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

منذ 2003.
الدولي  التجاري  بالبنك  للعمل  سيادتها  انضمت 
درجة  على  حصولها  عقب  العليا  لإلدارة  كمساعدة 
البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية 

بالقاهرة عام 1983.

األستاذة/ نادية مصطفى حسني
)أمين عام المؤسسة(

منصب  سيادتها  شغلت   – حسني  نادية  األستاذة/ 
واألوراق  المركزية،  البنكية  الخدمات  مجموعة  رئيس 

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

عمليات األوراق المالية وأمناء الحفظ.
احدى  لعضوية  سيادتها  انضمت   ،2013 إبريل  في 
على  بالمحافظة  الخاصة  االجتماعية  المسئولية  فرق 
البيئة الخضراء، كما قامت في نوفمبر 2014 بشغل 
مايو  في  اختيارها  وتم  االستدامة.  سفيرة  منصب 
2014، كعضوة بلجنة التنمية المجتمعية باتحاد بنوك 

مصر ممثلة عن البنك التجاري الدولي.

مجلس األمناء

األستاذ/ حسام أبو موسى
)عضو مجلس األمناء(

االستاذ/ حسام أبو موسى – شريك بشركة أكتيس، 
فى  المتخصصة  الرائدة  المباشر  اإلستثمار  شركة 
األسواق سريعة النمو. التحق سيادته باكتيس في عام 
2006، ليقوم بقيادة وتنفيذ وإدارة إستثمارات أكتيس 
فى شمال إفريقيا وخاصة فى مجال  الخدمات المالية 
حيث أيضًا يلعب دورًا فى تنفيذ وإدارة اإلستثمارات 

عبر أسواق أكتيس عالميًا. 
أبو موسى في مجال االستثمار  تمتد خبرة االستاذ 
فى األسواق الناشئة ألكثر من سبعة عشر عاًما حيث 
المباشر  لألستثمار   EFG-Hermes شركة  فى  عمل 
قبل انضمامه ألكتيس. وقد خدم على مجالس إدارة 

عدة شركات بمنطقة الشرق األوسط.
حصل االستاذ أبو موسى على ماجستير إدارة األعمال 
وبكالوريوس  المتحدة  بالمملكة  أكسفورد  جامعة  من 
إدارة األعمال والتمويل من الجامعة األمريكية بالقاهرة 
المعتمد«  المالي  »المحلل  شهادة  على  وحاصل 

.)CFA( العالمية

األستاذة/ باكينام عصام الدين محمود
)عضو مجلس األمناء(

االستاذة/ باكينام عصام – رئيس مجموعة المخاطر منذ 
يناير 2011. حيث بدأت سلسلة متوالية من خطوات 
مجموعة  بها  المنوط  للمهام  والتحديث  التطوير 
اعداد  من  بداية  الدولي  التجاري  بالبنك  المخاطر 
البنك  بإدارات  المخاطر  ثقافة  وارساء  مؤهلة  كوادر 
المناهج  من  متكاملة  منظومة  وانشاء  المختلفة، 
المتبعة لترسيخ وتحديث القواعد والضوابط المنظمة 
والعمل علي تغطية المخاطر الرئيسية والمخاطر الغير 

مالية المستحدثة.  
 تحت قيادتها، حصد البنك التجاري الدولي اربعة جوائز 
سنغافورة،   – بانكر«  »اسيان  من  مرموقة  عالمية 
في  االوسط  والشرق  افريقيا  بشمال  بنك  كأفضل 
ادارة المخاطر المؤسسية وادارة مخاطر التجزئة وادارة 

مخاطر السيولة وادارة المخاطر التشغيلية.
الدولي  التجاري  بالبنك  للعمل  التحقت سيادتها  وقد 
السياسية  والعلوم  االقتصاد  كليه  من  تخرجها  عقب 
خمسة  من  ألكثر  خبرتها  وتمتد  هذا  القاهرة.  جامعة 

وعشرين عاما بالقطاع المصرفي وادارة المخاطر.



التاريخ مبلغ المساهمة بالجنية المصري الغرض  الجهة التي تلقت
المساهمة

2016 613.457 إجراء 227 عملية جراحية معقدة 
للعين نادي روتاري قصر النيل

يناير 2016 1.000.000 الحملة القومية               
“مصر الدفيانة”   بنك الكساء المصري

2016 7.725.052 مختبرات البحوث  مؤسسة مجدي يعقوب
ألمراض القلب

2016 3.150.000 شراء جهاز األشعة المقطعية المعهد القومي لألورام

2.000.000 مارس 2016
مصروفات التشغيل السنوية 

ألربع وحدات لألطفال 
بمستشفيات جامعة عين 

شمس

 مؤسسة يحي عرفة
الخيرية لألطفال

مارس 2016 102.000 عيادة العيون في أسوان مؤسسة بلدي

مارس 2016 3.500.000 مصروفات التشغيل السنوية  مستشفى سرطان
األطفال 57357

مارس 2016 1.710.000
برنامج “أطفال بدون 

فيروس سي”                         
)القسط الثالث(

 الجمعية المصرية لرعاية
مرضى الكبد

الميزانية وخطط التمويل

يخصص البنك التجاري الدولي 1.5% من أرباحه السنوية كل عام لمؤسسة البنك 
التجاري الدولي، وذلك من خالل الدعم السخي لمساهمي البنك. تعتمد موارد 
المؤسسة بصفة أساسية على هذا التخصيص لدعم المبادرات التي من شأنها 

خلق بدايات صحية جديدة ألطفال مصر.
التبرعات  إلى  باإلضافة  إجمالي ميزانيتها،  الدولي  التجاري  البنك  توجه مؤسسة 
المؤسسة  تحرص  كما  األطفال.  لتنمية  لتنفيذ مشروعات  بالكامل  تتلقاها  التي 
على ضمان كفاءة سبل إنفاق مواردها للوصول الى أكبر عدد من المستفيدين، 
وذلك من خالل الجهود التنسيقية ما بين مجلس األمناء وموظفي البنك التجاري 

الدولي والمتطوعين.
يوضح الجدول التالي نفقات مؤسسة البنك التجاري الدولي الخاصة بمشروعات 

التنمية االجتماعية في عام 2016.   

الميزانية وخطط التمويل



التاريخ مبلغ المساهمة بالجنية المصري الغرض  الجهة التي تلقت
المساهمة

سبتمبر 2016 250.000
تكلفة العالج لحوالي 10 

حاالت الحروق لألطفال             
)القسط األول(

 مؤسسة أهل مصر

سبتمبر 2016 160.000
شراء قافلة طب 

األسنان المتنقلة                      
)القسط األول(

 نادي روتاري الزمالك

سبتمبر 2016 2.250.000
إجراء 50 عملية قلب 

مفتوح لألطفال                       
)القسط األول(

 مؤسسة مجدي يعقوب
ألمراض وأبحاث القلب

أكتوبر 2016 13.170.000 شراء جهاز األشعة المقطعية   مستشفى سرطان
األطفال 57357

نوفمبر 2016 5.000.000 زمالة مؤسسة البنك التجاري 
الدولي للعلوم والتكنولوجيا

 جامعة زويل للعلوم
والتكنولوجيا

ديسمبر 2016 953.861
دعم مصروفات رسالة 
الدكتوراه ألحد طالب 

جامعة األزهر الشريف                      
)القسط األول(

 المجلس الثقافي
البريطاني في مصر

2016 _ 21 حملة للتبرع بالدم           
)600 كيس دم( حمالت التبرع بالدم

الميزانية وخطط التمويل

التاريخ مبلغ المساهمة بالجنية المصري الغرض  الجهة التي تلقت
المساهمة

2016 447.924 تجهيز مركز سوهاج لجراحة الوجه 
والرأس لألطفال

 مستشفى سوهاج
الجامعي

2016 282.908 تطوير مبنى الجمعية جمعية الحق في الحياة

يونيو 2016 22.515
مصروفات التشغيل 

السنوية لمركز ماكسيلو             
)القسط األول(

نادي روتاري الزمالك

يونيو 2016 4.000.000
تطوير وحدة الرعاية المركزة 

بمستشفى المنيرة       
)القسط األول(

 جمعية أصدقاء
مستشفيات أبو الريش

2016 514.916 تطوير مقر المؤسسة 
 مؤسسة موف

 االجتماعية لرعاية أطفال
الشلل الدماغي

يوليو 2016 3.000.000
تجهيز وحدة الحاالت 

الحرجة لألطفال                       
)القسط األول(

 مستشفى سوهاج
الجامعي

يوليو 2016 2.000.000 وحدة قسطرة القلب لألطفال 
بمستشفى عين شمس

 مؤسسة يحي عرفة
الخيرية لألطفال

يوليو 2016 8.205.542 قوافل 6/6 لفحص العيون 
)القسط األول(

 مؤسسة جذور من أجل
التنمية

الميزانية وخطط التمويل



مؤسسة مجدي يعقوب 
ألمراض وأبحاث القلب 

مؤسسة بلدي

مستشفى سرطان 
األطفال 57357

مؤسسة يحي عرفة 
الخيرية لألطفال

جمعية أصدقاء 
مستشفيات أبو الريش

الجمعية المصرية لرعاية 
مرضي الكبد

نادي روتاري قصر النيل

نادي روتاري الزمالك
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مؤسسة جذور من أجل 
التنمية

المعهد القومي لألورام
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مؤسسة »موف« لألطفال 
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في يوليو 2016، أكدت مؤسسة البنك التجاري الدولي شراكتها طويلة المدى مع مؤسسة جذور من 
أجل التنمية من خالل تمويل 264 قافلة لفحص العيون وذلك لتوفير خدمات فحص العيون المجانية 
لعدد 158.400 من طالب المدارس الحكومية الموجودة في األماكن الفقيرة والنائية بمصر، وعلى 

األخص بصعيد مصر.
خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي 47 مليون جنيًها مصريًا لتمويل هذا البرنامج والذي سيستمر 
على مدار ثالث سنوات في محافظات سوهاج وقنا واألقصر وأسوان. وقد ُصممت تلك القوافل 
بالشراكة مع كال من مؤسسة النور مغربي ودار العيون وذلك لتوفير الخدمات الطبية المجانية لطالب 
المدارس الحكومية، مثل إجراء اختبارات فحص العيون وتوفير النظارات الطبية وتقديم العالج واألدوية 
الخاصة.  المستشفيات  إلى  الفحوصات  من  المزيد  إلى  تحتاج  التي  الحاالت  وتحويل  األمر  لزم  إذا 
تضم كل قافلة على 25 إلى 30 فردُا من أطباء وممرضين ومنسقين ويتم تجهيزها بأجهزة فحص 
العيون على أعلى مستوى، باإلضافة إلى صيدلية متكاملة ومتجر نظارات أيضًا. وتساهم كل قافلة 

في الكشف على 600 طالب وطالبة يومًيا. وقد قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي 
بدفع القسط األول من إجمالي قيمة المشروع والتي تبلغ قيمته 

حوالي 8 مليون جنيًها.

تعبئة  في  الدولي  التجاري  البنك  موظفو  شارك  وقد 
آالف الحقائب الخاصة بالحملة والتي يتم توزيعها على 
الطالب من أجل نشر التوعية الصحية، والتي تحتوي على 
الصابون والمناشف والمواد التعليمية. كما شاركوا أيًضا 
في قوافل 6/6 لفحص العيون من خالل المساعدة في 
إلى  الطبية، باإلضافة  بالدواء والنظارات  الطالب  إمداد 
تقديم محاضرات للتوعية بالممارسات الصحية للمحافظة 
قيمة  فرصة  األنشطة  تلك  وتعد  العيون.  صحة  على 
لموظفي البنك التجاري الدولي للتعرف على نشاطات 

المؤسسة والمشاركة في العطاء للمجتمع.

مؤسسة جذور من أجل التنمية

مؤسسة جذور من أجل التنمية
قوافل ٦/٦ لفحص العيون



٢

الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  أمناء  مجلس  وافق 
البحوث  تجهيز مختبري  تمويل  على   2015 إبريل  في 
بمركز مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب بأسوان 
بالكامل بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون جنيًها مصريًا 

يتم تمويلها على مدار ثالث سنوات. 
يهدف المركز من خالل تلك المختبرات البحثية إلى تقديم ثقافة أكثر تعمًقا عن 
أمراض القلب المختلفة وتسليط الضوء على االستراتيجيات العالجية الممكنة. 
ويعد هذا البرنامج منبًرا متميًزا للعلماء والباحثين المصريين الشباب ُيمّكنهم 

من تطوير البحث العلمي دون الحاجة إلى مغادرة أرض الوطن.
على مدار عام 2016، قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بالتبرع بأكثر من 7.5 

مليون جنيًها مصريًا من أجل تجهيز مختبرات البحوث. 

 4.5 الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  خصصت 
عملية   50 تكلفة  لتغطية  مصريًا  جنيًها  مليون 
التبرعات  تلك  خالل  ومن  لألطفال.  مفتوح  قلب 
المؤسسة مجهودات مؤسسة  تدعم  المستمرة، 
الطويلة  االنتظار  قائمة  لتقليص  يعقوب  مجدي 
وقد  باألطفال.  الخاصة  المفتوح  القلب  لعمليات 
بإجمالي  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  تبرعت 
2.25 مليون جنيًها مصريًا في سبتمبر 2016، والذي 

يعد القسط األول من تمويل هذا المشروع.

مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب

مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب
مختبرات البحوث • 
5٠ عملية قلب مفتوح• 



قامت   ،57357 األطفال  سرطان  مستشفى  مع  المستمرة  الشراكة  ضوء  في 
مؤسسة البنك التجاري الدولي بشراء جهاز األشعة المقطعية بقيمة 13.17 مليون 
جنيًها مصريًا في أكتوبر 2016. يساعد ذلك الجهاز على تشخيص حاالت السرطان 
ومساعدة األطباء والجراحين في التحديد والتخطيط إلزالة الخاليا السرطانية أثناء 

إجراء العملية الجراحية.
على صعيد آخر، وفي سياق التزام مؤسسة البنك التجاري الدولي نحو مستشفى 
للمستشفى  السنوي  دعمها  في  المؤسسة  تستمر   ،57357 األطفال  سرطان 
حيث قدمت في شهر مارس 2016 تبرًعا بـ 3.5 مليون جنيًها مصريًا لتمويل الرعاية 

الصحية للمرضى في فرعي المستشفى بالقاهرة وطنطا.

3مستشفى سرطان األطفال 57357

مستشفى سرطان األطفال 57357
جهاز األشعة المقطعية• 
مصروفات التشغيل السنوية• 



٤ جمعية أصدقاء مستشفيات أبو الريش

وافق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي في إبريل 2016 على تطوير 
بمبلغ  المنيرة  بمستشفى  السابع  بالدور  لألطفال  المركزة  العناية  وحدة  وتجهيز 

وقدره 16 مليون جنيًها مصريًا على مدار عامين.
ستوفر العناية المركزة الخدمات الطبية لحوالي 2000 طفل سنوًيا، حيث يشمل 
التطوير تركيب شبكات األوكسيجين والتهوية وتغطية جميع األسطح بمواد مضادة 
إلى  باإلضافة  هذا  المركزية.  المراقبة  غرفة  وتجهيز  العزل  غرف  وبناء  للبكتيريا 
شراء األجهزة الطبية كأسرة وحدة العناية المركزة ووحدة اإلنعاش وأجهزة المراقبة 

والتنفس الصناعي والمناظير وأجهزة األشعة المتنقلة والتعقيم وغيرها.
وقد قامت المؤسسة في يونيو 2016 بسداد قيمة القسط األول من المشروع 

الذي يبلغ 4 مليون جنيًها.

جمعية أصدقاء مستشفيات أبو الريش
وحدة الرعاية المركزة لألطفال



٦ المعهد القومي لألورام

في فبراير 2016، تم دفع القسط األول والذي يبلغ 2.205 
جنيًها  مليون   3.15 مبلغ  إجمالي  من  مصريًا  جنيًها  مليون 
مصريًا وذلك لشراء جهاز األشعة المقطعية لقسم األشعة، 
ألًفا   945 بقيمة  واألخير  الثاني  القسط  دفع  تم  حين  في 

مصريًا في نوفمبر 2016.
بجامعة   1969 عام  في  لألورام  القومي  المعهد  أنشئ 
القاهرة ليصبح اليوم أكبر مستشفى يخدم مرضى السرطان 
مريًضا  طفاًل   140 حوالي  يومًيا  يستقبل  حيث  مصر،  في 
بالسرطان، من بينهم 6-8 مرضى حديثي التشخيص. بينما 
يستقبل قسم األشعة ما يقرب من 30 مريًضا يومًيا إلى 
جانب 10-15 حالة طارئة يتم استبعادها بسبب قوائم االنتظار 
الطويلة. سيساهم جهاز األشعة المقطعية في زيادة معدل 

التشخيص المبكر للمرض.

المعهد القومي لألورام
جهاز األشعة المقطعية

وافق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي في إبريل 2016 على تمويل 
المرحلة الثالثة من مشروع حق األطفال في اإلبصار بتكلفة وقدرها مليون جنيًها 
إلى  المشروع  الزمالك. يهدف  روتاري  نادي  عام، تحت إشراف  مصريًا على مدار 

تمويل ما يقرب من 500 عملية جراحية لألطفال األكثر احتياجًا.
ويكرس ذلك المشروع لعالج حاالت انعدام اإلبصار من خالل دعم األطفال والرضع 
حوالي  بتوفير  المؤسسة  قامت  الدقيقة.  العيون  لجراحات  حاجة  الذين هم في 

309.000 جنيًها مصرًيا لتغطية تكاليف إجراء 99 عملية خالل عام 2016.

نادي روتاري قصر النيل 
مشروع حق األطفال في اإلبصار

نادي روتاري قصر النيل 5



7 مؤسسة بلدي

وافق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي في شهر سبتمبر 2015 على 
مشروع إنشاء أول مركز للتشخيص والتحويل لحاالت الجلوكوما )المياه الزرقاء( 
بين األطفال في صعيد مصر وتجهيزه على أعلى مستوى، بقيمة إجمالية بلغت 
710.000 جنيًها مصرًيا. وفي مارس 2016، قامت المؤسسة بدفع القسط األول 

والذي ُخصص لشراء المعدات واألجهزة الالزمة لمؤسسة بلدي.
وتدعم مؤسسة البنك التجاري الدولي من خالل هذا المشروع مؤسسة بلدي فيما 
يتعلق بالتشخيص المبكر لـ 500 طفل، وتقديم العالج والمتابعة وإجراء 50 عملية جراحية 
بلدي  مؤسسة  تنظيم  إلى  باإلضافة  هذا  الخلقية.  الزرقاء(  )المياه  الجلوكوما  لحاالت 

دورتي تدريب لـ 25 طبيًبا متخصًصا على مدار العام.

مؤسسة بلدي
عيادة العيون في أسوان



٨ مؤسسة يحي عرفة الخيرية لألطفال

تعد مؤسسة يحيي عرفة الخيرية لألطفال من شركاء النجاح لمؤسسة البنك 
على   2015 سبتمبر  شهر  في  األمناء  مجلس  وافق  حيث  الدولي،  التجاري 
شمس  عين  بمستشفى  لألطفال  قسطرة  مختبر  إلنشاء  الكامل  التمويل 
الجامعي تحت إشراف وإدارة مؤسسة يحيي عرفة الخيرية لألطفال، وبتكلفة 
تقترب من 8 مليون جنيهًا مصريًا. سيشهد هذا المشروع إنشاء وحدة مخصصة 
لألطفال فقط وإجراء 100 عملية شهرًيا وتخفيض قائمة االنتظار بنسبة %90.

إجمالي قيمة  يبلغ 2 مليون جنيًها مصريًا من  القسط األول والذي  تم دفع 
المشروع في يوليو 2016.

مؤسسة يحي عرفة الخيرية لألطفال

يبلغ  والذي  السنوي  التبرع  قيمة  دفع  في  أيضًا  المؤسسة  ساهمت  وقد  هذا 
التشغيل لوحدات األطفال األربعة  قيمته 2 مليون جنيهًا مصريًا لتغطية مصروفات 
الخيرية  عرفة  يحيي  وإدارة مؤسسة  إشراف  تحت  عين شمس  جامعة  بمستشفيات 

لألطفال.

مختبر القسطرة لألطفال • 
مصروفات التشغيل السنوية• 



الجمعية المصرية لرعاية مرضي الكبد
أطفال بدون فيروس سي

برنامج  لتمويل  مصريًا  جنيهًا  مليون   6 من  أكثر  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  خصصت 
»أطفال بدون فيروس سي« التابع للجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد، والتي أنشئت 
عام 2008 بأهداف محددة، من ضمنها عالج مرضى الكبد مجانًا وإجراء عمليات زراعة الكبد 
ورفع كفاءة الطاقم الطبي والتمريض من خالل تزويدهم بدورات متخصصة في عالج 
ويعد  كفاءتها.  ورفع  مصر  الكبد في  مراكز  عدد  زيادة  على  والعمل  الكبد،  أمراض 
نوعه في مصر  من  الوحيد  المشروع  فيروس سي« هو  بدون  »أطفال  مشروع 

لمتابعة وعالج األطفال المصابين بفيروس سي بالمجان.
وقد تم دفع القسط األخير من إجمالي التبرع للمشروع بقيمة 1.710 مليون 

جنيًها مصريًا في مارس 2016.

٩ الجمعية المصرية لرعاية مرضي الكبد



التجاري  البنك  مؤسسة  أمناء  مجلس  وافق 
شراء  تمويل  على   2016 سبتمبر  في  الدولي 
الفم  طب  لكلية  المتنقلة  األسنان  طب  قافلة 
اإلشراف  تحت  القاهرة  بجامعة  واألسنان 
مبلغ  بإجمالي  الزمالك  روتاري  لنادي  اإلداري 
في  سيساهم  والذي  مصريًا  جنيًها   640.000
توفير الخدمات المجانية لعالج األسنان للطالب 
محافظتي  في  البعيدة  الحكومية  بالمدارس 

القاهرة والجيزة. 
تم دفع القسط األول من المشروع والذي يبلغ 

قيمته 160.000 جنيًها مصرًيا.

قافلة طب األسنان المتنقلة

١٠ نادي روتاري الزمالك

الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  أمناء  مجلس  وافق 
في سبتمبر 2015 على تمويل مصروفات التشغيل 
الوجه  تشوهات  لعالج  ماكسيلو  لمركز  السنوية 
والفكين بجامعة القاهرة بإجمالي مبلغ 45.100 جنيًها 
مصريًا. تم افتتاح المركز في إبريل 2014 وهو المركز 
تجويف  بتشوهات  الخاص  العالج  يوفر  الذي  الوحيد 
لألطفال  الخلقية  والتشوهات  واألنف،  بالفم  الوجه 

حديثي الوالدة، والتشوهات الناجمة عن السرطان.
القسط األول من  في يونيو 2016، تم سداد قيمة 
 22.515 تبلغ  والتي  السنوية  التشغيل  مصروفات 

جنيًها مصريًا.

نادي روتاري الزمالك
مصروفات التشغيل السنوية لمركز ماكسيلو 



إبريل 2016 على  الدولي في  التجاري  البنك  أمناء مؤسسة  وافق مجلس 
تجهيز وحدة الحاالت الحرجة لألطفال بمستشفى سوهاج الجامعي بإجمالي 
أمراض  عالج  وحدة  تجهيز  تشمل  والتي  عام  لمدة  مصريًا  جنيًها  مليون   6
القلب ووحدة عالج غيبوبة السكر وحاالت الغيبوبة األخرى وحاالت التسمم 

وأمراض الجهاز المناعي باإلضافة إلى تجهيز وحدة الكلى.
وفي يوليو 2016، دفعت المؤسسة القسط األول للمشروع والذي يبلغ 3 

مليون جنيهًا مصريًا.

الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  أمناء  مجلس  وافق 
في إبريل 2014 على تمويل تجهيز مركز جراحة الوجه 
والرأس لألطفال بمستشفى سوهاج الجامعي بمبلغ 

وقدره مليون جنيًها مصريًا.
 أسس المركز بواسطة فريق من الجراحين المتخصصين 
في مجاالت السمع، والتخاطب، وطب األسنان إلجراء 
المركز  ينفرد  بالمجان.  الالزمة  الجراحية  العمليات 
باإلضافة  المشقوقة،  الفم والشفة  بمعالجة سقف 
إلى الدورات العالجية التي يقدمها المركز لخدمة كافة 

إليه وخاصة أطفال كل من سوهاج  الوافدة  األطفال 
وقنا وأسوان. 

وقد قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بدفع مبلغ 
447.924 جنيًها مصريًا على مدار عام 2016.

وحدة الحاالت الحرجة لألطفال

١١ مستشفى سوهاج الجامعي

مستشفى سوهاج الجامعي
مركز جراحة الوجه والرأس لألطفال



عقد  على   2016 إبريل  في  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  أمناء  مجلس  وافق 
شراكة مع مؤسسة ساويرس ومؤسسة ستار كير لتنفيذ مشروع التنمية المجتمعية 
جنيًها  مليون   1.5 مبلغ  بإجمالي  وقنا  وأسيوط  سوهاج  محافظات  في  الشامل 

مصريًا تحت إشراف جمعية سيدات األعمال في أسيوط.
يهدف المشروع إلى تطوير المراكز الصحية وتدريب األطباء والممرضات وتنفيذ 
حمالت التوعية الصحية ورفع كفاءة المعلمين ودعم أنشطة التعليم المجتمعي 
مع توفير الدعم االقتصادي لألسر بالمناطق المستهدفة. ستقوم مؤسسة البنك 

التجاري الدولي بدعم الجزء الخاص بتنمية المجال الصحي في هذا المشروع.

مؤسسة ساويرس من أجل التنمية
ومؤسسة ستار كير من أجل األطفال

مشروع »مًعا من أجل التغيير«

١٢ مؤسسة ساويرس من أجل التنمية ومؤسسة ستار كير من أجل األطفال



قدمت مؤسسة البنك التجاري مليون جنيهًا مصريًا تبرعًا 
لدعم الحملة القومية »مصر الدفيانة« والتي تعد عنصرًا 
الكساء  بنك  أطلقها  التي  بطانية  المليون  لحملة  جديدًا 
المصري إلنتاج الكنزات )البلوفرات( القطنية الثقيلة لكال 

الجنسين وبمقاسات مختلفة من أجل المحتاجين.
المحتاجة  األسر  الحملة على دعم  تلك  أهداف  تقتصر  ال 
داخل بيوتها فحسب، ولكنها أيضًا تمتد لخارج بيوتهم عن 

طريق إمدادهم بالمالبس الثقيلة.
في  اإلنتاج  معدالت  زيادة  في  أيضًا  البرنامج  ويساهم 
العديد من المصانع الصغيرة ومتوسطة الحجم وتعزيز نمو 
النشاط االقتصادي. وقد ُخصص تبرع مؤسسة البنك التجاري 
الدولي لتوفير كنزات )بلوفرات( لحوالي 50 ألف طفل في 

سبع محافظات بصعيد مصر في فصل الشتاء.

بنك الكساء المصري
حملة "مصر الدفيانه"

١٤ بنك الكساء المصري

طبقًا لإلحصائيات، هناك ما يقرب من 80 إلى 100 ألف 
حالة جديدة من ضحايا الحروق في مصر سنوًيا، ومنهم 
37% يفقدون أرواحهم، في حين 18% يصابون بتشوهات 

مستديمة.
كما تشير اإلحصائيات أن 25% من تلك الحاالت هم أطفال 
دون سن الخمس سنوات و75% من جميع تلك الحاالت هي 

ألشخاص أقل حًظا في المجتمع.
الدولي  التجاري  البنك  إبريل 2016، خصصت مؤسسة  في 
تكاليف  لتغطية  مصر  أهل  لمؤسسة  مصريًا  جنيًها  مليون 
العمليات الجراحية لحوالي عشرة حاالت من مصابي الحروق 
 ،2016 سبتمبر  وفي  قادرة.  الغير  األسر  من  األطفال  من 
 250.000 قيمته  تبلغ  الذي  األول  القسط  المؤسسة  سددت 

جنيًها مصريًا من إجمالي قيمة المشروع. 

مؤسسة أهل مصر
العمليات الجراحية لضحايا الحروق

١3 مؤسسة أهل مصر



أمناء  مجلس  وافق   ،2014 ديسمبر  في 
مركز  تطوير  مشروع  تمويل  على  المؤسسة 
لذوي  الحياة  في  الحق  لجمعية  التابع  التأهيل 
االحتياجات الخاصة بمبلغ وقدره 312.600 جنيًها 
العناية  توفير  إلى  الجمعية  تهدف  مصريًا. 
االحتياجات  ذوي  لألطفال  والتأهيل  والتدريب 
بتلك  الوعي  زيادة  في  والمساهمة  الخاصة 
تطوير  المشروع  يشمل  مصر.  في  القضية 
يتلقى  حيث  بالمركز  التدريب  وورش  الفصول 
اليومية  الحياتية  المهارات  تعلم  األطفال  فيها 
وبعض المهارات األكاديمية والمهنية. ويهدف 
تطوعية  فرص  إتاحة  إلى  أيضًا  المشروع 
لموظفي البنك التجاري الدولي للمشاركة في 
على  الرسم  خالل  من  وذلك  التطوير  عملية 

الجدران داخل الفصول الدراسية. 
أقساط  آخر  بسداد  المؤسسة  التزمت  وقد 
خالل  مصريًا  جنيهًا   282.908 بقيمة  المشروع 

شهري إبريل ويونيو 2016.

جمعية الحق في الحياة
تطوير مركز التأهيل

١٦ جمعية الحق في الحياة

بدعم مشروع  التزامها  الدولي  التجاري  البنك  أكدت مؤسسة   ،2015 يونيو  في 
نطاق  وتوسيع  مقراتها  لتطوير  الدماغي  الشلل  ذوي  لألطفال  موف  مؤسسة 

كانت مؤسسة  بـ 2 مليون جنيهًا مصريًا.  التبرع  عملياتها، وذلك من خالل 
موف قد أنشئت عام 2004 بهدف خلق تأثيرات إيجابية على حياة 

ما يقرب من ربع مليون طفل من ذوي االحتياجات الخاصة 
ودمجهم في النظام المدرسي الحكومي إلى 

أن يصيروا أفرادًا أصحاء ومنتجين في 
المجتمع.

مؤسسة "موف" لألطفال ذوي الشلل الدماغي
 تجديد المقر

التزمت مؤسسة البنك التجاري الدولي بالوفاء 
بأولى دفعات تبرعها وتقديم 1.3 مليون جنيهًا 

مصريًا من أجل شراء المقرات الحالية.
وفي خالل عام 2016، تم سداد أكثر من 514.000 
المعدات  وشراء  المقر  لتجديد  مصرًيا  جنيًها 

والمستلزمات األساسية.

١5 مؤسسة "موف" لألطفال ذوي الشلل الدماغي



١٨

قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي في ديسمبر 2016 بدفع القسط األول لدعم 
مصروفات أحد طالب جامعة األزهر للحصول على درجة الدكتوراه في الدراسات 
الدينية في قسم العلوم السياسية والفلسفة والدين من جامعة النكستر، حيث 
بمصر  اإلسالم  الجنسين في  بين  المساواة  حول  المقترح  البحث  يدور موضوع 

الحديثة.
إن الهدف الرئيسي من دعم تلك المبادرة بين األزهر الشريف والمركز الثقافي 
البريطاني هو تعزيز التفاهم المتبادل بين جيل جديد بين علماء المسلمين وغير 

المسلمين.

المركز الثقافي البريطاني في مصر
دعم مصروفات الدراسة ألحد طالب جامعة األزهر الشريف

المركز الثقافي البريطاني في مصر

في إطار التزامها بدعم جودة العملية التعليمية، وافق مجلس أمناء المؤسسة على 
تجديد زمالة مؤسسة البنك التجاري الدولي مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا 
بإجمالي مبلغ 5 ماليين جنيهًا مصريًا للعام الدراسي 2017/2016، وذلك لتمويل 
الحديثة للطلبة المتميزين  عدد 50 منحة دراسية في مجاالت العلوم والهندسة 

على مستوى الجمهورية من خريجي المدارس الثانوية الحكومية.

جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا
زمالة مؤسسة البنك التجاري الدولي للعلوم والتكنولوجيا

١7 جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا



الدولي  التجاري  البنك  بين  اآلجل  طويلة  الشراكة  اتفاق  ظل  في 
وكيدزانيا القاهرة، خصصت المؤسسة 50 تذكرة كل ثالثة أشهر من 
قامت   ،2016 عام  خالل  المجتمع.  في  حظًا  األقل  األطفال  أجل 
التعليمية  المدينة  تلك  إلى  زيارات  عدة  بتنظيم  المؤسسة 
الترفيهية، حيث استمتع األطفال بفرصة تجربة الحياة المهنية 
تأدية  طريق  عن  وذلك  شّيق،  طفولي  بمنظور  للبالغين 
اكتساب  خاللها  من  الطفل  يستطيع  معينة،  وظائف 
يربحونه  ما  وإنفاق  جني  الوقت  ذات  وفي  مهارات 
من الـ ”كيدزوس“، وهى العملة النقدية الرسمية 
القيام  عند  عليها  الطفل  يحصل  والتي  بكيدزانيا 
باألعمال أو األنشطة الترفيهية األخرى. وتوفر 
مؤسسة البنك التجاري الدولي تلك الفرصة 
االحتياجات  وذوي  حظًا،  األقل  لألطفال 

الخاصة، واأليتام ومرضى السرطان. 

٢٠ كيدزانيا القاهرة

كيدزانيا القاهرة
الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  نظمت   ،2016 عام  مدار  على 
21 حملة للتبرع بالدم عبر مقراتها اإلدارية. تهدف تلك الحمالت 
اإليجابية  المشاركة  البنك والعمالء على  إلى تشجيع موظفي 
والفّعالة في أي نشاط من شأنه إنقاذ حياة آالف المرضى في 
 600 من  أكثر  جمع  الحمالت  استطاعت  الجمهورية.  أنحاء  جميع 
كيس دم خالل عام 2016، مما ساهمت بدورها في إنقاذ حياة 

أكثر من 1800 شخص.

حمالت التبرع بالدم
التاثير الثالثي

١٩ حمالت التبرع بالدم



٢٢

بالرحلة  طفل   100 استمتع   ،2016 سبتمبر  في 
شاهدوا  حيث   90 بوينت  سينما  إلى  الترفيهية 

نظمت  حيث  بيت«،  »تنين  الكرتوني  الفيلم 
الرحلة  تلك  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة 

مصر   - الدولي  التجاري  البنك  رعاية  تحت 
التقدم  جمعية  مع  بالتعاون  وذلك 

قامت  والتوحد.  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
المواصالت  وسيلة  بتوفير  المؤسسة 

السينما،  وإلى  من  األطفال  لنقل 
بعض  توزيع  إلى  باإلضافة 

لهم. الصحية  الخفيفة  الوجبات 

رحلة إلى سينما بوينت ٩٠

رحلة إلى سينما بوينت 90

 300 من  أكثر  استمتع   ،2016 أغسطس  في 
بالزا  أمريكانا  سينما  إلى  ترفيهية  برحلة  طفل 
السرية  »الحياة  الكرتوني  الفيلم  لمشاهدة 
البنك  مؤسسة  قامت  فقد  للحيوانات«. 
رعاية  تحت  الرحلة  تلك  بتنظيم  الدولي  التجاري 
بالتعاون  وذلك  مصر   - الدولي  التجاري  البنك 
المؤسسات  وبعض  المصري  األحمر  الهالل  مع 
االحتياجات  ذوي  من  األطفال  برعاية  الخاصة 
االجتماعية  موف  مؤسسة  ومنها  الخاصة، 
لوجين،  ومؤسسة  الحياة  في  الحق  وجمعية 
الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  وفرت  حيث 
وإلى  من  األطفال  لنقل  المواصالت  وسيلة 
الوجبات  بعض  توزيع  إلى  باإلضافة  السينما، 

لهم. الصحية  الخفيفة 

أمريكانا  سينما  إلى  رحلة 
بالزا

طفل استمتعوا
برحلة ترفيهية

٢١ بالزا أمريكانا  سينما  إلى  رحلة 



التجاري  البنك  مؤسسة  نظمت   ،2016 سبتمبر  في 
الدولي يوًما رياضًيا لـ 35 طفل من جمعية الهالل األحمر 
بممارسة  خاللها  استمتعوا  لوجين  ومؤسسة  المصري 
رياضة االسكواش ألول مرة، وذلك في إطار إطالق أول 
مرحلة من مبادرة »االسكواش للجميع« تحت رعاية البنك 
المصري  الالعب  مع  بالمشاركة  - مصر  الدولي  التجاري 
فرصة  منح  إلى  تهدف  والتي  شبانة،  عمرو  الشهير 
متساوية لألطفال األقل حًظا وذوي االحتياجات الخاصة 

الكتشاف ودعم قدراتهم الرياضية.

االسكواش للجميع

٢3 االسكواش للجميع


