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المقدمة 
إيمانًا من البنك التجاري الدولي بضرورة تضافر الجهود المبذولة لتنمية المجتمع المصري والتزامًا منه بالمسؤلية اإلجتماعية 
للشركات في ضوء أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، فقد ساهم البنك المجتمع المدني في العديد 
من المبادرات على مدار العشر سنوات الماضية والتي كان من شأنها دعم قطاعي الصحة والتغذية وخاصة لألطفال.  ونظراً 
لما حققته تلك المبادرات من ايجابيات، ورغبة من البنك التجاري الدولي في استدامة الشراكة بينه وبين القطاع المدني على 
أسس راسخة وفعالة، فقد قررت إدارة البنك السعي نحو تأسيس كيان منفصل لتنظيم سير تلك العملية للمضى قدمًا نحو 

نتائج أفضل وأكثر فاعلية وهي: “مؤسسة البنك التجاري الدولي”.    

 17 في  انعقدت  والتي  الدولي  التجاري  للبنك  العادية  العامة  الجمعية  إجتماع  في  المساهمين  السادة  موافقة  على  وبناءاً 
1٪ التمويل تلك المؤسسة، فقد تم إشهار مؤسسة البنك  2010، على تخصيص نسبة من األرباح السنوية للبنك قدرها  مارس  
التجاري الدولي لدي وزارة التضامن االجتماعي في 24 مايو 2010، بموجب القرار الوزاري رقم ٥٨٨ لسنة 2010، كمؤسسة أهلية غير 
هادفة للربح تسعى جاهدة إلى العمل على االرتقاء بالخدمات الصحية واالجتماعية لألطفال في مصر للحصول على حياة 

أفضل وذلك من خالل تدعيم مبادرات التنمية ذو أهداف قصيرة و/أو طويلة المدى.  فعلى سبيل المثال وليس الحصر: 

• دعم ومساعدة قطاعي الصحة وتغذية األطفال	
• البنية األساسية، وإمداد المستشفيات 	 العمل على تطوير المستشفيات الحكومية والجامعية وذلك من خالل تطوير 

بأحدث األجهزة الطبية وااللكترونية ورفع كفاءة األطباء العاملين من خالل البرامج التدريبية 
• توفير العالج الطبي والجراحي لألطفال األقل حظاُ	
• المساهمة في بناء مراكز الرعاية الخاصة باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة	
• المساهمة في تقديم برامج التغذية المدرسية 	
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• رفع وعى المجتمع في مجاالت الصحة والتغذية	
• تقديم المساعدات العينية والمالية واإلرشادية في مجال صحة المرأة واألسرة من خالل التعاون مع المنظمات الحكومية 	

وغير الحكومية والمنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن

الرسالة
إن مؤسسة البنك التجاري الدولي هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، وضعت على عاتقها المساهمة في تدعيم الخدمات 
الصحية والغذائية المقدمة لألطفال األقل حظًا في مصر، وذلك من خالل تمويل برامج التنمية الشاملة والمؤثرة بشكل فعال 

في تحسين صحة األطفال وتوفير حياة إجتماعية كريمة لهم. 

خطة عمل المؤسسة 
منذ إشهار المؤسسة، تم تصميم وتطوير بعض المستندات الخاصة بها وذلك لسهولة ويسر دورة العمل.  فالنظام األساسي 
– الفضل الكبير في إتمام  – ومازال  الذي يحكم المؤسسة وتحديد االختصاصات لكل عضو من أعضاء المؤسسة كان له 

كافة المبادرات الخيرية التي قامت بها المؤسسة. 

ضوء  في  الجهات  مختلف  من  المقدمة  التمويل  طلبات  وتقييم  ودراسة  إستقبال  هو  المؤسسة  عمل  صميم  ضمن  فمن 
توافق هذه الطلبات مع أهداف ورسالة المؤسسة.  لذلك تــم تصميــم استمارات استرشادية باللغتى العربية واالنجيلزية ليتم 
االلكتـــــروني  الموقــــع  خــــالل  من  للجميـــع  )متــــاحة  والتقييــــم  الدراسة  لسهولة  وذلك  الدعم  الطالبــة  الجهــــــات  من  ملئها 
إلى  يمتد  بل  الخيرية  المساهمات  تقديم  عن  المؤسسة  دور  يتوقف  وال  هذا    .www.cibfoundationegypt.org للمـــؤسسة 
متابعة ومباشرة ما تم إنجازه من خطط التطوير واإلنشاء مع األطراف المستقبلة للتمويل، لضمان حسن سير العمل وتنفيذ 

الخطط على أكمل وجه. 
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واداء  بمسئوليتهم  للوفاء  الدائم  استعدادهم  عن  والتابعة  الشقيقة  وشركاته  الدولي  التجاري  بالبنك  العاملين  عبر  كما 
واجباتهم إزاء المجتمع المصري وذلك من خالل التطوع بالمال أو بالمجهود للمساهمة في أنشطة المؤسسة المختلفة. 

موارد المؤسسة )الميزانية وخطط التمويل(
وافق مساهمي البنك التجاري الدولي وباإلجماع في الجمعية العامة العادية للبنك بتاريخ 17 مارس 2010، على تخصيص نسبة 
المؤسسة  أموال  استثمار  تم  ثم  ومن  الدولي.   التجاري  البنك  مؤسسة  أنشطة  التمويل   ٪1 قدرها  السنوية  البنك  أرباح  من 

الممنوحة لها، عن أرباح عام 2009، في صندوق استثمار “أصول” بواسطة أمين صندوق المؤسسة لزيادة مواردها. 

هذا وقد تم فتح حساب خاص لجمع المساهمات المالية من جميع المساهمين والعاملين بالبنك التجاري الدولي والشركات 
هذه  أن  بالذكر  والجدير    .2011 يناير  حتى  مصري  جنيه  ألف   600 عن  يزيد  ما  المبلغ  إجمالي  وصل  حيث  له  والتابعة  الشقيقة 

المساهمات يتم توظيفها في المشروعات الجادة التي تعمل على تقديم خدمة صحيحة متميزة خاصة لألطفال.  
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• مؤسسة يحيي عرفة الخيرية لألطفال 	

• مستشفى سرطان األطفال مصر 57357	

• المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي	
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مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض 
وأبحاث القلب 

 / السير  المصري  والجراح  الطبيب 
أعظم  من  واحد  هو  يعقوب  مجدي 
مجال  في  عالميًا  الرائدة  الشخصيات 
ويعكف  المفتوح.   القلب  وجراحة  طب 
حاليًا على تقديم كافة الخدمات الطبية 
المصري  الشعب  لجميع  واألنسانية 
وبخاصة لألطفال الغير قادرين بالمجان، 
من خالل إنشاء صرحًا عظيمًا على أعلى 
“مؤسسة  إسم  يحمل  عالمي  مستوى 
القلب  وأبحاث  ألمراض  يعقوب  مجدي 
أسوان  بمدينة  بأسوان”  القلب  مركز   –
العديد  به  تسجلت  حيث  مصر،  بصعيد 

من االنجازات الجديرة بالذكر. 

يعقوب  مجدي  مؤسسة  خالل  ومن 
ساهم البنك التجاري الدولي، في أوائل 
مصري  جنيه  مليون  بثالثة   ،2010 عام 
نظير إجراء 50 عملية جراحة قلب مفتوح 

هذه  تأتي  قادرين.   الغير  لألطفال 
التجاري  البنك  تدعيم  ضمن  المبادرة 
تقدمه  الذي  النبيل  للهدف  الدولي 
وكنقطة  يعقوب  مجدي  مؤسسة 
كال  بين  التعاون  فرص  من  للعديد  بدء 

المؤسستين مستقباًل. 

تمويل  دراسة  تم   2010 ديسمبر  وفي 
للرعاية  جديدة  وحدة  تجهيز  مشروع 
أمراض  بمركز  لألطفال  المركـزة 
بإجمالي  وذلك  بأسوان  القلب  وأبحاث 
مصري،  جنيه  مليون   13 قدرها  تكلفة 
وأعمال  الطبية  المعدات  كافة  شاملة 
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أعمال  من  األنتهاء  تم  حيث  االنشاءات 
وفي  التحتية.   للبنية  األولية  التشييد 
التعاون  عقد  إبرام  تم   ،2011 يناير  أوائل 
الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة  بين 
اتفقت  ومؤسسة مجدي يعقوب حيث 
مبلغ  صرف  على  المؤسستين  كال 
المساهمة على دفعتين: فقد تم صرف 
مليون  خمسة  وهي  االولي  الدفعة 
جنيه مصري في يناير 2011، وسيتم صرف 
تم  كما    .2011 أبريل  في  الثانية  الدفعة 
كال  من  لجنة  تشكيل  على  االتفاق 
المؤسستين لمتابعة األعمال وتنسيق 
المشروع  تنفيذ  في  بينهما  التعاون 

بالصورة المتفق عليها. 

والتي   – إليها  الُمشار  الوحدة  تتكون 
التجاري  البنك  “مؤسسة  إسم  ستحمل 
أعمال  من  اإلنتهاء  حين  الدولي” 
في  تقع  أسرة  عشرة  من   – تجهيزها 
“الثاني”.   الجديد  بالمبنى  األول  الدور 

سيؤدي هذا المشروع إلى توفير المزيد 
إلستقبال  المركزة  الرعاية  حجرات  من 
حتى  الوالدة  حديثي  سن  من  األطفال 
إجراء  بعد  عامًا  عشر  السادسة  عمر 
العمليات  و/أو  لهم  الجراحية  العمليات 
هائل  جراحي  تدخل  تتطلب  ال  التى 

كالقسطرة، الدعامة، إلخ.
هذا  إفتتاح  يتم  أن  المتوقع  ومن 
والذي   2011 أغسطس  في  المشروع 
عن  يزيد  ما  إجراء  في  سيساهم  بدوره 
والتي   2011 عام  في  جراحية  عملية   250

سترتقع بنسبة 80 ٪ بحلول عام 2015.  
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جمعية أصدقاء مستشفيات أبو 
الريش لألطفال 

البنك  حققه  الذي  للنجاح  إستكمااًل 

أصدقـاء  جمعية  مع  الدولي  التجاري 

في  لألطفال  الريـش  أبو  مستشفيـات 

المساهمة  تم  حيث   2009 عام  نهاية 

بمليون جنيه مصري نظير تجديد وتطوير 

للضرورة  وتلبية  الخارجية،  العيادات 

الملحة في االتجاه قدمًا نحو مشروعات 

أمناء  مجلس  وافق  فقد  أخرى،  تطوير 

 – الدولي  التجاري  البنك  مؤسسة 

المساهمة  على   –  2010 نوفمبر  في 

ألف  عشر  وتسعة  ومائة  مليون  بستة 

مصري  جنيه  وخمسون  وسبعمائة 

نظير تطوير وحدة الرعاية المركزة بالدور 

الجامعي  األطفال  بمستشفى  السابع 

“أبو الريش المنيرة”.  

من  كل  بين  تفاهم  مذكرة  إبرام  تم 

رغبتهما  أبدا  اللذان  المؤسستين 

الشديدة في االرتقاء بالخدمات الصحية 

المقدمة عن طريق المستشفى واتفقا 

على  المساهمة  مبلغ  صرف  على 

االولي  الدفعة  صرف  تم  حيث  دفعتين 

في  مصري  جنيه  مليون  ثالثة  وهي 

نوفمبر 2010 وسيتم صرف الدفعة الثانية 

على  االتفاق  تم  كما    .2011 مايو  في 

المؤسستين  كال  من  لجنة  تشكيل 

لمتابعة ما يتم إنجازه من أعمال وتنفيذ 

المشروع بالطريقة المثلى.

إن قلة توافر خدمات الرعاية المركزة في 

إلى  وإفتقارها  الجمهورية  أنحاء  جميع 

الباهظة  أسعارها  عن  فضال  الجودة، 
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والتي ال يستطيع الكثير من المواطنين 

إلى  المؤسستين  كال  دفع  تحملها، 

خدمات  لتوفير  الخطوة  هذه  اتخاذ 

مستوى  أعلى  على  المركزة  الرعاية 

وبأقل األسعار. 

 14 الجديد  المشروع  إعداد  سيستغرق 

ومضاعفة  تطوير  يتضمن  حيث  شهراً  

إنشاء  أي  المركزة  الرعاية  أسرة  عدد 

10 أسرة، تعمل بجانب  وحدة تتكون من 

إمكانية  بهدف  وذلك  الحالية  الوحدة 

الحاالت  من  أكبر  عدد  وخدمة  إستقبال 

الحرجة الوافدة من جميع أنحاء الوطن.

هذا  من  االنتهاء  يتم  أن  المتوقع  ومن 

المشروع وتشغيله في ديسمبر  2011.
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لألطفال  الطبية  الرعاية  جناح 
 – واألسنان  الفم  طب  كلية 

جامعة القاهرة 
واألسنان  الفم  طب  كلية  تحتوي 
مستشفى  على  القاهرة  بجامعة 
صرف  يتم  حيث  تعليمي،  طبي 
التعليم  وزارة  من  السنوية  ميزانيتها 
الميزانية  تلك  تعجز  وبينما  العالي.  
مصاريف  تغطية  في  المقررة 
كلية  تلجأ  الطبية،  العمليات 
قبول  إلى  واألسنان  الفم  طب 
إلستكمال  الخيرية  المساهمات 
تقدمها  والتي  الطبية  خدماتها 

مقابل أسعار زهيدة. 

البنك  قام  المنطلق  هذا  ومن 
 2010 عام  أوائل  في  الدولي  التجاري 
بالمساهمة باثنين مليون وثمانمائة 
بغرض  وذلك  مصري  جنيه  ألف 

الطبية  الرعاية  جناح  وتطوير  تجهيز 
واألسنان  الفم  طب  بكلية  لألطفال 
والذي يشتمل علي 56 وحدة أسنان 

كاملة.

جناح  كان  البنك،  مساهمة  فقبيل 
يوفر  يكاد  لألطفال  الطبية  الرعاية 
فهو   ،٪  20 بنسبة  الطبية  خدماته 
باألسعار  المتميز  الوحيد  المركز 
تقديم  في  والمتخصص  المخفضة 
تلك الخدمات كما ينفرد أيضًا بخدمة 
الخاصة.   االحتياجات  ذوى  األطفال 
الوحدة  هذه  زيارة  يتم  أنه  وحيث 
لذلك  شهريًا  مريض   2700 بمعدل 
لتطويرها  متزايد  إلحاح  هناك  كان 
الطبية  اإلمكانيات  بكافة  وتجهيزها 
وقدرة  كفاءة  لزيادة  المتاحة 
استقبال  في  الوحدة  تلك  إستيعاب 
يوميًا  اليها  الوافدين  المرضى  عدد 

وأيضًا في إتاحة برامج تدريبية عملية 
لطلبة  المهنية  المهارات  لتنمية 

وخريجى كلية طب الفم واالسنان. 

تلك  إفتتاح  يتم   أن  المتوقع  ومن 
الوحدة في أبريل 2011. 
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الخيرية  عرفة  يحيي  مؤسسة 
لألطفال 

الخيرية  عرفة  يحيي  مؤسسة  تهدف 
لألطفال – والتي تأسست في يناير 2007 
– إلى توفير مستوى متحضر من الرعاية 
الصحية لألطفال وذلك من خالل تطوير 
الوحدات المتخصصة في عالج الحاالت 
تقدم  التى  بالمستشفيات  الحرجة 
خدمتها الطبية بالمجان لعدد كبير من 
األطفال المرضى الوافدين من مختلف 

أنحاء الجمهورية. 

على  عرفة  يحيي  مؤسسة  اختيار  وقع 
مستشفيات جامعة عين شمس، حيث 
الى  الشديدة  حاجتها  فيها  لمست 
األطفال  جراحة  وحدة  وتطوير  تجديد 
بمستشفى األطفال الجامعي وبعض 
حمالتها  خالل  ومن  األخرى.   الوحدات 
يحيي  مؤسسة  استطاعت  المكثفة، 
عدة  خيرية  مساهمات  تجمع  أن  عرفة 
لتمويل هذا المشروع والذي أهل وحدة 

الوحدات  من  تصبح  بأن  األطفال  جراحة 
الرائدة في هذا المجال. 

كال  بين  المثمر  للتعاون  واستكمااًل 
المؤسستين فقد ساهم البنك التجاري 
جنيه  بـمليون   ،2010 يناير  في  الدولي، 

تطوير  في  المساهمة  نظير  مصري 
لألطفال  المخصصة  الطبية  الوحدات 
داخل مستشفيات جامعة عين شمس 
بهدف الرفع من كفاءة وقدرة استيعاب 
المستشفى – وذلك من خالل المشروع 
في  عرفة  يحيي  مؤسسة  تبنته  الذي 
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لألرتقاء  الخيرية  المساهمات  جمع 
بالخدمة الطبية المقدمة لألطفال عن 
 – التطوير  شمل  الوحدات.  تلك  طريق 
وحدات   3  – ماليين  عدة  تكلف  والذي 

طبية وهم: 
وحدة الجراحة لألطفال 	 

وحدة جراحة القلب لألطفال 	 
لألطفال 	  المركز  الرعاية  وحدة 

حديثى الوالدة

و  األساسية  البنية  تجديد  تم  حيث 
المعدات واألجهزة الطبية والغير طبية.  
األطفال  جراحة  قسم  يشتمل  وحاليًا 

بمستشفى عين شمس، على غرفتين 
أحدث  على  مجهزتين  للعمليات 
تشمل  مركزية  رعاية  ووحدة  مستوى، 
تسع  متوسطة  رعاية  ووحدة  سرير،   12
العمليات  من   3600 الجراء  تتيح  أسرة،   10

الجراحية الحرجة سنويًا. 
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األطفال    سرطان  مستشفى 
مصر 57357 

األطفال  سرطان  مستشفى  تعد 
57357 أكبر المستشفيات المتخصصة 
في ذلك المجال على الصعيد الدولي، 
جديدة  نسبة  عام  كل  تستقبل  فهي 
بمرض  االصابة  حاالت  من   ٪  55 قدرها 
السرطان لدى األطفال في مصر، باذلة 
نسب  أعلى  لتحقيق  الجهد  أقصى 
شفاء والحد من اآلثار واألعراض الجانبية 
ومستقبل  حياة  يضمن  بما  للعالج 
ويقدم  الشفاء.  بعد  لألطفال  أفضل 
المرضى  لجميع  خدماته  المستشفى 
أو  المادى  المستوى  عن  النظر  بصرف 
الديانة.  وتتبع المستشفى  أو  الجنسية 
والتي تصل طاقتها االستيعابية الى   –
التشخيصية  النظم  أحدث   – سريراً   179
بالمستشفيات  المطبقة  والعالجية 

العالمية. 
زيادة  الى  جاهدة  المستشفى  تسعى 

الى  لتصل  المرض  من  الشفاء  نسبة 

80 ٪ بعد أن كانت النسبة التتعدى 40  ٪ - 
طبقًا لبحث أجرته المستشفى - وذلك 
والممرضات  األطباء  توافر  عدم  بسبب 
الصحية  الرعاية  وامكانيات  المهرة 

الالزمة. 

على  المستشفى  مريض  خدمة  يتم 
كاستيفاء  وبالمجان  مستوى  أعلى 
الطبى  والعالج  الالزمة،  الفحوص 
التأهيل  الى  باالضافة  والجراحى، 
مدة  وتستغرق  والجسدى.  النفسي 
بتكلفة  سنوات   3 الى  سنة  من  العالج 
مصري،  جنيه  ألف   300 و   100 بين  ما  تتراوح 
حيث يتم تمويل نفقة العالج من خالل 
المساهمات التي تتلقاها المستشفى 

من مختلف الجهات.

في عام 2009، أبرم البنك التجاري الدولي 
مع  أعوام(  خمسة  )مدته  اتفاق  عقد 
األطفال  أورام  مستسفى  مؤسسة 

بتقديم  البنك  يتعهد  حيث   57357
جنيه  مليون   2 قدرها  مالية  مساهمة 
مصري سنويًا.  وبعد اشهارها في مايو 
التجاري  البنك  مؤسسة  تولت   2010
الدولي زمام األمور – وبموافقة مجلس 
– تم صرف المساهمة السنوية  األمناء 
 2011 عام  عن  المؤسسة  ميزانية  من 
تمويل  في  تخصيصه  يتم  والذي 
الحد  وأساليب  الصحية  الرعاية  خدمات 
أعداد  زيادة  وبالتالي  العدوى  انتشار  من 
الناجين من هذا المرض في جميع أنحاء 

الوطن.    
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المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي

سرطان  من  شفائهن  تم  الالتي  والسيدات  الطبية،  المهن  أساتذة  من  عدداً  إتحد 
بإنشاء  معًا  وقاموا  والتطوعي،  االجتماعي  بالعمل  مهتمين  مواطنين  و  الثدي 
جميع  في  الثدي  سرطان  مكافحة  إلى  تسعى  للربح  هادفة  غير  مصرية  مؤسسة 
إلى  الثدي  سرطان  لمكافحة  المصرية  المؤسسة  تهدف  حيث  الجمهورية.   أنحاء 
وعمل  والتعليمية  الصحية  التوعية  نشر  طريق  عن  الثدي  صحة  على  الحفاظ 
التشخيصية  الخدمات  تقديم  تسهيل  جانب  إلى  الالزمة،  واألبحاث  الدراسات 

والعالجية ومساندة السيدات من كل الطبقات االجتماعية. 

إن نقص الوعي الصحي وإرتفاع تكلفة التشخيص الطبي يعدا من أهم األسباب في انخفاض نسبة الناجيات من هذا المرض.  
ومن هنا يأتي دور المؤسسة في توفير العالج الجراحى والتجميلي للمريضات على أعلى مستوى مهني مع االهتمام بعمل 

لقاءات تدعيمية للتأهيل النفسي والجسدي. 

وقد ساهم البنك التجاري الدولي بالعديد من المبادرات مع المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، وأخرها كان في أوائل 
عام 2010 بمائة وثماني عشر ألف جنيه مصري خصصت بالكامل لعالج خمسة عشر سيدة وإجراء عمليات جراحية وتجميلية لهن 

إلزالة الورم وزراعة بدائل صناعية للثدي.
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يوضح الجدول التالي جميع المساهمات الخيرية التي قام بها البنك التجاري الدولي ومؤسسة البنك التجاري الدولي 
خالل عام 2010 وحتى أوائل عام 2011 :

غرض المساهمةالجهة التي تلقت المساهمة
مبلغ 

المساهمة
بالجنيه 
المصري

الموافقة على 
المساهمة من قبل

تاريخ 
المساهمة

مؤسسة يحيي عرفة الخيرية 
لألطفال 

تطوير وحدات الرعاية الطبية لألطفال -  
مستشفيات  جامعة عين شمس

1,000,000
مجلس إدارة البنك 

التجاري الدولي 
ومجلس األمناء

يناير2010

مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض 
وأبحاث القلب 

3,000,000إجراء 50 عملية قلب مفتوح لألطفال
مجلس أمناء 

المؤسسة
مارس 2010

جناح الرعاية الطبية لألطفال كلية 
طب الفم واألسنان – جامعة 

القاهرة 

تجهيز جناح الرعاية الطبية لألطفال 
يشمل على 56 وحدة أسنان كاملة

 2,800,000
تسدد على 

دفعتين

مجلس إدارة البنك 
التجاري الدولي 
ومجلس األمناء

مارس 2010 
ويناير 2011

المؤسسة المصرية لمكافحة 
سرطان الثدي

إجراء عمليات جراحية وتركيب بدائل 
صناعية وعالج 15 مريضة

118,000
مجلس أمناء 

المؤسسة
مارس 2010

جمعية أصدقاء مستشفيات أبو 
الريش لألطفال 

تطوير وحدة الرعاية المركزة بالدور السابع 
بمستشفى األطفال الجامعي »أبو الريش 

المنيرة«

 6,119,750
تسدد على 

دفعتين

مجلس أمناء 
المؤسسة

نوفمبر 2010 
ومايو 2011

مؤسسة مجدي يعقوب ألمراض 
وأبحاث القلب

تجهيز الوحدة الجديدة للرعاية المركزة 
لألطفال بالدور األول بالمبنى الجديد

 13,000,000
تسدد على 

دفعتين

مجلس أمناء 
المؤسسة

يناير2011 
وأبريل 2011

مستشفى سرطان األطفال  مصر 
57357

2,000,000تدعيم كلي في رعاية األطفال المرضى
مجلس إدارة البنك 

التجاري الدولي 
ومجلس األمناء

يناير 2011


