
توقیع بروتوكول تعاون بین  
  CIBمؤسسة البنك التجاري الدولي 
و مستشفى الناس لألطفال  

  
ومستشفى  CIBفي اطار دعمھما لألجیال الصغیرة، تم باالمس توقیع بروتوكول تعاون بین مؤسسة البنك التجاري الدولي 

ملیون جنیھ. 10بتكلفة عملیة قلب مفتوح لالطفال  100الناس لالطفال، حیث ستتكفل المؤسسة بعمل   
 

–وحضر التوقیع كل من السیدة/ نادیة حسني  –أمین عام مؤسسة البنك التجاري الدولي والمھندس/ شریف السعید   مدیر  
–مؤسسة البنك التجاري الدولي واألستاذة/ دینا أحمد سلیمان  مخطط برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي، وحضر من جانب  

نیسة حسونة، الرئیس التنفیذي لمستشفى الناس لألطفال والدكتور أحمد حنفي مدیر المستشفي.المستشفى النائبة أ  
 

وقد أشادت النائبة أنیسة حسونة، أثناء تلك الزیارة، بالجھود التي یقوم بھا البنك ومؤسستھ في مجال المسئولیة المجتمعیة ودعم 
ت أن ھدف مؤسسة الجود ھو توفیر الرعایة الطبیة المجانیة الحیاة الكریمة للمواطن المصري في مختلف المجاالت وأكد

للمرضى وفقا ألفضل المستویات العالمیة من خالل مركز متمیز لعالج أمراض وعیوب القلب الخلقیة لألطفال ھو مستشفي 
الناس لألطفال في قلب مصر في منطقة شبرا الخیمة .  

 
راتیجیة مؤسسة البنك التجاري الدولي في مجال المسئولیة المجتمعیة تھدف أفادت األستاذة نادیة حسني، خالل اللقاء، أن است 

إلى تطویر وتحسین مستوى الحیاة للفئات المستحقة مع التركیز على قطاع صحة االطفال، والتي تعتبر من أكثر القطاعات 
، وذلك من أجل تحسین أوضاع احتیاجا، كما تھتم مؤسسة البنك التجاري الدولي بدعم وتطویر الخدمات الطبیة المتمیزة

المجتمع المصري واالرتقاء بخدمات الرعایة الطبیة في مجال صحة االطفال.  
 

وتعتبر مؤسسة الجود الخیریة إحدى المؤسسات األھلیة الرئیسیة والرائدة في مجاالت الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة وتنمیة 
ر الدولیة للمسئولیة االجتماعیة للشركات والجمعیات والُمؤسسات على أكفأ المجتمع والتي تعمل على إعالء شأن تنفیذ المعایی

وجھ ممكن.  
 

في وزارة التضامن  2010لعام  588مؤسسة البنك التجاري الدولي ھي مؤسسة أھلیة غیر ھادفة للربح مشھره برقم 
مة لألطفال األقل حظا في مصر، وذلك االجتماعي ووضعت على عاتقھا المساھمة في تدعیم الخدمات الصحیة والتعلیمیة المقد

من خالل تمویل برامج التنمیة الشاملة والمؤثرة بشكل فعال في تحسین صحة األطفال وتوفیر حیاة اجتماعیة كریمة لھم. 
% وبذلك 1.5وتعتمد المؤسسة في مصادرھا التمویلیة على النسبة المخصصة لھا سنویاً من أرباح البنك التجاري الدولي وھي 

رك فیھا المساھمین والعمالء والعاملین بالبنك.یشا  
 

وأكد الجانبان في نھایة اللقاء علي اعتزازھما بالتعاون المستمر والمثمر بینھما لصالح المواطن المصري.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


