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رسالة مجلس أمناء 
مؤسسة البنك التجاري الدولي

يتشرف مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي بأن 
يستعرض مع سيادتكم تقرير أنشطة المؤسسة خالل عام 
٢٠١٧، والذي يبرز أهم البرامج والمبادرات التي قامت بها 
التزاما منها برسالتها  العام  ودعمتها المؤسسة خالل هذا 

تجاه المجتمع المصري. 

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

قصور في الخدمات الطبية ونقص في الموارد المالية. 

جغرافًيا  توسًعا  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  شهدت 
لألنشطة والمبادرات خالل العام الماضي، لتشمل مناطق 
جديدة في جميع أنحاء مصر. فعلى سبيل المثال ال الحصر، 
وفرت جهاز أشعة مقطعية جديد مماثل للجهاز التي تبرعت 
به المؤسسة في عام ٢٠١٦، مما يساهم في اختصار الوقت 
وتعزيز نسب الشفاء ووصولها للنسب العالمية حيث يساعد 
ذلك الجهاز الجديد على تشخيص حاالت السرطان ومساعدة 
األطباء والجراحين في تحديد الخاليا السرطانية والتخطيط 
إلزالتها وذلك أثناء إجراء العملية الجراحية. هذا باإلضافة إلى 
مشروع القوافل الطبية ٦/٦ لفحص العيون الذي يستهدف 

محافظات صعيد مصر حيث يتم خاللها إجراء الفحوصات 
تم  كما  وطالبة.  طالب   ١٥٨,٤٠٠ لـ  مجاًنا  للعيون  الطبية 
تغطية نفقات إجراء ٥٤٣ عملية جراحية معقدة للعيون و٦١ 
عملية قلب مفتوح لألطفال. ومن أبرز أنشطة المؤسسة 
الوالدة  حديثي  األطفال  عناية  قسم  من  كل  تجهيز  أيًضا 
مصر  راعى  بمستشفى  لألطفال  الحرجة  العناية  وقسم 
بمحافظة المنيا. هذا باإلضافة إلى استمرار المؤسسة في 
تنظيم حمالت التبرع بالدم حيث استطاعت توفير أكثر من 
٤٣٨ كيس دم تم جمعها خالل ١٥ حملة للتبرع بالدم والتي 

ساهمت في إنقاذ حياة أكثر من ١,٣١٤ شخًصا.

مًعا نحو مستقبل أفضل



إن إمكانية الحصول على خدمة صحية جيدة بتكلفة مناسبة تعد من أصعب 
التحديات التي تواجهها األسرة المصرية 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.

ومما ال شك به أن توفير مناخ صحي نظيف للمواطنين سيؤدي حتًما إلى 
مجتمع منتج وفّعال.

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.

ولذلك تسعى المؤسسة دائما الى تعزيز جسور التعاون مع المستشفيات 
الحكومية والجامعية وغيرها من القائمين على تقديم الخدمات الطبية الالزمة 
لجموع األطفال -وخاصة غير القادرين مادًيا في الكثير من محافظات مصر 

وذلك بأسعار رمزية وفي أغلب األحيان تقدم بالمجان بدون أي مقابل.

توجت جهود وإنجازات مؤسسة البنك التجاري الدولي بجوائز عديدة على مدار 
السنوات السابقة، و منها جائزة »المسئولية االجتماعية للشركات في عموم 
أفريقيا« لعام ٢٠١٤ من قبل مؤسسة ايميا فاينانس EMEA Finance احدى 
أهم المؤسسات المتخصصة في الشئون المالية عالمًيا، جائزه »أفضل بنك 
في المسئولية االجتماعية في شمال افريقيا« من مؤسسة بانكر افريقيا 
المسئولية  بنك في  العالمية في ٢٠١٥، وجائزة »أفضل   Banker Africa
االجتماعية« من مؤسسة بانكر أفريقيا في ٢٠١٦ تقديًرا لممارسات المسئولية 
االجتماعية التي تتبعها المؤسسة وتنفذها في إطار سياسات ومشروعات 

البنك.

النتائج المثمرة التي تحققت على مدار السنوات السابقة لم تكن لتتحقق 
الدولي-مصر وكذلك  التجاري  بالبنك  المساهمين والموظفين  بدون دعم 
كافة الجهات الداعمة للمؤسسة، فسوًيا نستطيع جميًعا بناء مستقبل أكثر 

صحًة وازدهاًرا ألطفالنا. 

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

التجاري الدولي.

مؤسسة البنك التجاري الدولي
مجلس األمناء

الجوائزرسالة ورؤية المؤسسة



األستاذ/ هشام عز العرب – رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر. يتمتع سيادته بخبرة 
الدولي  الصعيد  على  المصرفي  العمل  مجال  في  طويلة 
العديد  وقد شغل سيادته  عاًما.  أربعين  امتدت ألكثر من 
وعلى  العالمية  البنوك  عدد من  العليا في  المناصب  من 
رأسها جي بي مورجان، ميريل لينش، ودويتش بنك، وذلك 

بالمملكة المتحدة والواليات المتحدة. 

تولى السيد/ عز العرب رئاسة مجلس أمناء مؤسسة البنك 
التجاري الدولي منذ تأسيسها في ٢٠١٠. كما يشغل سيادته 
منصب مدير المجلس االستشاري اإلقليمي لماستركارد في 
الشرق األوسط وأفريقيا منذ يونيو٢٠٠٧، وهو عضو أساسي 
ودعمه  المميز  أدائه  وبفضل  األمريكية.  التجارة  غرفة  في 
العرب عضوا في مجلس  عز  السيد/  انتخاب  تم  للتعليم، 
أمناء الجامعة األمريكية في القاهرة في نوفمبر ٢٠١٢ كما 
تم انتخابه رئيًسا التحاد بنوك مصر في مارس ٢٠١٣ كما 
أصبح سيادته عضوا باللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة 

التراثية منذ تشكيلها في يناير٢٠١٧. 

تشغل الدكتورة / نادية مكرم عبيد منصب المدير التنفيذي 
لمركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا )سيداري( منذ 

يناير ٢٠٠٤، وهو منصب دبلوماسي دولي.

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

الصرف الصناعي الملوث.

تتولى الدكتورة/ مكرم عبيد رئاسة وعضوية عدد من مجالس 
داخل  مرموقة  ومؤسسات  كيانات  إدارة  ومجالس  أمناء 
وخارج مصر. وقد كانت عضو مجلس إدارة البنك التجاري 
الدولي ألكثر من عشرة سنوات. ولقد تم تكريمها وطنًيا 
جائزة  أكثر من خمسين  على  وإقليمًيا من خالل حصولها 

وشهادة تقديرية رفيعة المستوى.

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

انضم سيادته للعمل بالبنك التجاري الدولي في عام ١٩٧٨ 
التحويالت،  وإدارة  الحفظ،  أمناء  إدارة  منها  إدارات  بعدة 
كما شغل سيادته منصب  التداول،  وغرفة  الخزانة  وإدارة 
نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي ورئيس قطاع 

الخزانة واألموال سابًقا.

وتقديرا للنجاح الذي حققه البنك التجاري الدولي في السوق 
المصرفي تحت قيادة األستاذ/ هشام عز العرب، فقد حصد 
المستوى  على  الجوائز  من  العديد  الدولي  التجاري  البنك 
بجائزة  البنك  فاز   ،٢٠١٧ يوليو  ففي  والدولي.  االقليمي 
»أفضل بنك في األسواق الناشئة على مستوى العالم« من 
مؤسسة يورومني اإلعالمية Euromoney ليصبح بذلك 
أول بنك في مصر وأفريقيا والشرق األوسط يفوز بتلك 
الجائزة.  كذلك تم اختيار البنك من قبل مؤسسة يورومني 
كأفضل بنك في الشرق األوسط، وأفضل بنك باألسواق 
الناشئة حول العالم خالل عام ٢٠١٧. كما تلقى األستاذ/ عز 
العرب جائزة يورومنى للتميز )للمساهمة المتميزة في قطاع 
الخدمات المالية في الشرق األوسط )في يونية ٢٠١٦. وفى 
يناير ٢٠١٥ فاز سيادته بجائزة مؤسسة إيميا فاينانس كأفضل 

رئيس تنفيذي في مصر وافريقيا لعام ٢٠١٤.

مجلس األمناء

األستاذ/ هشام عز العرب
) رئيس مجلس األمناء (

الدكتورة/ نادية مكرم عبيد
) عضو مجلس األمناء (

األستاذ/ رفيق مدكور
) أمين الصندوق (  



مجلس األمناء

األستاذة/ باكينام عصام – الرئيس التنفيذي للمخاطر منذ 
يناير ٢٠١١. حيث بدأت سلسلة متوالية من خطوات التطوير 
بالبنك  المخاطر  مجموعة  بها  المنوط  للمهام  والتحديث 
التجاري الدولي بداية من اعداد كوادر مؤهلة وارساء ثقافة 
المخاطر بإدارات البنك المختلفة، وانشاء منظومة متكاملة 
من المناهج المتبعة لترسيخ وتحديث القواعد والضوابط 
المنظمة، والعمل على تغطية المخاطر الرئيسية والمخاطر 

الغير مالية المستحدثة. 

تحت قيادتها، حصد البنك التجاري الدولي ستة جوائز عالمية 
مرموقة من )اسيان بانكر( -سنغافورة، كأفضل بنك بشمال 
المؤسسية  المخاطر  ادارة  في  االوسط  والشرق  افريقيا 
وادارة مخاطر التجزئة وإدارة مخاطر السيولة وادارة المخاطر 
التجاري  بالبنك  للعمل  سيادتها  التحقت  وقد  التشغيلية. 
الدولي عقب تخرجها من كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة.  هذا وتمتد خبرتها ألكثر من خمسة وعشرين 

عاما بالقطاع المصرفي وادارة المخاطر.

األستاذة/ مها الشاهد – أمين سر مجلس إدارة البنك التجاري 
الدولي منذ منتصف ٢٠٠٧ ومدير تنفيذي بمكتب رئيس 

مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للبنك منذ ٢٠٠٣.

انضمت سيادتها للعمل بالبنك التجاري الدولي كمساعدة 
البكالوريوس في  درجة  على  العليا عقب حصولها  لإلدارة 

إدارة األعمال من الجامعة األمريكية بالقاهرة عام ١٩٨٣.

األستاذ/ حسام أبو موسى – شريك بشركة أكتيس، شركة 
االستثمار المباشر الرائدة المتخصصة في األسواق سريعة 
النمو. التحق سيادته بأكتيس في عام ٢٠٠٦، ليقوم بقيادة 
وتنفيذ وإدارة استثمارات أكتيس في شمال إفريقيا وخاصة 
في مجال الخدمات المالية حيث أيضًا يلعب دورًا في تنفيذ 

وإدارة االستثمارات عبر أسواق أكتيس عالمًيا.

األسواق  االستثمار في  أبو موسى في مجال  خبرة  تمتد 
الناشئة ألكثر من ثمانية عشر عاًما حيث عمل في شركة 
EFG-Hermes لالستثمار المباشر قبل انضمامه ألكتيس. 
بمصر  وشركات  إدارة مؤسسات  مجالس  على  خدم  وقد 

وعدة دول. 

حصل أبو موسى على ماجستير إدارة األعمال من جامعة 
األعمال  إدارة  وبكالوريوس  المتحدة  بالمملكة  أكسفورد 
حاصل  وكذلك  بالقاهرة  األمريكية  الجامعة  والتمويل من 

.)CFA( العالمية )على شهادة )المحلل المالي المعتمد

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

المال بالبنك التجاري الدولي. 

تخرجت األستاذة/ نادية من كلية التجارة – جامعة القاهرة، 
وانضمت سيادتها للعمل بالبنك التجاري الدولي في عام 
١٩٨١. التحقت سيادتها بعدة إدارات منها إدارة التحويالت، 
المالية  األوراق  عمليات  وإدارة  المركزية،  التنفيذ  ووحدة 

وأمناء الحفظ.

فرق  احدى  لعضوية  سيادتها  انضمت   ،٢٠١٣ إبريل  في 
البيئة  على  بالمحافظة  الخاصة  االجتماعية  المسئولية 
منصب  بشغل   ٢٠١٤ نوفمبر  في  قامت  كما  الخضراء. 
كعضوة   ٢٠١٤ مايو  في  اختيارها  وتم  االستدامة.  سفيرة 
بلجنة التنمية المجتمعية باتحاد بنوك مصر ممثلة عن البنك 

التجاري الدولي.

األستاذة/ باكينام عصام الدين محمود
)عضو مجلس األمناء( 

األستاذة/ مها الشاهد
)عضو مجلس األمناء( 

األستاذ/ حسام أبو موسى
)عضو مجلس األمناء( 

األستاذة/ نادية مصطفى حسني
)أمين عام المؤسسة( 



يخصص البنك التجاري الدولي ١,٥ % 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. 

توجه مؤسسة البنك التجاري الدولي إجمالي ميزانيتها، باإلضافة إلى التبرعات التي تتلقاها بالكامل 
لتنفيذ مشروعات لتنمية األطفال.  كما تحرص المؤسسة على ضمان كفاءة سبل إنفاق مواردها 
للوصول إلى 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 ٢٠١٧.

الميزانية وخطط 
التمويل

التاريخ مبلغ المساهمة بالجنيه المصري الغرض
الجهة التي تلقت 

المساهمة

٢٠١٧ ١٦٣,٢٣٧ تطوير مقر المؤسسة 
مؤسسة موف االجتماعية 

لرعاية أطفال الشلل 
الدماغي

٢٠١٧ ٦,٠٠٠,٠٠٠ وحدة قسطرة القلب لألطفال 
بمستشفى عين شمس

مؤسسة يحيي عرفة الخيرية 
لألطفال

٢٠١٧ ٦,٢٠٣,٤٢٢ مختبرات البحوث مؤسسة مجدي يعقوب 
ألمراض وأبحاث القلب

٢٠١٧ ١,٨٣٨,٣٩٩ إجراء ٥٤٣ عملية 
جراحية معقدة للعين نادي روتاري قصر النيل

يناير ٢٠١٧ ٣,٥٠٠,٠٠٠ مصروفات التشغيل السنوية مستشفى سرطان األطفال 
٥٧٣٥٧

يناير ٢٠١٧ ٢,٠٠٠,٠٠٠
مصروفات التشغيل السنوية 

لخمس وحدات لألطفال 
بمستشفيات جامعة عين شمس

مؤسسة يحيي عرفة الخيرية 
لألطفال

٢٠١٧ ١,٣١٢,٣٦٠

تحسين جودة الخدمات 
الصحية والتعليمية واإلجتماعية 
واإلقتصادية بمحافظات أسيوط 

وسوهاج وقنا

مؤسسة ساويرس للتنمية 
االجتماعية وجمعية ستار كير 

لمساعدة األطفال



الميزانية وخطط 
التمويل

الميزانية وخطط 
التمويل

التاريخ مبلغ المساهمة بالجنيه المصري الغرض
الجهة التي تلقت 

المساهمة
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نادي روتاري قصر النيل



في إطار التزامها بدعم القطاع الصحي، وافق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي في إبريل ٢٠١٦ على عقد شراكة 
مع مؤسسة ساويرس ومؤسسة ستار كير لتنفيذ مشروع التنمية المجتمعية الشامل في محافظات سوهاج وأسيوط وقنا 

بإجمالي مبلغ ١,٥ مليون جنيًها مصرًيا 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. على مدار عام ٢٠١٧، قامت مؤسسة 

البنك التجاري الدولي بالتبرع بـ ١,٣ مليون جنيًها مصرًيا من إجمالي قيمة المشروع.

مؤسسة ساويرس من أجل التنمية 
ومؤسسة ستار كير من أجل األطفال

مشروع )مًعا من أجل التغيير(

١



في  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  أمناء  مجلس  وافق 
حديثي  األطفال  عناية  قسم  تجهيز  على   ٢٠١٧ ديسمبر 
الوالدة وقسم العناية الحرجة لألطفال بالدور الثاني العلوي 
بمستشفى راعي مصر ببنى مزار، محافظة المنيا بإجمالي 
طريق  في  المستشفى  تقع  مصرًيا.   جنيًها  مليون   ٦,٩٦
القاهرة أسوان الزراعي، ومن المتوقع أن تخدم عدًدا كبيًرا 
من المرضى من صعيد مصر بما في ذلك محافظات بنى 

سويف والمنيا وأسيوط.
قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بسداد إجمالي قيمة 

المشروع في أكتوبر ٢٠١٧.

في ضوء الشراكة المستمرة مع مستشفيات جامعة عين 
شمس، وافق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي 
في يونيو ٢٠١٧ على تمويل شراء ٤٠ جهاز مراقبة مريض 
و٤٥ مضخة محاليل و٢٥ مضخة سرنجات للقسم الداخلي 
الجديد  األطفال  بمستشفى  الخامس  بالدور  لألطفال 
بمستشفيات جامعة عين شمس بإجمالي مبلغ ٣,٥٣ مليون 

جنيًها مصرًيا. 

على مدار عام ٢٠١٧، قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي 
بالتبرع بـ ٢,٩ مليون جنيًها مصرًيا من إجمالي قيمة المشروع.

مستشفى راعي مصر

مستشفى األطفال 
الجديد بمستشفيات 

جامعة عين شمس
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في مارس ٢٠١٧، وافق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري 
الدولي على تمويل ١٠٠ عملية زراعة قوقعة لألطفال الذين 
يعانون من فقدان السمع بإجمالي مبلغ وقدرة ٢,٨٩ مليون 
جنيًها مصرًيا، حيث تتلف بعض الخاليا الشعرية الدقيقة 
المتواجدة بالجزء الخاص لألذن الداخلية مما يسبب فقدان 

السمع، وبالتالي يؤثر على تطور اللغة والنطق.

من  بأكثر  بالتبرع  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  قامت 
١٦٧,٠٠٠ جنيًها مصرًيا في نوفمبر٢٠١٧ لتغطيه قيمة القسط 

األول من المشروع.

في ضوء الشراكة المستمرة مع مستشفى سرطان األطفال 
٥٧٣٥٧، قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بشراء جهاز 
أشعة مقطعية جديد بقيمة ٢٦,٩ مليون جنيًها مصرًيا في 
يوليو ٢٠١٧ مماثل للجهاز التي تبرعت به المؤسسة في ٢٠١٦. 
سيساعد وجود الجهاز الجديد في اختصار الوقت وتعزيز نسب 
الشفاء ووصولها للنسب العالمية، حيث يساعد ذلك الجهاز 
على تشخيص حاالت السرطان ومساعدة األطباء والجراحين 
في تحديد الخاليا السرطانية والتخطيط إلزالتها وذلك أثناء 

إجراء العملية الجراحية.

على صعيد آخر، وفي سياق التزام مؤسسة البنك التجاري 
تستمر   ،٥٧٣٥٧ األطفال  سرطان  مستشفى  نحو  الدولي 
المؤسسة في دعمها السنوي للمستشفى حيث قدمت 
في شهر يناير ٢٠١٧ تبرًعا بـ ٣,٥ مليون جنيًها مصرًيا لتمويل 
الرعاية الصحية للمرضى في فرعي المستشفى بالقاهرة 

وطنطا

مؤسسة مرسال لألعمال 
الخيرية والتنموية 

مستشفى سرطان 
األطفال ٥٧٣٥٧

عمليات زراعة القوقعة

• جهاز األشعة المقطعية
• مصروفات التشغيل السنوية
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في يوليو ٢٠١٦، أكدت مؤسسة البنك التجاري الدولي شراكتها طويلة المدى مع مؤسسة جذور من أجل التنمية من 
خالل تمويل ٢٦٤ قافلة لفحص العيون وذلك لتوفير خدمات فحص العيون المجانية لعدد ١٥٨,٤٠٠ من طالب المدارس 

الحكومية الموجودة في األماكن الفقيرة والنائية بمصر، وعلى األخص بصعيد مصر.

خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي ٥١ مليون جنيًها مصرًيا لتمويل هذا البرنامج والذي سيستمر على مدار ثالث 
سنوات في محافظات سوهاج وقنا واألقصر وأسوان.  وقد ُصممت تلك القوافل بالشراكة مع كل 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 إذا لزم األمر وتحويل الحاالت التي تحتاج إلى المزيد من الفحوصات إلى 
المستشفيات الخاصة. تضم كل قافلة ٢٥ إلى ٣٠ فرد من أطباء وممرضين ومنسقين ويتم تجهيزها بأجهزة فحص العيون 
على أعلى مستوى، باإلضافة إلى صيدلية متكاملة ومتجر نظارات أيًضا.  وتساهم كل قافلة في الكشف على ٦٠٠ طالب 
وطالبة يومًيا.  وقد قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بدفع القسط الثاني والثالث من إجمالي قيمة المشروع والتي 

تبلغ قيمتهم حوالي ٢٠,٦ مليون جنيًها مصرًيا.

وقد شارك موظفو البنك التجاري الدولي في تعبئة 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 ٦/٦ 
لفحص العيون من خالل المساعدة في إمداد الطالب بالدواء والنظارات الطبية، باإلضافة إلى تقديم محاضرات للتوعية 
بالممارسات الصحية للمحافظة على صحة العيون.  وتعد تلك األنشطة فرصة قيمة لموظفي البنك التجاري الدولي 

للتعرف على نشاطات المؤسسة والمشاركة في العطاء للمجتمع.

مؤسسة جذور من أجل التنمية
قوافل ٦/٦ لفحص العيون
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نادي روتاري الجيزة 
متروبوليتان

نادي روتاري قصر النيل

٥٠ عملية قلب مفتوح

مشروع حق األطفال في اإلبصار

خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي ١,٧٥ مليون جنيًها 
لألطفال  مفتوح  قلب  عملية   ٥٠ تكلفة  لتغطية  مصرًيا 
بمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد »الفرنساوى« 
لتقليص قائمة االنتظار الطويلة لعمليات القلب المفتوح 
الخاصة باألطفال، وذلك تحت إشراف نادي روتاري الجيزة 
متروبوليتان. وقد تبرعت مؤسسة البنك التجاري الدولي 
بأكثر من ١٣٣,٠٠٠ جنيًها مصرًيا في ديسمبر ٢٠١٧ لتغطية 

تكاليف إجراء ١١ عملية.

في  الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  أمناء  مجلس  وافق 
الرابعة من مشروع حق  المرحلة  يونيو ٢٠١٧ على تمويل 
األطفال في اإلبصار بتكلفة وقدرها ٢ مليون جنيًها مصرًيا 
النيل.   قصر  روتاري  نادي  إشراف  تحت  عام،  مدار  على 
يهدف المشروع إلى تمويل ما يقرب من ٥٠٠ عملية جراحية 

لألطفال األكثر احتياًجا. 

اإلبصار من  انعدام  حاالت  لعالج  المشروع  ذلك  ويكرس 
خالل دعم األطفال والرضع الذين هم في حاجة لجراحات 
العيون الدقيقة.  قامت المؤسسة بتوفير حوالي ١,٨ مليون 
إجراء ٥٤٣ عملية خالل عام  تكاليف  لتغطية  جنيًها مصرًيا 

.٢٠١٧
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مؤسسة مجدي يعقوب 
ألمراض وأبحاث القلب

•مختبرات البحوث
•٥٠ عملية قلب مفتوح 

وافق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي في إبريل ٢٠١٥ على تمويل تجهيز مختبري البحوث بمركز مجدي يعقوب 
ألمراض وأبحاث القلب بأسوان بالكامل بقيمة إجمالية بلغت ١٥ مليون جنيًها مصرًيا 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 ٢٠١٧، قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بالتبرع بأكثر 

من ٦,٢ مليون جنيًها مصرًيا من أجل تجهيز مختبرات البحوث. 

خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي ٤,٥ مليون جنيًها مصرًيا لتغطية تكلفة ٥٠ عملية قلب مفتوح لألطفال.  ومن 
خالل تلك التبرعات المستمرة، تدعم المؤسسة مجهودات مؤسسة مجدي يعقوب لتقليص قائمة االنتظار الطويلة 
لعمليات القلب المفتوح الخاصة باألطفال.  وقد تبرعت مؤسسة البنك التجاري الدولي بإجمالي ٢,٢٥ مليون جنيًها مصرًيا 

في مارس ٢٠١٧، والذي يعد القسط األخير من تمويل هذا المشروع.
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الجمعية المصرية لرعاية 
مرضي الكبد

المعهد القومي ألمراض 
المتوطنة والكبد

أطفال بدون فيروس سي

مشروع القضاء على فيروس سي

البنك  مؤسسة  أمناء  مجلس  وافق   ،٢٠١٧ نوفمبر  في 
مرضي  من   ٤٠٠ عدد  عالج  تمويل  على  الدولي  التجاري 
االلتهاب الكبدي الفيروسي » سي » تحت اإلشراف اإلداري 
للمعهد القومي لألمراض المتوطنة والكبد بإجمالي مبلغ 
٤,١ مليون جنيًها مصرًيا. ويعد المعهد القومي لألمراض 
في  انشئت  التي  المعاهد  أقدم  من  والكبد  المتوطنة 
جمهورية مصر العربية، حيث افتتحه الملك فؤاد األول في 

خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي أكثر من ٥,٥ مليون جنيًها مصرًيا لتمويل برنامج )أطفال بدون فيروس سي( التابع 
للجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد، والتي أنشئت عام ٢٠٠٨ بأهداف محددة، ومن ضمنها عالج مرضى الكبد مجانًا 
وإجراء عمليات زراعة الكبد ورفع كفاءة الطاقم الطبي والتمريض من خالل تزويدهم بدورات متخصصة في عالج أمراض 
الكبد، والعمل على زيادة عدد مراكز الكبد في مصر ورفع كفاءتها.  ويعد مشروع )أطفال بدون فيروس سي( هو المشروع 

الوحيد من نوعه في مصر لمتابعة وعالج األطفال المصابين بفيروس سي بالمجان.

عام ١٩٣٢ تحت مسمى معهد األبحاث لطب البالد الحارة، 
ومع تغيير الخريطة الصحية في مصر أصبحت أمراض 
الحارة هي المشكلة الصحية  البالد  المتوطنة في  الكبد 
الفيروسات  ثم  البلهارسيا  وخصوًصا  مصر  في  األولى 
الكبدية، وانضم المعهد إلى هيئة المستشفيات والمعاهد 

التعليمية التي ُأنشئت عام ١٩٧٩.

١١

١٠



نادي روتاري الزمالك

مصروفات التشغيل السنوية لمركز ماكسيلو

قافلة طب األسنان المتنقلة

وافق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي في سبتمبر ٢٠١٥ على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمركز 
ماكسيلو لعالج تشوهات الوجه والفكين بجامعة القاهرة بإجمالي مبلغ ٤٥,١٠٠ جنيًها مصرًيا.  تم افتتاح المركز في إبريل 
٢٠١٤ وهو المركز الوحيد الذي يوفر العالج الخاص بتشوهات تجويف الوجه بالفم واألنف، والتشوهات الخلقية لألطفال 
حديثي الوالدة، والتشوهات الناجمة عن السرطان. في يوليو ٢٠١٧، تم سداد قيمة القسط األخير من مصروفات التشغيل 

السنوية والتي تبلغ ٢٢,٥٠٤ جنيًها مصرًيا.

وافق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي في سبتمبر ٢٠١٦ على تمويل شراء قافلة طب األسنان المتنقلة لكلية 
طب الفم واألسنان بجامعة القاهرة تحت اإلشراف اإلداري لنادي روتاري الزمالك بإجمالي مبلغ ٦٤٠,٠٠٠ جنيًها مصرًيا والذي 
سيساهم في توفير الخدمات المجانية لعالج األسنان للطالب بالمدارس الحكومية البعيدة في محافظتي القاهرة والجيزة. 

تم دفع القسط األخير من المشروع في سبتمبر ٢٠١٧ والذي يبلغ قيمته ٤٨٠,٠٠٠ جنيًها مصرًيا.

١٢



مؤسسة يحيي عرفة الخيرية 
لألطفال

جمعية أصدقاء مستشفيات 
أبو الريش

• مختبر القسطرة لألطفال
• مصروفات التشغيل السنوية

تعد مؤسسة يحيي عرفة الخيرية لألطفال من شركاء النجاح 
لمؤسسة البنك التجاري الدولي، حيث وافق مجلس األمناء 
في شهر سبتمبر ٢٠١٥ على التمويل الكامل إلنشاء مختبر 
قسطرة لألطفال بمستشفى عين شمس الجامعي تحت 
لألطفال،  الخيرية  عرفة  يحيي  مؤسسة  وإدارة  إشراف 
وبتكلفة تقترب من ٨ مليون جنيًها مصرًيا.  سيشهد هذا 
المشروع إنشاء وحدة مخصصة لألطفال فقط وإجراء ١٠٠ 

عملية شهرًيا وتخفيض قائمة االنتظار بنسبة ٩٠%.  

على مدار عام ٢٠١٧، قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي 
بالتبرع بـ ٦ مليون جنيًها مصرًيا من إجمالي قيمة المشروع، 

والذي يعد القسط األخير من تمويل هذا المشروع.

التبرع  أيًضا في دفع قيمة  المؤسسة  هذا وقد ساهمت 
السنوي والذي يبلغ قيمته ٢ مليون جنيًها مصرًيا لتغطية 
مصروفات التشغيل لوحدات األطفال الخمسة بمستشفيات 
جامعة عين شمس تحت إشراف وإدارة مؤسسة يحيي عرفة 

الخيرية لألطفال.

في فبراير ٢٠١٧، ساهمت مؤسسة البنك التجاري في دفع قيمة التبرع السنوي والذي يبلغ قيمته ٢ مليون جنيًها مصرًيا 
لتغطية مصروفات التشغيل وأعمال الصيانة لوحدة العناية المركزة لألطفال بالدور السابع بالمستشفى ضمن خطة 
المؤسسة طويلة األمد للحفاظ على استدامة المشروعات التي يتم تمويلها لخدمة كافة األسر المصرية بذات روح الجودة 

والدقة العالية.

١٣

١٥

١٤

جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا
زمالة مؤسسة البنك التجاري الدولي للعلوم والتكنولوجيا

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 ١٠ ماليين جنيًها مصرًيا للعام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥ وأيًضا 
٢٠١٨/٢٠١٧، وذلك لتمويل عدد ٥٠ منحة دراسية في مجاالت العلوم والهندسة الحديثة للطلبة المتميزين على مستوى 

الجمهورية من خريجي المدارس الثانوية الحكومية.



مؤسسة »موف« لألطفال 
ذوي الشلل الدماغي

تجديد المقر

في يونيو ٢٠١٥، أكدت مؤسسة البنك التجاري الدولي التزامها بدعم مشروع مؤسسة موف لألطفال ذوي الشلل الدماغي 
لتطوير مقراتها وتوسيع نطاق عملياتها، وذلك من خالل التبرع بـ ٢ مليون جنيًها مصرًيا.  كانت مؤسسة موف قد أنشئت 
عام ٢٠٠٤ بهدف خلق تأثيرات إيجابية على حياة ما يقرب من ربع مليون طفل من ذوي االحتياجات الخاصة ودمجهم في 

النظام المدرسي الحكومي إلى أن يصيروا أفراًدا أصحاء ومنتجين في المجتمع.
وفي خالل عام ٢٠١٧، تم سداد أكثر من ١٦٣,٠٠٠ جنيًها مصرًيا لتجديد المقر وشراء المعدات والمستلزمات األساسية.

االسكواش للجميع

كيدزانيا القاهرة
في ظل اتفاق الشراكة طويلة اآلجل بين البنك التجاري الدولي وكيدزانيا القاهرة، خصصت المؤسسة ٥٠ تذكرة كل ثالثة 
أشهر من أجل األطفال األقل حًظا في المجتمع. خالل عام ٢٠١٧، قامت المؤسسة بتنظيم عدة زيارات إلى تلك المدينة 
التعليمية الترفيهية، حيث استمتع األطفال بفرصة تجربة الحياة المهنية للبالغين بمنظور طفولي شّيق، وذلك عن طريق 
تأدية وظائف معينة يستطيع الطفل من خاللها اكتساب مهارات وفي ذات الوقت جني وإنفاق ما يربحونه من” كيدزوس“، 
وهي العملة النقدية الرسمية بكيدزانيا والتي يحصل الطفل عليها عند القيام باألعمال أو األنشطة الترفيهية األخرى. وتوفر 
مؤسسة البنك التجاري الدولي تلك الفرصة لألطفال األقل حظا، وذوي االحتياجات الخاصة، واأليتام ومرضى السرطان.

١٧ ١٦

١٨

على مدار عام ٢٠١٧، نظمت مؤسسة البنك التجاري الدولي عدة أيام رياضية متعددة لـ ١١ طفل من جمعية الهالل األحمر 
المصري استمتعوا خاللها بممارسة رياضة االسكواش، وذلك في إطار إطالق ثاني مرحلة من مبادرة )االسكواش للجميع( 
تحت رعاية البنك التجاري الدولي -مصر بالمشاركة مع الالعب المصري الشهير عمرو شبانة، والتي تهدف إلى منح فرصة 

متساوية لألطفال األقل حًظا الكتشاف ودعم قدراتهم الرياضية.



حمالت التبرع بالدم

على مدار عام ٢٠١٧، نظمت مؤسسة البنك التجاري الدولي ١٥ حملة للتبرع بالدم عبر مقراتها اإلدارية. تهدف تلك الحمالت 
إلى تشجيع موظفي البنك والعمالء على المشاركة اإليجابية والفّعالة في أي نشاط من شأنه إنقاذ حياة آالف المرضى في 
جميع أنحاء الجمهورية. استطاعت الحمالت جمع ٤٣٨ كيس دم خالل عام ٢٠١٧، مما ساهمت بدورها في إنقاذ حياة ١,٣١٤ 
شخص. تم تكريم مؤسسة البنك التجاري الدولي في احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم بمقر األمانة العامة بجامعه الدول 

العربية لجهودها في تنظيم حمالت التبرع بالدم.

١٩



رمضان أحلى مع مستشفى 
سرطان األطفال ٥٧٣٥٧

قوافل العيون ٦/٦ -اليوم 
العائلي لتعبئه الشنط 

في فبراير ٢٠١٧، قام متطوعون من العاملين بالبنك التجاري الدولي وأفراد 
الشمع وكتب  وألوان  والمناشف  بالصابون  بتعبئة ٥٠٠٠ شنطة  عائالتهم 
تلوين تحتوي على ارشادات تعليمية لمساعدة األطفال والتي يتم توزيعها 
على الطالب من أجل نشر التوعية الصحية في إطار برنامج مؤسسة البنك 

التجاري الدولي الخيري لقوافل العيون ٦/٦.

شارك متطوعون من البنك التجاري الدولي في تنفيذ فكرة بسيطة لالحتفال 
باألجواء الرمضانية في مستشفى السرطان لألطفال ٥٧٣٥٧ وادخال البهجة 
قلوب المرضى وذويهم خالل الشهر الكريم. قام المتطوعون بتعليق الفوانيس 
الرمضانية والزينة في مختلف انحاء المستشفى. تأتي تلك المبادرة في ظل 
الشراكة بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومستشفى ٥٧٣٥٧ والتي تمتد 
ألكثر من ٨ سنوات. فالمؤسسة تلتزم بتعزيز الخدمات الصحية ألطفال مصر 

ونشر السعادة كأحد الطرق لرد الجميل للمجتمع. 

٢١

٢٠




