
سعر الرصف األسايس للدوالر. ويف الوقت نفسه أبقينا 

نفقات التشغيل األسايس ثابتة بصفٍة أساسية، كّام زدنا 

قروضنا وودائعنا بنسبة تصل إىل 5%. كام خّفضنا أيضا 

الحجم الكيل مليزانيّتنا العمومية، وقمنا برشاء أصول 

يف أسهم Citi املنخفضة بزيادة 40 يف املائة عن نفس 

التوقيت من العام املايض.

بعد انتهائنا من بيع أصول مببلغ 32 مليار دوالر 

أمرييك، مبا يف ذلك OneMain Financial وبيع 

األعامل املرصفية بالتجزئة، وكذلك أعامل بطاقة االئتامن 

يف اليابان، أغلقنا عام 2015 بأقل من 75 مليار دوالر 

ثّل سوى 4% من ميزانيّتنا  من أصول، والتي ال تمُ

ربحة يف عام  العمومية. واألهم من ذلك، كانت األسهم ممُ

2015. كام أنّنا ملتزمون باإلبقاء عىل األسهم عىل األقل 

عند حد التقّدم املتعادل.

منا مستغلِّني أصولنا الرضيبية املؤّجلة  واصلنا تقدُّ

)DTA(. ومع بلوغ قيمة رأس املال من الدرجة األوىل 

لألسهم العادية نسبة 12.1 يف املائة وبلوغ الرافعة 

املالية التكميلية نسبة 7.1 يف املائة، فقد تجاوز وضعنا 

الرأساميل بيمُسرْ العتبات التنظيمية لِكلتا النسبتني عىل 

أساٍس تم تنفيذه بصورة كاملة. 

كان وضعنا الرأساميل النِشط أداة لتحقيق نتائج إيجابية 

من مراجعة وتحليل رأساميل شامل )CCAR( من البنك 

املركزي األمرييك لعام 2015. سمح لنا ذلك اسرتجاع 

رأس املال الحقيقي للمساهمني. وقمنا بتخفيض أسهمنا 

املشرتكة املمُعلَّقة بنحو ما يزيد عن 70 مليون، ونجحنا 

يف زيادة الربح، واسرتجاع ما يقرب من 6 مليارات دوالر 

أمرييك من رأس املال للمساهمني.

كام كان نجاحنا يف مراجعة وتحليل رأساميل شامل 

)CCAR( حَدثااً مهاماً حتى تمُصِبح Citi ما تريده. وهو 

ا عىل التزامنا يف اإلبقاء عىل خطة رأس  ما يمُؤكّد أيضاً

املال التي تمُحّقق التوقّعات املأمولة الواقعة عىل عاتق 

مؤسسة لها كيانها العاملي الحقيقي. ولتحقيق هذه 

التوقُّعات، واصلنا استثامرنا بالتوافق والتحّكم والوسائل 

التنظيمية الحاسمة للحفاظ عىل رخصتنا للقيام بعملنا.

منا  ا هو العام الذي قيَّمنا فيه تقدُّ وكان عام 2015 أيضاً

بناءاً عىل سلسلة أهداف مالية وغريها والتي وَضعتمُها 

منذ ثالث سنوات، بعد أن تقلّدتمُ منصب املدير 

التنفيذي. 

رسالة إىل املساهمني

السادة املساهمون الكرام:

ا محورياًا  كان عام 2015 عاماً

ملجموعة Citi املرصفية. حيث 

ا؛ بأننا قمنا  ا ملموساً أحرزنا فيه تقدماً

خالله بجهود مستدامة لتحويل 

مجموعة Citi املرصفية إىل بنك 

أبسط وأصغر وأقوى وأكرث أمنا ماّم 

كان عليه يف أّي وقت مىض منذ 

األزمة املالية.

من منظور صايف الدخل، فإّن عام 2015 يمُعترب العام 

األفضل منذ 2006، حيث حّققنا فيه مكاسب تزيد 

عن17 مليار دوالر. وعندما وضعنا هذا الرقم يف سياقه، 

حّققنا مكاسب ضخمة من خالل عملنا كمؤسسة أصغر 

برأس ماٍل أقل وخمُطى أكرث ثباتا، باإلضافة إىل املزيج بني 

األعامل وأصول رشكة Citi الذي يختلف اختالفااً كبريااً 

عاّم كانت عليه منذ عقٍد مىض. وخالل آخر ثالثة أعوام 

فقط، قمنا بتقوية أعاملنا األساسية، يف الوقت الذي 

ضنا فيه أعداد املوظفني مبقدار 28,000 ألف،  خفَّ

واألصول مبا يزيد عن 130 مليار دوالر، وكيانات قانونية 

بأكرث من الثلث. كام قلصنا شبكة فروعنا بحوايل ثالثني 

باملائة، وألغينا 182 مركزاًا للعمليات كجزء من جهودنا 

إلنشاء مراكز الخدمة املشرتكة واستثامر فرص الفاعلية 

يف منوذج عملنا.

بالتطرّق لعام 2015، نجد أنّنا وضعنا ثالثة أهداف 

ألنفسنا، وهي: خلق منو ذو معدل عاٍل، وتقديم دعم 

تشغيل إيجايب بسيط عىل أساس التكلفة األساسية، 

وتقليل السحب بصورة كبرية عىل األرباح بسبب 

التكاليف القانونية وتغيري موقعها. قمنا بتحقيق كل 

هذه األهداف يف العام املايض حتى يف بيئة اقتصادية 

صعبة. 

والدافع وراء أدائنا االنضباط الذي طبّقناه إلدارة رشكاتنا 

األساسية. زادت إيراداتنا بنسبة 3 يف املائة عند استقرار 

كان أول أهدافنا هو تحقيق أرباح مستمرّة وعالية 

القيمة. ولقد قمنا بذلك من خالل الرتكيز وإعادة 

تخصيص مواردنا املحدودة وتوجيَّه استثامراتنا إىل 

اختيارات ومنتجات وأسواق وعمالء وبنية تحتية رأينا 

فيها السبيل الواضح للنمو يف املستقبل.

وكان هدفنا الثاين جلب أسهم مؤسسة Citi لنقطة 

التعادل. فقد فعلنا ذلك، وأكرث. يف الحقيقة، لقد تجاوزنا 

هدفنا األصيل يف توجيه األسهم للتعادل باإلبقاء عىل 

أرباح السهم لهذه السنة. 

أّما هدفنا الثالث فكان استخدام أصولنا الرضيبية 

املؤجلة )DTA(. و قد حّققنا ذلك بإنفاق ما يزيد عن 

7 مليارات دوالر أمرييك من األصول الرضيبة املؤّجلة 

عىل مدار ثالث سنوات، و1.5 مليار دوالر أمرييك منها 

يف عام 2015. 

منا تجاه تطلُّعنا  أسهمت جميع هذه النتائج يف تقدُّ

األكرث أهمية: أن نكون معروفني كمؤسسة قوية 

ومستقرّة بشكٍل واضح. أّدى جمع صايف الدخل وأداء 

األسهم القوي واستخدام األصول الرضيبة املؤّجلة إىل 

إنتاج 50 مليار دوالر أمرييك برأسامل تنظيمي عىل 

مدار الثالث سنوات املاضية. ونستمر يف تحقيق هدفنا 

ليس إلنتاج رأس املال فقط، ولكن لزيادة العائد من 

ا للمساهمني.  رأس املال أيضاً

يف الوقت نفسه تقريباًا الذي كّنا نضع فيه هذه 

األهداف اإلسرتاتيجية العريضة، وضعنا ثالثة أهداف 

مالية محددة أخرى، والتي تعّهدنا ببذل قمُصارى جهدنا 

لتحقيقها ضمن إطاٍر زمني مّدته ثالث سنوات.

بعد مرور ثالث سنوات، كيف فعلناها؟

 )ROA( كان أول أهدافنا تحقيق العائد عىل األصول

يف مدى يرتاوح ما بني 90-110 نقطة أساس، وبالوصول 

لعدد 94 نقطة أساس، فقد أصبنا الهدف. وكان هدفنا 

الثاين تحقيق نسبة كفاءة مؤسسة Citi يف حدود 

منتصف الخمسينيات. وبالوصول لنسبة 57%، فإنّنا 

مااً تجاه  أصبحنا قريبني من تحقيقها. ولقد أحرزنا تقدُّ

تلبية هدفنا املتمثّل يف تحقيق عائد بنسبة %10 

عىل حقوق املساهمني باألسهم العادية امللموسة 

)ROTCE(. وإنّنا نعترب أّن نسبة 9.2% من العائد 

التي حّققناها هي نتيجة مقبولة يف ضوء حقيقة أنّنا 

بدأنا فقط بعائد رأس املال املستهدف للمساهمني 
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مايكل ل. كوربات
املدير التنفيذي

ومستهلكينا من خالل إعطاء األولوية للرتقيم السيع، 

والتعبئة، والربط املمُوّحد للمعامالت املالية األساسية. 

كام نستثمر يف عملنا التجاري ببطاقات االئتامن يف 

الواليات املتحدة وتحديد مواقعها للوصول ألعىل وأرسع 

منو. وكانت اإلشارة الواضحة لنجاح هذه اإلسرتاتيجية 

هي إعالننا بأنّنا سنمُصِبح رشكاء مع Visa لنكون جهة 

إصدار حرصية لبطاقات االئتامن املشرتكة واملتاحة ألكرث 

من 50 مليون من أعضاء Costco. عملت Citi مع 

 Samsung Payو Apple Payو Android Pay

البتكار حلول سداد متاحة عىل الهواتف الجوالة لعمالء 

 MasterCard الواليات املتحدة، وكونّا فريقا مع

 Citi لتوسيع القبول العاملي للمحفظة الرقمية لـ

 .MasterPass

ونحن مستمّرون يف تلبية رغبة الكثري من عمالئنا 

لتجربة تجزئة مادية أكرث حداثة من خالل إطالق فروع 

املرصف الذيك ®يف عدد من املراكز الحرضية عالية النمو 

حول العامل. لتسيع هذه الطريقة باستخدام الهواتف 

 - Citi FinTech - الجوالة، أنشأنا وحدة جديدة

لتوحيد وتركيز الجهود التي نمُكرّسها للتطوير السيع 

للحل املرصيف عرب هاتف جوال أسايس متصل وبسيط. 

يف مجموعة عمالئنا املؤسسني، نعتزم االستفادة من 

مكاسب حّصتنا بالسوق من خالل االستمرار بالرتكيز عىل 

عدٍد أقل نسبياًا من الرشكات الدولية، واملؤسسات املالية، 

ومديري األصول املالية، وصناديق التحّوط، ورشكات 

األسهم الخاصة، وهيئات القطاع العام مع احتياجات 

متطّورة لجملة املنتجات والخدمات املرصفية. 

ا عىل تسهيل عدد من  يف السنة املاضية، ساعدنا أيضاً

 First الصفقات البارزة. شملت هذه الصفقات تقديم رشكة

Data اكتتاب عام أويل بقيمة 2.8 مليار دوالر أمرييك، 

وحزمة تويل رشاء بقيمة 34 مليار دوالر أمرييك نيابةاً عن 

رشكة Teva Pharmaceutical Industries )ثاين 

 General أكرب قرض يف السنة(، وعرض عميلنا - رشكة

Electric - ما قيمته 36 مليار دوالر أمرييك لتبادل الدين، 

وهي الصفقة األكرب من نوعها يف التاريخ.

بعد النجاح يف مراجعة وتحليل رأساميل شامل السنة 

املاضية. سنبقى عىل التزامنا بتحقيق عائد عىل حقوق 

املساهمني باألسهم العادية امللموسة يصل إىل أكرث من 

.%10

كانت الكثري من جهودنا يف السنوات األخرية متمركزة عىل 

إعدادنا للرتكيز عىل مستقبل اثنني من األعامل الرئيسية 

لنا. ففي عام 2015 بدأنا يف تغيري موقفنا االسرتاتيجي من 

الدفاع إىل الهجوم يف عدد من املناطق واألسواق واألعامل 

املهمة للنمو يف املستقبل.  بينام ال نزال يف بيئة صعبة، 

فمن خالل ضبط نفقاتنا إننا نخلق القدرة عىل توجيه 

استثامراتنا يف أعامل تدفع بنمو اإليرادات.

فيام يتعلق بالخدمات املرصفية العاملية لألفراد، نمُواصل 

الرتكيز الخروج من عدد من األسواق التي مل نتمّكن 

من رؤية مساٍر واضح بها لتحقيق معدل عائد يتوقّعه 

ه مستثمرينا. فنحن نمُركّز وجودنا املادي يف  ويستحقُّ

املواقع التي لها تأثري كبري يف ريادة املراكز الحرضية. 

ا عمالئنا  كام أنّنا ال نمُواكب فقط منافسينا ولكن أيضاً
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كّنا قادرين عىل تقديم املزيد من الدعم امللموس 

لدراستنا والتي تفيد بأّن املؤسسات العاملية يف وضعٍ 

فريد ملساعدة املجتمع عىل مواجهة املشكالت العاملية 

عىل مستوى عاملي وذلك للعديد من املساهمني 

والعمالء والزبائن والرشكاء غري الربحيني واملجتمعات يف 

جميع أنحاء العامل التي نعيش ونعمل فيها. 

ليس من السهل التفكري يف الدخول يف تحدٍّ أكرب أو أكرث 

لَّنا عن مبادرتنا بتنمية  صعوبة من تغريُّ املناخ. كام أعرْ

مستدامة تبلمُغ 100 مليار دوالر أمرييك، وتعزيز التزامنا 

باإلقراض واالستثامر طويل األمد، وتسهيل الحلول املالية 

لتقليل تأثري تغرّي املناخ.

رسالة إىل املساهمني

كام أنّنا كلّنا ثقة بقدرتنا عىل استمرار منو عملنا التجاري 

من خالل حلول الخزانة والتجارة )TTS(. فمن خالل 

أكرب شبكة سداد بحلقة مغلقة امللكية يف العامل، نمُقّدم 

ربط موّحد لألنظمة املرصفية فيام يقرمُب من 100 دولة، 

وتسهيالت تصل قيمتها إىل 3 ترليون دوالر أمرييك من 

التدفّقات املالية كل يوم بأكرث من 135 عملة. 

وّحدة تهدف  ا عن رؤية أنفسنا كوحدة محاسبية ممُ بعيداً

، فنحن نمُحّدد دورنا  ملزاحمة منافسني أصغر حجاماً

حّددة من العمالء  بكونه "مقياس لخدمة" مجموعة ممُ

الذين يعتمدون عىل شبكتنا العاملية، وسينقل أي منهم 

عمله التجاري ببساطة ملنافسينا العامليّني ألي سبب من 

األسباب التي منعتنا من تلبية احتياجاتهم. 

لكّننا لسنا معنيّني فقط بخدمة الرشكات الكبرية. 

باإلضافة إىل تتُّعنا بالريادة يف تقديم الخدمات 

للرشكات الدولية ففي السنة املاضية تجاوزت قروضنا 

للرشكات الصغري يف الواليات املتحدة 10 مليارات 

دوالر، ماّم أّدى إىل رفع حجم مجموع القروض التي 

قّدمناها للقطاع عىل مدار أربع سنوات إىل حوايل 40 

ا  مليار دوالر أمرييك. كام قّدمنا قروض واستثمرنا أيضاً

5 مليارات دوالر تقريبا يف مرشوعات اإلسكان بأسعار 

معقولة يف الواليات املتحدة العام املايض، ماّم يجعلنا 

املمّول رقم واحد يف هذا القطاع الحيوي للمجتمعات 

املحلية عىل الصعيد الوطني. 

ا يف دورنا كأحد املواطنني  ماً ويف عام 2015 أحرزنا تقدُّ

العامليّني الريادينّي يف العامل. فعىل مدار السنة املاضية، 

يوم املجتمع العاملي السنوي العارش

 Citi عي خالل العرش السنوات املاضية، شارك متطوِّ

يف أكرث من 11,000 نشاط يف يوم املجتمع العاملي 

وساهموا فيام يزيد عن 2 مليون ساعة خدمة. 

ا يف الجيل القادم من القادة. لذا  نحن نستثمر أيضاً

تساعد مبادرة مؤسسة Citi االجتامعية "الطريق إىل 

التقدم" والتي تبلغ قيمتها 50 مليون دوالر أمرييك يف 

الواليات املتحدة تساعد عىل إغالق فجوة املهارات بني 

العامل الشباب وأصحاب العمل من خالل مساعدتهم 

يف الحصول عىل املهارات القيادية واملهمة يف العمل 

للمنافسة يف اقتصاد القرن الحادي والعرشين. وهب 

أكرث من ألف من زماليئ يف مجموعة Citi وقتهم 

وخرباتهم للربنامج الذي وصل ألكرث من 70,000 ألف 

شاب وشابة من مجموع 100,000 ألف يف عرش 

 Citi مدن. وبسبب صدى هذه الجهود، بدأت مؤسسة

%5.4
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51.08

%5.9

%7.1

%10.6 %10.6

%12.1

55.19 56.71
60.61

Citigroup مقاييس رأس املال األساسية في

القيمة الدفترية امللموسة/السهم3نسبة الرافعة املالية التكميلية2نسبة رأس املال من الدرجة األولى لقيمة األسهم العادية 1

دوالر أمريكي
ًا أمريكيًا دوالر ًا أمريكيًا دوالر

ًا أمريكيًا دوالر

الربع الرابع من العام 2012 الربع الرابع من العام 2013 الربع الرابع من العام 2014 الربع الرابع من العام 2015

ا ملعايير بازل 3 (باملليار دوالر أمريكي) األصول املرجحة بأوزان اخملاطرة وفقً

1,206 دوالر أمريكي ًا أمريكيًا 1,185 دوالر ًا أمريكيًا 1,293 دوالر ًا أمريكيًا 1,216 دوالر

مالحظة: مت إجراء بعض عمليات إعادة التصنيف على عروض الفترات السابقة حتى تتماشى مع عرض الفترة احلالية.
1 نسبة رأسمال Citigroup من الدرجة األولى لقيمة األسهم العادية تعتبر تدبيرًا ماليًا غير متوافق مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة بوجهٍ عام. ملزيدٍ من 

 (Citigroup Investor Relations) املعلومات، يُرجى الرجوع إلى الشريحة 39 من املراجعة اخلاصة بأرباح الربع الرابع من العام 2015 واملتاحة على موقع عالقات املستثمر
.Citigroup في

2 نسبة الرافعة املالية التكميلية لـ Citigroup تُعتبر تدبيرًا ماليًا غير متوافق مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة بوجهٍ عام. ملزيدٍ من املعلومات، يُرجى الرجوع إلى 

.Citigroup في (Citigroup Investor Relations) الشريحة 40 من املراجعة اخلاصة بأرباح الربع الرابع من العام 2015 واملتاحة على موقع عالقات املستثمر
ً غير متوافق مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة بوجهٍ عام. ملزيدٍ من املعلومات، يُرجى الرجوع إلى الشريحة  ً ماليا 3 القيمة الدفترية امللموسة لكل سهم تُعتبر تدبيرا

.Citigroup في (Citigroup Investor Relations) 40 من املراجعة اخلاصة بأرباح الربع الرابع من العام 2015 واملتاحة على موقع عالقات املستثمر

يمُقّدم يوم املجتمع العاملي مجموعة واسعة من فرص 

الخدمات تستفيد بها من حامس وشغف موظّفينا 

املختلفني، مع األرسة واألصدقاء للمساعدة عىل تلبية 

ة ملجتمعاتنا.  االحتياجات املمُلِحَّ

يف عام 2015، ويف يوم املجتمع العاملي العارش بالذات، 

قام أكرث من 80,000 ألف متطّوع من Citi يف 487 

مدينة تتد لحوايل 93 دولة وإقليم بالعمل يف أنشطة 
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االجتامعية يف تقديم مبادرة "الطريق إىل التقدم" عىل 

املستوى الدويل.

إن مبادرة "الطريق إىل التقدم" عبارة عن مثاٍل واحد 

من عدد من األمثلة التي ميكنني ِذكرمُها من مختلف 

الربامج التي طورناها إلثبات قيمتنا إىل املجتمع. بعد 

كجزٍء من جهودنا لتمكني سري التقّدم يف املدن حول 

العامل، يمُلِقي هذا الحدث السنوي الضوء عىل عمق 

ارتباط Citi برشكائها ملواجهة القضايا املحلية. عىل 

سبيل املثال، شارك الكثري من شباب الواليات املتحدة 

األمريكية الذين كانوا جزءاًا من مبادرة     "الطريق إىل 

م"     يف نشاطات تطّوعية يف 10 مدينة من املدن  التقدُّ

التي أقيمت فيها هذه املبادرة. 

ا كاملة من العمل الوظيفي هنا يف  أن أمضيتمُ 32 عاماً

Citi، فإنّني فخور ومقتنع عىل حٍد سواء بأّن أهم يشء 

ميكن للقائد القيام به هو العمل بال كلل للمساعدة يف 

بناء رشكة وثقافة يفتخر جميع موظفيه من مختلف 

الجنسيات والخلفيّات والثقافات واالهتاممات والرؤى 

العمل فيها  كل يوم.كل . 

يف العام املايض، وتعزيزاًا اللتزامنا بتعزيز ثقافة أكرث 

ا وتعاوناًا وإعداد أنفسنا ألعىل معايري أخالقية  انفتاحاً

ممكنة، أطلقنا مقرتح الرسالة الراقية والقيم املقرتحة. 

وألول مرّة، تتحدد رؤيتنا عىل رؤية واحدة كوصٍف 

موجز ملا نقوم به كل يوم يف بنك عاملي. بإمكانك 

قراءتها عىل الغالف الداخيل. 

ا مجموعة جديدة من معايري القيادة، تعكس  أطلقنا أيضاً

أول تحديث ضخم لهذه املبادئ التوجيهية الثقافية 

والسلوكية واألخالقية املمُهّمة يف غضون خمس سنوات. 

وكان الهدف األسمى من بدء تنفيذ املعايري الجديدة 

ن يف خلق لغة مشرتكة حول ما يعنيه أن تكون  يكممُ

 .Citi قائدا يف

منا وأدائنا، أَود أن أخلمُص  إذا نظرنا إىل الوراء حول تقدُّ

إىل أّن عام 2015 كان هو العام الذي شاهدنا فيه دليالاً 

واضحا عىل أن طموحنا بعودة Citi لجذورها التاريخية 

كأكرب بنك تجاري ومرصيف عاملي يف العامل أصبح يف 

متناول اليد. 

ونحن يف وضعٍ جيد للتنّقل يف بيئة من املرّجح أن تبقى 

تحّدياًا، سواءاً نَشأت تلك التحّديات من تقلبّات السوق 

أو من توقّعات النمو املعّدلة أو املخاطر السياسية. لقد 

دخلنا عام 2016 بامتياٍز قوي – إسرتاتيجية واضحة، 

ووضع رأساميل نمُحَسد عليه، ومحفظة إدارة مخاطر 

متوازنة وممُحكمة ممُصّممة لخدمة مجموعات منفصلة 

من العمالء.

لعلَّ أعظم إنجاٍز لنا ال يمُقاس وفقا ألّي مقاييس أمُدرِكمَُها. 

إن استثامرنا املستمر من وقت وجهد وتركيز عىل خلق 

مؤسسة وثقافة يفتخر العمل بها كل يوم أنا وزماليئ من 

املوظفني البالغ عددهم 230,000 ألف موظف يف 

Citi هو األهم يف نهاية املطاف. 

ا، أعتقد  يف حني أن هذه األمور ليست سهلة القياس أبداً

أّن مثار هذه الجهود ستمُوفّر مساهامت دامئة ملجتمعاتنا 

والنمو االقتصادي هذا العام، ويف السنوات القادمة. 

مع أطيب التمنيات بالتوفيق،

مايكل ل. كوربات

Citigroup Inc. املدير التنفيذي لرشكة

تساعد املجتمعات املحلية. يف األيام التي سبقت يوم 

املجتمع العاملي، قاَم زماليئ يف Citi إىل جانب املوظفني 

السابقني والعمالء وعائالت املوظفني وأصدقائهم بالعمل 

عىل أكرث من 1,200 مرشوٍع خريي منهم املتعلق 

باملناخ أو إحياء املدن ومحو األمية والتعليم، واالستعداد 

الوظيفي، واملحافظة عىل البيئة، واإلغاثة من الكوارث.
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إيرادات Citicorp الصافية في 2015: 67.6 مليار دوالر أمريكي 

حسب املنطقة

شمال إفريقيا

أوروبا والشرق
 األوسط وإفريقيا

أمريكا الالتينية

آسيا

حسب مجاالت األعمال

اخلدمات املصرفية 
العاملية لألفراد

اخلدمات املصرفية
ICG من

خدمات األوراق املالية 
ICG وأسواق

ICG — مجموعة العمالء املؤسسني

1 تستثنى املؤسسة/غيرها من النتائج اإلقليمية.
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