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 2021 عام خالل الدولي التجاري البنك مؤسسة أعمالتقرير 

 

تحسين خدمات الرعاية تهدف إلى  التي التنموية المشاريع من العديد بدعم الدولي التجاري البنك مؤسسة قامت 2021 عام خالل

إلنجازاته  الصحية في مصر مع تحقيق أثر إيجابي مستدام على المصريين من الشباب. وقد قام البنك بإطالق المؤسسة استكمالا 

من النطاق التقليدي لتقديم التبرعات خالل العشر سنوات األخيرة، وذلك بهدف التحول  المجتمعيةالمحققة على صعيد أنشطة المسئولية 

 اا واألعمال الخيرية إلى إطالق المبادرات والمشروعات ذات المردود اإليجابي المستدام على أبناء المجتمع المصري األكثر احتياج

 لخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.

حيوي في كافة المشروعات دور بلعب  المؤسسة بل قامتتقديم التبرعات والمنح،  علىأعمال مؤسسة البنك التجاري الدولي تقتصر لم

والمبادرات التي تشارك بها من خالل متابعة تلك المشروعات والتأكد من تنفيذها في أسرع وقت ممكن مع ضمان قدرتها على تحقيق 

 .أثر إيجابي ملموس بصفة مستدامة

 2021عام  في عليها الموافقة تم التيالمشاريع الجديدة 

  مليون جنيه مصري لدعم مصاريف التشخيص والعالج السنوية التي  30مبلغ وقدره  البنك التجاري الدولي مؤسسةخصصت

 4مبلغ المؤسسة أيضا عالوة على ذلك، خصصت . 2021 خالل المبلغ اجمالي صرف تم حيث 57357 تقدمها المستشفى

 العام. خالل المبلغ اجمالي صرف . تمماليين جنيه مصري لتمويل األنشطة الرئيسية لفرعي المستشفى في القاهرة وطنطا

  لألطفال رعاية المركزة اللتجهيز "وحدتي مليون جنيه مصري  24.46وقدره خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي مبلغ

 . مؤسسة الجود تديرها والتي "مستشفى الناسب الولدة وحديثي

  مالبس  ألف طقم 70تصنيع وتوزيع  مليون جنيه مصري لتمويل 12.6وافق مجلس األمناء على تخصيص ميزانية قدرها

ا احت ألف زوج أحذية على األطفال األكثر 70و شتوية  العام. خالل المبلغ اجمالي صرف تم .الجمهوريةفي جميع أنحاء  ياجا

 جامعة بني سويف مستشفيات مليون جنيه إلنشاء مركز متخصص ب 12.8 وقدره مبلغافق مجلس األمناء على تخصيص و

بالتعاون مع مؤسسة وذلك  إلعادة التأهيل النفسي والفسيولوجي والجتماعي ودمج األطفال من متحدي اإلعاقة في المجتمع

  .ريةعوض الخيرضا 

  بكلية طب قوقعة الذن ماليين جنيه مصري إلنشاء وحدة زراعة  5خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي مبلغ وقدره

 .بأسيوط -األزهر

  كلي بكلية طب األسنان إلنشاء وحدة تخدير مصري مليون جنيه  3.35خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي ميزانية قدرها

  .جامعة بني سويف

  مليون جنيه مصري بغرض تجهيز الدور الخاص  32.78مؤسسة البنك التجاري الدولي مبلغ وقدره خصص مجلس أمناء

 .باألطفال في مستشفى أهل مصر للحوادث والحروق

  في مستشفى مبرة المعاديحجرة جراحة قلب متطورة لألطفال  على إنشاءوافق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي 

 .مصريمليون جنيه  7.5بإجمالي مبلغ وقدره 

  قافلة طبية لألطفال في المناطق  48مليون جنيه مصري لتمويل عدد  7.69وافق مجلس األمناء على تخصيص مبلغ وقدره

ا األكثر احت مليون  3.85تم صرف مبلغ إجمالي قدره  الخيرية.بالشراكة مع مؤسسة إبراهيم بدران لألعمال ببني سويف  ياجا

 .2021جنيه مصري خالل عام 

  أسنان متنقلة وتجهيز عيادةمليون جنيه لشراء  1.8وقدره مبلغ  مستشفى جامعة قناة السويسبمنح المؤسسة قامت. 
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  يه مصري لتمويل شراء نظام اختبار ألف جن 290 من ميزانيتها السنوية مبلغ وقدرهخصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي

 .مستشفيات جامعة القاهرةإجهاد القلب لصالح 

  إنشاء مركز جراحة المخ مليون جنيه مصري لتمويل  9.2خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي ميزانية إجمالية قدرها

 .2021مليون جنيه خالل عام  4.34تم صرف مبلغ إجمالي قدره  .أسوانواألعصاب لألطفال بمستشفى جامعة 

  ـ  5خصص مجلس المناء مبلغ وقدره وحدات أطفال بمستشفيات  5مليون جنيه مصري وذلك لتمويل مصاريف التشغيل السنوية ل

 العام. خالل المبلغ اجمالي صرف . تممؤسسة يحيى عرفه الخيرية وتديرها عليها تشرف والتيجامعة عين شمس 

  عملية قلب  200عدد إجراء مليون جنيه مصري لتمويل  30 أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي مبلغ وقدرة مجلسخصص

وتم صرف  ( طفل من المرضى بمركز أسوان للقلب.345القلب لعدد ) قساطر عملياتتستخدم في  وشراء مستهلكاتمفتوح 

 قسطرة األطفال معملنشاء مبلغ إلبتخصيص  الدوليالبنك التجاري قامت مؤسسة  كمامليون جنيه مصري هذا العام.  15

 .مليون جنيه مصري 35قدرها  ةإجمالي ةبتكلفعلى مدار ثالث سنوات  تمويله يتمو ةبالقاهر الجديد بالمستشفى

  العالج  لتجهيز غرفوذلك والمجتمع للمؤسسة القومية لتنمية األسرة مليون جنيه مصري مبلغ وقدره  مؤسسةالخصصت

 .األسمراتحي ب التأهيل في مركز العالج الوظائفيوالحسي، السيكوموتر 

  مليون جنيه مصري لدعم مصاريف التشغيل السنوية  2.17خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي ميزانية إجمالية قدرها

تم صرف  2021. وفي عام بناتي –لدور الرعاية بمنطقتي )أكتوبر وإمبابة( الي تديرهما وتشرف عليهما مؤسسة أبناء الغد 

 ألف جنيه مصري. 622إجمالي مبلغ وقدره 

  المعرفة و الوعي مستوى المصريين ورفعتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الصحة البدنية والنفسية لألطفال

 لدعممصري مليون جنيه  10.91 وقدره خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي مبلغ ،المستقبل اجيال تمكين أجل لديهم من

 صرف . تمبمركز الوقف بمحافظة قنا إعدادية مدرسة 15ومدرسة ابتدائية  27القوافل الطبية في الخاصة بتشغيل ال مصاريف

 العام. خالل المبلغ اجمالي

  انحالل مرضيألطفال  الرعاية الطبية وتقديم مليون جنيه مصري لدعم البنك التجاري الدولي مبلغ وقدرهخصصت مؤسسة 

 .بالتعاون مع مؤسسة ياسمين السمرة الخيرية القفاعيالجلد 

 الماضية األعوام منالمشاريع المستمرة 

  ا لتغطية  1خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي مبلغ وقدره  عيونعملية  177اجراء  مصروفاتمليون جنيهاا مصريا

. تم النتهاء من المشروع وتم صرف كجزء من برنامج حق األطفال في اإلبصار بالتعاون مع نادى روتاري قصر النيل

 .2021جنيه مصري في عام  ألف 930

  عملية قلب مفتوح  100لتمويل  يعقوب مؤسسة مجدي لصالح مليون جنيه مصري 20خصص مجلس األمناء مبلغ وقدره

 .2021ماليين جنيه مصري في عام  5تم صرف  طفل. 350قسطرة لـ المعمل لألطفال وشراء مستهلكات ل

  وحدات أطفال  5لـ وذلك لتمويل مصاريف التشغيل السنوية  مصري جنيه ماليين 6خصص مجلس المناء مبلغ وقدره

األطفال المبسترين، وحدة  مؤسسة يحيى عرفه الخيرية )وحدة وتديرها عليها تشرف والتيبمستشفيات جامعة عين شمس 

 عيوب القلب الخلقية وقلب األطفال، وحدة جراحة القلب لألطفال، وحدة جراحة األطفال، وحدة األطفال المتبسرين بمستشفى

بعض إلحالل وتجديد جنيه مصري مليون  3إلى ذلك خصص مجلس األمناء مبلغ وقدره  ، باإلضافة(والولدة النساء

   .2021  عام خالل مصري جنيه ألف 655  وقدره مبلغ اجمالي صرف وتم الخمسة الوحداتفي  المتهالكة الطبية األجهزة

  تم صرف 57357 بمستشفى إلنشاء معمل الباثولوجي الرقمي مليون جنيه مصري 30خصصت المؤسسة مبلغ وقدره .

 .2021مليون جنيه مصري في عام  27.07
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  لتمويل برنامج أطفال بدون فيروس سي جنيه مصري  مليون 5.1مبلغ وقدره خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي

 ألف جنيه مصري. 325، تم صرف 2021. في عام مع الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد بالشراكة

  لمركزري لدعم مصاريف التشغيل السنوية ألف جنيه مص 90خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي مبلغ وقدرة 

 ألف جنيه مصري. 45، تم صرف 2021. في عام القاهرة جامعة الوجه والفكين في جراحات

  50للمساهمة بنسبة مليون جنيه مصري  1.39قام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي بتخصيص مبلغ وقدره% 

 ري.مليون جنيه مص 1.35، تم صرف 2021. خالل عام موف مؤسسةل مصروفات التشغيل السنويةإجمالي من 

 طالق عيادتين متنقلتين إلى إلجنيه مصري مليون  3.38مبلغ وقدره  أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي خصص مجلس

مليون جنيه  1.13، تم صرف 2021خالل عام . مؤسسة راعي مصر للتنمية بالتعاون مع المناطق النائية من صعيد مصر

 مصري.

  100مليون جنيه مصري لتغطية مصروفات  4.5وافق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي على تخصيص مبلغ وقدرة 

ا األكثر احتعملية قلب مفتوح لألطفال  ، صرفت مؤسسة البنك التجاري الدولي 2021. خالل عام بمستشفى القصر العيني ياجا

 ألف جنيه مصري. 644

  ا  ماليين 6.87خصصت المؤسسة مبلغ وقدره إلنشاء عيادات، مراكز  والمجتمعللمؤسسة القومية لتنمية األسرة جنيهاا مصريا

 3.55تم صرف  إعادة تأهيل للشلل الدماغي، مركز القياس السمعي والذهني في خمسة مراكز تأهيل بالقاهرة، الجيزة وحلوان.

 .2021مليون جنيه مصري خالل عام 

  مليون جنيه مصري لتزويد قسم األشعة بجامعة القاهرة بأحدث جهاز  11.6الدولي مبلغ وقدره خصصت مؤسسة البنك التجاري

 .2021مليون جنيه مصري خالل عام  5.24. تم صرف مقطع( 128أشعة مقطعية )

 50نسبة ب للمساهمةمليون جنيه مصري  1.91أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي على تخصيص مبلغ وقدره  وافق مجلس ٪

ألف  477إجمالي مبلغ  .طفال وحديثي الولدة بمستشفى بنها الجامعيلألالمركزة  مصاريف التشغيل السنوية لقسمي الرعاية من

 جنيه تم صرفه هذا العام.

  عملية قلب مفتوح  100مليون جنيه مصري لتغطية مصروفات عدد  10خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي مبلغ وقدره

 ماليين جنيه مصري. 5، تم صرف مبلغ إجمالي قدره 2021خالل عام  لألطفال.بمستشفى الناس 

  جنيه مصري لتجهيز وحدة عناية مركزة لألطفال  مليون 3,95خصص مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي مبلغ وقدره

 .2021مليون جنيه مصري في عام  3.94تم صرف  .بمستشفى مبرة المعادي بالتعاون مع نادي ليونز جاردن سيتي

  مليون جنيه مصري لجمعية النور الحقيقي لخدمة  1.23قام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي بتخصيص مبلغ وقدرة

ا و تعليمياا المكفوفين وضعاف البصر لتمويل مشروع يهدف إلي دمج األطفال ذوي اإلعاقات البصرية في المجتمع ثقافياا ورياضيا

 ألف جنيه مصري. 267، تم صرف 2021الالزمة. خالل عام في المدارس الحكومية ودعمهم بالمعدات واألدوات 

  عن طريق شراء جهاز رنين مغناطيسي مغلق  المل نيل بمستشفىقسم أشعة شاركت مؤسسة البنك التجاري الدولي في تجهيز

 .2021مليون جنيه مصري خالل عام  8.11تم صرف . مصري جنيه مليون 20.3 وقدره مبلغ بإجمالي تسال 1,5

 مليون جنيه مصري لتجهيز عيادة رمد  4.63 ميزانية قدرها تخصيص وافق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي على

 .2021ألف جنيه مصري في عام  157. تم صرف الطفال في مستشفى اإلسكندرية الجامعي

 مليون جنيه مصري لتجهيز قسم الطفال بمستشفى شفاء  11.77التجاري الدولي مبلغ  خصص مجلس أمناء مؤسسة البنك

 .2021مليون جنيه مصري في عام  9.33. تم صرف الورمان باألقصر
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  ا مليون  1.85خصص مجلس األمناء مبلغ وقدره . المحتاجينلدعم مصاريف التشغيل السنوية لمؤسسة فيس لألطفال جنيهاا مصريا

 ألف جنيه مصري. 463، تم صرف 2021في عام 

  مليون جنيه مصري لتطوير وتوسعة مستشفى الطفال الجديد  60قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بتخصيص مبلغ وقدره

 باإلسكندرية وتوريد األجهزة الطبية الزمة وكذلك المساهمة في تمويل اعمال الفرش الطبي والتشطيبات والكهروميكانيكا الطبية.

 .2021مليون جنيه مصري خالل عام  30م صرف ت

  مليون جنيه مصري إلنشاء وحدة متخصصة  14.75وقدره تمويل وافق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي على مبلغ

 مليون جنيه مصري. 14.65، تم صرف 2021. خالل عام الوادي جامعة جنوب لجراحات األطفال في مستشفى

  مشاكل مؤسسة البنك التجاري الدولي بتمويل إنشاء مركز متخصص في عالج  قامت أسيوط الجامعي،بالتعاون مع مستشفى

مليون جنيه  2.7، تم صرف 2021. خالل عام جنيه مليون 4.48مبلغ وقدره بإجمالي األطفال وتشوهات العمود الفقري عند 

 مصري.

   بمستشفى متقدمة لعمليات قلب األطفال بنظام الكبسولةجنيه مصري إلنشاء غرفة  مليون 4.1خصصت المؤسسة مبلغ وقدره 

 سبورتنج باإلسكندرية.  الطلبة

  مليون جنيه مصري إلنشاء مركز عيون متخصص  3.07خصص مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي مبلغ وقدره

 .لخدمة األطفال بقسم العيادات الخارجية في المعهد التذكاري لألبحاث الرمدية بالجيزة

  ت الملحةياجاالحتتلبية مليون جنيه مصري ل 16 تخصيص مبلغ وقدره علىوافق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي 

 بالمستشفى. كلوي لألطفالوحدة غسيل  تجهيز وتوسيعب لمستشفى سوهاج الجامعي والخاصة

 جامعة الطبي لفريق المن  عضواا  150سنوات لعدد مدار خمس  بتمويل برنامج تدريبي على البنك التجاري الدولي ستقوم مؤسسة

 .شفى جريت أورموند ستريت في لندنبالشراكة مع مست - )يشمل األطباء والتمريض والفنيين( - عين شمس

  في دولة ألمانيا متحرك أطفال كرسي  100 عدد تمويل تصنيعلماليين جنيه مصري  4خصص مجلس األمناء مبلغ وقدرة

مليون  1، تم النتهاء من المشروع وصرف إجمالي 2021. خالل عام ن باختالفالحسن لدمج القادروبالتعاون مع مؤسسة 

 جنيه مصري.

  بالتعاون مع التحاد النوعي لألندية الروتارية مليون جنيه مصري  1.25خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي مبلغ وقدره

بمستشفيات جامعة عين  لألطفال األرنبية وانشقاق سقف الحلق عملية إصالح الشفة 50لتمويل مصاريف إجراء عدد بمصر 

  .شمس


