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٢٠٠٥ لعام السنوي التقرير – غروب سيتي



مسؤولياتنا املشتركة
مسؤولياتنا نحو عمالئنا

يتوجب علينا إعطاء عمالئنا أولوية 
اهتماماتنا قبل أي شيء آخر وتقدمي أفضل 

النصائح واملنتجات واخلدمات لهم، والتصرف 

الدائم معهم بأعلى مستويات النزاهة.

 

مسؤولياتنا نحو بعضنا البعض

يتوجب علينا أن نوفر أفضل الفرص 
لألشخاص املتميزين لكي يتمكنوا من 

حتقيق قدراتهم الكامنة على أفضل وجه. 
كما يجب علينا أن نتعامل مع زمالئنا في 

فريق العمل بكل احترام، وأن نتميز بتنوعنا 
الرائع، وأن نتقاسم كامل املسؤولية في 

جناحاتنا وأن نتحملها أيضا في حالة فشلنا. 

مسؤولياتنا نحو شركتنا

يجب علينا أن نضع مصالح سيتي غروب 
طويلة املدى دوماً في طليعة أهدافنا قبل 

النظر إلى األرباح قصيرة املدى لكل قسم، 
وأن نسعى لتحقيق أفضل النتائج حلملة 
أسهم شركتنا. كما يتعني علينا احترام 

الثقافة احمللية والقيام بدور نشط في 
اتمعات التي نعمل ونعيش فيها. كما 

يجب علينا أن نُشرّف أولئك الذين سبقونا 
وأن ننقل تراثنا ألولئك الذين سيأتون من 

بعدنا.
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سيتي غروب في حملة مقتضبة
تتمتع سيتي غروب بنقاط قوة فريدة من نوعها تميّزها عن مثيالتها من الشركات المنافسة.

 ٢٠٠٥  
٨٣٫٦ بليون  العوائد 

دخل من 
١٩٫٨ بليون                              عمليات مستدامة 

٢٤٫٦ بليون*  الدخل الصافي 
١٫٥ تريليون   األصول 

العائد على متوسط حقوق املساهمني
 ٪٢٢٫٣ ذوي األسهم العامة 

١١٨٫٨ بليون   حقوق املساهمني ١  
١ مبا في ذلك حملة األسهم ذات األفضلية

 ٢٠٠٥ العائد على السهم الواحد 
دخل من 

   ٣٫٨٢ العمليات املستمرة 
  ٤٫٧٥ الدخل الصافي 

  ٪٨٫٧٩ نسبة األسهم الرأسمالية من فئة ١  

 ٢٠٠٥ الدخل الصافي لقطاعات األعمال 
$١٠٫٩ بليون  مجموعة خدمات األفراد الدولية 

مجموعة اخلدمات املصرفية 
$٦٫٩ بليون  للشركات واالستثمارات 
$١٫٢ بليون  مجموعة إدارة الثروات الدولية 
$١٫٤ بليون  استثمارات سيتي غروب البديلة  

تنويع مصادر الدخل | قاعدة واسعة من اإليرادات تمكن سيتي غروب من النمو في أصعب الظروف االقتصادية.

قوة رأس املال | إن قوة أسهم سيتي غروب البالغة ١١٨٫٨ مختصر نتائج األعمال
مليار دوالر١ هي عامل أساسي في التصنيف المتفوق 

Fitch   S&P  Moody’s  

AA+  AA-  Aa1 سيتي غروب 

AA+  AA  Aa1 سيتي بنك 

AA+  AA-  Aa1 سيتي غروب فوندينغ إنك. 

١مبا في ذلك حملة األسهم ذات األفضلية

قوة توزيع ال تضاهى | لدينا شبكة توزيع تعتبر األضخم بين كافة شركات الخدمات المالية؛ كما نقوم بخدمة ٢٠٠ مليون حساب للعمالء، ونمارس 
أنشطة تجارية في أكثر من ١٠٠دولة عبر قنوات متعددة:

*باستثناء أنشطة الشركة/العمليات األخرى وتلك املتوقفة

* بما فيه أرباح مبيعات أعمال التأمين على الحياة والتقاعد البالغة ٢٫١ مليار دوالر والربح
  الناتج عن بيع أعمال إدارة األصول

**باستثناء استثمارات سيتي غروب البديلة وأنشطة الشركة/العمليات األخرى 
  وتلك المتوقفة
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النسبة املئوية حسب املنتج*  

 ٪٥٣ مجموعة خدمات األفراد الدولية 
مجموعة اخلدمات املصرفية 

  ٪٣٤ للشركات واالستثمارات  
مجموعة إدارة الثروات الدولية  ٦٪ 
استثمارات سيتي غروب البديلة   ٧٪

النسبة املئوية حسب املنطقة**
٪٥٧ الواليات املتحدة  
أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا  ٨٪
٪١٤ آسيا   
اليابان    ٦٪
٪١٠ املكسيك   
أميركا الالتينية   ٥٪



املساهمني،  أأعزائي

ممارسة  كيفية خاللها بالتركيز على قمنا إذا غروب. لسيتي السنوات أهم من ٢٠٠٥ كانت لقد
يقني على فإنني وبنتيجته، عريقة. عاملية مؤسسة كموظفني ينتمون إلى والتصرف األعمال

االستمرار في متكيننا من من شأنه سيكون النمو من مرحلة متطورة بدخول بدأنا بأننا تام
عليه. شركتنا ركائزها الذي بنت وعدنا حتقيق

األكثر بني الشركات األولى املرتبة نحتل نزل لم أننا إذ
أرباحا ملساهمينا وحققنا ،٢٠٠٥ العالم لعام ربحية في
فيما مالية أخرى، أي شركة أن تضاهيها تستطع لم

قطاعات أعمالنا.  االستثمار في مختلف في استمرينا

زادت  كما دوالر؛ مليار ١٩٫٨ املستدامة عملياتنا دخل بلغ إذ
١١٨٫٨ مليار  إلى قيمتها لتصل العادية األسهم قاعدة
دوالر.  أما  تريليون ١٫٤٩ ميزانيتا بيان جتاوز فيما دوالر؛

عوائد في زيادة عن حتقيقنا فقد أعلنا ،2006 عام في
الواحدة  وذلك للسنة باملائة، 11 مقدارها فصلية أسهم
األسهم زيادات أرباح يخص فيما على التوالي والعشرون

العادية.

التي إجنازاتنا إزاء بالفخر الشعور إلى هنا يسعني ال
أحدا، لم تفاجئ اإلجنازات هذه أن بيد .٢٠٠٥ في حققناها

العثرات  عقب العزم، وذلك بعد أن عقدنا جاءت بل
على ،2004 وأوروبا عام اليابان في طريقنا التي اعترضت

ممارسة وعميقا لكيفية موضوعيا نقدا ذاتيا منارس أن
التي اخلمسة“ النقاط ”خطة بتطوير قمنا وعليه، أعمالنا،

والقيام مواهبهم، وتطوير املوظفني تدريب تتمحور حول
التواصل وإنشاء وسائل وحتسني ألدائنا، مراجعة بعمليات
بـ ”مسؤولياتنا تعهدنا كما صرامة. رقابية أكثر آليات
البعض، بعضنا عمالئنا، وجتاه جتاه الثالث“ – املشتركة
على الناظمة اجلهات بلقاء قمنا وعليه، شركتنا. وجتاه

إجراءات من به لوضعها في صورة ما نقوم السنة امتداد
وبحلول العريقة. غروب سيتي ثقافة لتعزيز وخطوات

النتائج التي بأن كبيرة ثقة على كنا نهاية السنة،
أننا إال األوساط كافة عند ترحيب موضع حققناها كانت

املصالح ذات ال سيما في اجملاالت سويا العمل سنتابع
جديد جيل بتطوير املشتركة. كذلك قمنا واالهتمامات

التي املبتكرة واخلطط اخلالّق مشجعني الفكر القادة، من
تاريخها امتداد على شركتنا بها تتميّز كانت لطاملا

العريق.

٢٠٠٥ نظرة إلى
إطار  اخلطوات في من بالعديد ٢٠٠٥ لقد قمنا في
منونا أسس ولوضع املستقبلية للتحديات التحضير

وتطورنا: 



٣ | سيتي غروب ٢٠٠٥

الفرص أفضل متنح مجاالت في األموال رؤوس بتخصيص قمنا  إذ
التوزيع. لصالح أعمالنا وحتويل تركيبات والنمو، يخص العوائد فيما
والتقاعد التأمني بيع أعمال في املثال، سبيل على ذلك، جتلى وقد
إلدارة مايسون» «ليغ لشركة أعمال إدارة األصول بيع وكذلك في

الثروات. 

املثال، سبيل على العمالء. تعميق عالقات على بالتركيز  نقوم
خلدمة املتحدة الواليات صعيد على األفراد أعمال تنظيم بإعادة قمنا

منتجاتنا خطوط على امتداد عمالئنا حاجات من واسعة قطاعات
وكذلك لالستجابة – مرة وحيد في كل منتج عن خدمة عوضا –

عامليا. األسواق مختلف في الناشئة للفرص ال وفعّ سريع بشكل

٣١٣ فرع  إضافة عبر العالم حول توزيعنا شبكة بتوسعة  قمنا
بارني.  سميث لـ فرع و١٢٥ األفراد، لتمويل و٣٤٦ فرع التجزئة، لبنوك

اليابان.  في للقروض آلية 170 ماكينة أيضا أضفنا كما

National Cor-) الشركات خلدمة الوطني البنك بتأسيس  قمنا
 National) االستثمار خلدمات الوطني والبنك (porate Bank

في العمالء من قطاعات أوسع خدمة بهدف (Investment Bank
الواليات املتحدة.

من املزيد الستحداث العمالء حلاجة باالستجابة  وكذلك قمنا
«نايت من تكنولوجيا االستفادة عبر إلكترونيا التداول إمكانيات

قمنا بتملّكهما.  اللتان «الفا» و ترادينغ»

أوسع للمنتجات والقدرات قاعدة بناء  واستمرينا بالتركيز على
الدولية. الثروات إدارة أعمال في االستشارية

بشكل مالئم.  عديدة وتنظيمية قانونية قضايا  وقمنا بحل

– الصغيرة املشاريع لتمويل غروب سيتي مجموعة بإطالق  وقمنا
متخصصة وشبكات من مؤسسات نخبة رائدة مع سويا تعمل وهي

جتاريني وعمالء كشركاء ومستثمرين الصغيرة املشاريع بتمويل
بعد خدمتهم يتم لم الذين األفراد وصول إمكانية لتوسيع وذلك –

إلى الرسمية املالية املؤسسات من اخلدمة املالئمة يتلقون ال الذين أو
املالية.  واخلدمات املنتجات

النكسات والتحديات: بعض معه أيضا اصطحب ٢٠٠٥ عام أن إال

نستطع لم إذ توقعنا، كما أداءنا يكن لم الصعيد املالي،  فعلى
اإليجابي. التشغيلي التدعيم في هدفنا حتقيق

الثابتة واملعاشات األميركية بالبطاقات املتخصصة  وواجهت أعمالنا
اإلفالس  إصالح قانون تطبيق أدى بالتحديات. مليئة جتارية ظروفا
ومطابقة الفائدة معدالت وتصاعد التنافسية التسعير وشروط
الدخل خفض إلى اجلوائز يخص نقاط فيما سياستنا احملاسبية

عوائد  تأثر منو وقد األميركية. االئتمانية البطاقات ألعمال الصافي
بفعل ظروف سلبي بشكل الكاملة للسنة الثابت أسواق الدخل

السنة. من الفصل الثاني في الرأسمالية الصعبة السوق

منخفضة بوتيرة حصل أنه الصافي، برغم الفائدة عائد  وانخفض
منحنيات وثبات زيادة معدالت الفائدة بفعل السنة، امتداد على

العاملي.  العائد

لتحقيق صالبة إلى تصميمنا والتحديات لم تزد النكسات أن هذه إال
أمت  على بأننا بعمق نؤمن نحن بعده. وما ٢٠٠٦ في عام أداء جيدا
مضى. وقت أي من أكثر املستدام النمو لبناء ركائز اآلن االستعداد

فريدة الميزات التي تجعل سيتي غروب ما
التعرّف متكيننا من شأنها من تنافسية ميزات بخمسة نتمتع

خدمات شركة أي من جاهزية أكثر بشكل السوق فرص واستغالل
أخرى. مالية

العاملية بصماتها أن هي األكثر انتشارا في العالم: إذ شركتنا أوال،
هي كما األميركية املالية اخلدمات شركات بني وضوحا هي األكثر

العاملية. املالية اخلدمات شركات بني األكثر انتشارا األميركية الشركة
من ١٠٠ عام.  منذ أكثر منها في الكثير ١٠٠ بلد، في األعمال ومنارس

يحتاجه ملا أعمق وفهم بنظرة العميقة احمللية جذورنا كما متدنا
فرص النمو. متكث وأين العمالء

من متزايدة أعدادا بخدمة نقوم تضاهى: قدرة توزيع ال لدينا ثانيا،
ونقوم أخرى. مالية خدمات شركة أي من أكثر يوم كل العمالء

إضافة بارني، وسميث األفراد ومتويل من البنوك اآلالف عبر بذلك
التداول ومكاتب اآللية القروض وماكينات اآللي الصراف ماكينات إلى

وغيره. وخدمات اإلنترنت

التنافسية امليزة عبر أكبر قوة العاملي انتشارنا ووصولنا ويكتسب
إن املالي. صعيد القطاع األفضل على التجارية العالمة الثالثة: 

جتذب ال التجارية عالمتنا بها تتمتع التي والثبات واملصداقية القوة
بناء في تساعدنا إنها فحسب، بل عامليا املوظفني من أفضل املواهب

العامليني. العمالء من ال تضاهى قائمة

ذلك ويتجلّى مثيل، لهما ليس الية وفعّ بحجم شركتنا تتميّز رابعا،
وقد إنتاج للرأسمال، نسبة بأعلى ومتتعنا القوية ربحنا هوامش في

االقتصادية التي البيئات تنوع رغم عبر السنني النمو من ذلك مكننا
وسطها. نعمل

عروض من بدءا – تشكيلة من املنتجات أوسع نعرض خامسا،
ووصوال إلى ورأسمال اجملازفة للتقاعد مرورا بالتخطيط الطالب قروض

العامة. األولية اإلصدارات
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شركتنا، بها تتمتع التي الفريدة من نوعها امليزات هذه على وبناء
غروب. سيتي إلى مستقبل تفاؤل بكل ننظر إال أن يسعنا ال فإننا

حول في البلدان احمللي الناجت اإلجمالي منو استمرار ومع احلقيقة، وفي
التجارة نسبة وارتفاع النامية، البلدان في األسواق وإصالحات العالم،

فإننا وعليه، جديدة. متوسطة طبقة نشوء نشهد فإننا العاملية،
األفراد،  محتمل من عميل جديد مليون ٧٥٠ حوالي سينشأ بأنه ر نقدّ

اخلمس السنوات امتداد املتحدة، على الواليات خارج أساسي بشكل
املالية، اخلدمات لقطاع مسبوقة غير فرصة يشكل ما القادمة –

غروب. لسيتي وباألخص

أن إال واخلدمات، املنتجات من عروض كاملة لدينا باقة ورغم أنه
املنتجات تلك بدمج نقوم حني احلقيقية تستمد قوتها غروب سيتي

بأننا الثقة ملء عندي عمالئنا. واحدة لصالح كشركة واخلدمات
الهدف. لتحقيق ذلك ما ضروري بكل نقوم

االستراتيجية أولوياتنا
استراتيجية: أولويات خمس لدينا بعده، وما ٢٠٠٦ لعام

جديدة أسواق اختراق نستطيع كي – التوزيع شبكة  توسيع
من نسرع فإننا العالم، حول احلالية األسواق في وتعميق وجودنا

األفراد؛ وتوسيع لتمويل مصرفية فروع افتتاح يخص فيما اخلطوات
السمسرة أعمال ذلك في مبا الرأسمالية، األسواق مجال في أعمالنا
في اخلاصة البنوك عدد وزيادة اإللكترونية؛ التداول وإمكانيات املالية

الواليات املتحدة.

واحد، كشركة لكي نقوم بتسيير شؤون األعمال – اخلبرات  حتويل
أفضل. وهذا األمر بشكل وخدماتنا منتجاتنا فإننا نقوم بدمج

تقدمي عبر العمالء خدمة طريقة حتسني ا ملرة من هذه سيمكننا
أن اخلبرات وفي الوقت نفسه، ميكن لتحويل ذكية وشاملة. حلول

املثال، الشراكة سبيل على للشركة: ضخمة قيمة خلق إلى يؤدي
إذ استطاعت األميركية. البطاقات وأعمال بانامكس بني املعقودة

لتسعير بالنسبة خبراتنا بانامكس عبر جمع ائتمان بطاقات أعمال
وخبرات املتحدة الواليات اآلتية من العمالء واستهداف املنتجات

 ٥٠ مقدارها زيادة حتقيق والتسويق املنتجات فيما يخص بانامكس
.٢٠٠٥ في سواء حد على الصافي والدخل العوائد في باملائة

في أهدافنا أحد – يتمثل املوظفني والتكنولوجيا  االستثمار في
غروب سيتي أعمال امتداد على أكثر عامة ومعايير نظم استحواذ

عن النظر بغض بطريقة أسهل، معنا العمالء التعامل يستطيع بحيث
أنشطتهم. مبمارسة يقومون أين أو بخدمتهم تقوم التي العمل وحدة
بحيث من املوظفني، املواهب وتطوير أفضل استقطاب أيضا نريد كما

الطويل، املدى على تدريب وتطوير املوظفني على التشديد نستطيع
تواصل وكذلك اخلمس“. النقاط ”خطة بـ التقيّد عبر ويكون ذلك
شهادات حلملة بني الشركات املفضلة الثانية املرتبة تبوأ شركتنا
فورتشن مجلة استطالع (حسب األعمال إدارة في البكالوريوس

املهني. التطور مجال في ال تضاهى فرص متنحه من األميركية)، ملا

تقييم في سنستمر – العوائد أعلى لكسب الرأسمال  تخصيص
مستوى أعلى ينتج كي حتريكه بغية بصرامة مالنا لرأس استخدامنا

عام أواخر في قمنا املثال، سبيل على والنمو. العوائد فرص من
من حصتنا في ”نيكو كورديا“، وهي شركة  ٢٠٠٥ ببيع جزء جوهري
سيتي غروب ”نيكو في استثمارنا حجم بزيادة وقمنا مالية يابانية،

املالية. األوراق أعمال مجال في املشترك مشروعنا ليمتد.“،

سنستمر  بعده، ٢٠٠٦ وما في عام – املشتركة» «مسؤولياتنا  تبني
شركتنا. لنمو حيوية كركيزة الثالث املشتركة مسؤولياتنا بناء في

جتاوز توقعاتهم بل فحسب إرضاء العمالء ليس يجب علينا بأنه نؤمن
متكاملة حلول الستحداث غروب سيتي فريق وعليه، يعمل أيضأ.
بحيث تصبح الشركة أعمالنا مختلف بني اجلسور وملد للعمالء

الهدف، إلى هذا للوصول واحدة.  وسعيا عمل تعمل كوحدة برمتها
خفيفة غروب شركة جلعل سيتي جهودنا بذل قصارى فإننا نواصل

عنها. البيروقراطية ولنفض أسرع، بشكل تتحرك

تجاه المجتمع مسؤولية الشركة
قبل من املسبوقة غير الطبيعية الكوارث عام ٢٠٠٥ كان لقد
آسيا، جنوب في والزلزال ،٢٠٠٤ أواخر في تسونامي تبعات –

سيتي قامت الكوارث، لهذه واستجابة املتحدة. الواليات في واألعاصير
بتقدمي بالتعهد وموظفونا اخليرية غروب سيتي ومؤسسة غروب

وببناء  اإلغاثة مساعي إطار في أميركي دوالر مليون ٣٠ مقداره مبلغ
نفخر أن يسعنا إلى تعهد ال املنكوبة – وهو املناطق اجملتمعات في

الفخر. كل به

للمشاركة في  ٣٠ من موظفينا اختيار أنه مت يسرنا أيضا كما
الصليب األحمر منظمة الكوارث الذي ترعاه من اإلغاثة برنامج

ملدة املتطوعون هؤالء عمل وقد نوعه. من األول وهو – األميركي
أني كاترينا. إعصار ضحايا ملساعدة غروب سيتي نفقة على أسبوعني
يتطوعون الذين موظفينا من اآلالف من وبالعديد جميعا بهم لفخور

النبيلة. األغراض لهذه بوقتهم

وموظفونا ساندي به قام الذي الشاق بالعمل أيضا فخور أني كما
أواخر في آسيا منطقة جنوب ضرب الزلزال الذي ضحايا لصالح
األعمال من قطاع آخرين قادة أربعة مبعية األول. أكتوبر/تشرين
ساندي من بوش دبليو. جورج األميركية الرئيس طلب اخلاصة،

سبيل في خاصة تبرعات تقدمي على للتشجيع حملة لقيادة ويل
مساعيهم من جزء وبفضل املنكوبة. املناطق اعمار وإعادة اإلغاثة
نقدا  دوالر أميركي مليون ١٠٠ أكثر من بجمع اخلاص القطاع قام

وكخدمات عينية.

الئحة مؤشر»داو جونز» غروب على سيتي إعادة إدراج مت أخرى مرة ختاما،
الئحة مؤشر FTSE4Good وهما  وعلى ٢٠٠٥ لعام املمتازة لألسهم

النمو يخص فيما النوعية املعايير تضع التي بالشركات الئحة يضمان
واالقتصادي. واالجتماعي البيئي الصعيد على ممتازا أداء وتظهر املستدام
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موظفونا
بعملهم موظفوها يتجاوز عالية، معايير ذات منظمة نحن

حتى منهم طلبنا ،٢٠٠٥ عام العليا. في توقعاتنا وسلوكهم حتى
أعمالهم وفي مسؤوليات على التركيز في االستمرار ذلك – من أكثر

بـ ”خطة التقيد عبر كشركة ثقافتنا صياغة إعادة الوقت نفسه
يخص الوقت هائل فيما التزام ذلك تتطلب اخلمسة“. وقد النقاط

املستقبل، لنمونا في أساس متني بناء أنهم جنحوا في إال والطاقة،
اخلدمات في أن نصبح شركة املتمثل هدفنا من أكثر االقتراب وفي

العالم. في وتقديرا احتراما املالية األكثر

ويل ساندي
الرائع، وحول  وصديقي مرشدي، حول الكلمات أن أقول بعض دعوني
الذي ويل، ساندي املالية، اخلدمات في قطاع ثورة رؤيته رجل أحدثت

هذا أبريل/نيسان من في غروب سيتي إدارة مجلس سيتقاعد كرئيس
العام.

املاضية أن سنة العشرين مدى على محظوظا وكنت الشرف لي كان
املالي قادة القطاع أرمق من واحد يعد الذي جانب ساندي، إلى أعمل

العشرين. للقرن

ممكن منح أكبر قدر في وقد متثلت ساندي عادلة – رؤية لقد كانت
وفي السائدة، االقتصادية احلركة في املشاركة فرصة املوظفني من

على ممكنة لشكرهم قيمة أفضل املساهمني إعطاء نفسه، الوقت
شجاعة بخطوات به يحلم ساندي ما كان أجنز ثقتهم بشركتنا.

مع الحقا ستندمج شركة وهي ترافلرز، ببناء فقام األخرى، تلو واحدة
أكثر غروب، سيتي ن لتكوّ كورب، سيتي تدعى عظيمة أخرى شركة

في العالم. املالية جناحا املؤسسات

لم يقترب ولو منهم أحدا إال ساندي، بناه ما تقليد آخرون حاول
من خاص قسم في ساندي إجنازات ستدخل ساندي. مما أجنزه قليال

التاريخ. كتب

وكبير مدرائها شركتنا إدارة مجلس رئيس اآلن بحرارة نودع وإذ
ملواقيت الدقيق املدهش حسه سنفتقد فإننا سابقا، التنفيذيني

واستقامته، وإخالصه، النجاح، لتحقيق الصلبة وإرادته األعمال، إجناز
احلظ، حلسن العاملية. االجتماعية بزمالئه وباألنشطة واهتمامه
عن التعبير إال هنا يسعنا وال مساعدتنا، في ساندي سيستمر

هذا. لقراره الكبير امتناننا

توقعاتنا
جتاه أنفسنا وفقا للتقدم الذي نحرزه بتقييم املستقبل، سنقوم في

التي األمد الطويلة املالية األهداف ذلك في االستراتيجية، مبا مبادراتنا
أقيم في غروب» الذي لسيتي املستثمر/احمللل «يوم بشرحها في قمت

األول ٢٠٠٥. ديسمبر/كانون ١٦

باملائة؛ ١٨-٢٠ العادية، األسهم في قوية  تعوائد

رقم واحد، مع مبعدل متوسط-إلى-عال في العائد أساسي  تنمو
و املالية؛ في األسواق بالتقلبات يتأثر قد األمر هذا بأن أن العلم

عبر األساسي العائد يفوق منو منو دخل أساسي نحقق أن  تنتوقع
فعالة. إقراض وإدارة النفقات ضبط

هذه إلى ستضيف احلصص شراء وإعادة متلّك عمليات أية تأثير
األهداف.

اجلوهرية، أعمالها على الشركة تركيز بإعادة قمنا ،٢٠٠٥ عام في
بتدعيم االستراتيجية، وقمنا املبادرات من واضحة مجموعة ووضعنا

املستقبلي. النمو أساس وضعنا كما الشركة، ثقافة

خططنا للنمو. سنقوم بتطبيق ،٢٠٠٦ عام وفي

برينس تشاك
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املساهمني، أعزائي

بالنسبة الوراء إلى أنظر ”عندما
نفسي في أقول ملسيرتي املهنية

الفرص المتالكي محظوظا كنت أني
العديد  بأن فخور فرق. إني إلحداث
قمت الذين الشركات موظفي من

بتحقيق استمروا بقيادتهم بنفسي
املهنية مسيرتهم في النجاحات

يعيلون نفسه الوقت في كانوا فيما
مجتمعاتهم.“ ويخدمون  عائالتهم

ويل ساندي

إدارة أترك منصبي كمدير جمللس سوف ١٨ أبريل/نيسان ٢٠٠٦، في
غروب.  سيتي

غروب  سيتي أن الكلمات. إذ أخط هذه أن السهل عليّ من ليس
 46 الـ على مدى حياتي شكلت جزءا مهما من القدمية وشركاتها

واقعها. غير أي واقع آخر تخيّل بحيث يصعب عليّ املاضية سنة
مبثابة عائلتي. إليها بالنظر استمر وسوف غروب سيتي إلى نظرت

يقوم  الذي االجتاه لرؤية جدا مرتاح إذ أني مناسبا. اآلن أن الوقت إال
وكلي ثقة أرحل أني كما فيه. الشركة بتسيير وفريقه تشاك برينس

انطلقت في قد اجلديدة القيادة وأن أمامنا تزل لم أفضل األيام بأن
وأفضل. جديدة إلى مستويات الشركة سيأخذ مسار

يسألني  املهني. عندما مساري ذروة غروب سيتي إنشاء شكل لقد
املالية، أجيب اخلدمات للعمل في قطاع جانب أفضل حول الناس
ساهمت بإدارتها قمت التي الشركات بأن – ذاتها بالطريقة دائما
العالم. من الناس حول للماليني أفضل معيشة بإنشاء مستوى
كي املالية ذلك بنزاهة، عبر التزويد بالوصول إلى املصادر حققنا

تنمو، أن واملؤسسات األعمال تستطيع وكي أحالمهم، الناس يحقق
قوة. أكثر وأن تصبح اجملتمعات

سيتي  متارس إذ اجملاالت. هذه مضاهاتنا في أية شركة تستطع ولم
من قرن،  أكثر منذ منها الكثير 100 بلد، وفي في أعمالها غروب

الشركات من من أي املالية أفضل املوارد إلى والوصول ومتنح املنتجات
الذين من موظفينا واآلالف اآلالف جهود بفضل وهذا – لنا املنافسة

أقوى منلك املالي. وكذلك القطاع العاملية في الريادة قمة أوصلونا إلى
لنا. املنافسة الشركات من أي من مداخيل وإمكانيات بيان ميزانية

املوظفني. لقد  من املوهوبني واملوهوبات هؤالء أقود أن كان لي الشرف
إال القطاع املالي، في إثارة التبدالت أكثر من بعضا سويا شهدنا

الشاق املوظفني عمل في متثل استمر الذي الوحيد الثابت أن األمر
في األكبر الفضل لهم الذين وعمالئنا، مساهمينا جتاه وتفانيهم

أسس جناحنا. وضع

فقط ليس أعتبره إدارة بالعمل مع مجلس محظوظا أيضا كنت كما
للقطاع  األساسية املعايير بوضع قام بأنه بل العالم، في األفضل

غروب سيتي قيامه بذلك، وضع وعبر اإلداري، الضبط في مجال املالي
وناجح. طويل مستقبل إلى توصلها سكة على

في وزميلي صديقي العزيز كلمة حول أن أقول أيضا لي اسمحوا
آرثر  كان املنصرمة. لقد السنة توفي الذي زانكل آرثر اإلدارة مجلس

وإنسانا معنى، ما لهذه الكلمة من وقائدا بكل عظيما شخصا
أنك إال آرثر – نفتقدك يا تثقيفهم. عبر مبساعدة الناس آمن كرميا

عديدة. أشكال في معنا تزل لم

ممتعة من األهمية، نفسه وبالقدر جدا، رحلة عظيمة كانت لقد
عقدت  وقد الصفقات، صانع بأنني رفت عُ على مدى السنني، للغاية.
أن أعتبر شخصيا، ولكني بذلك. فخور وأنني حياتي في منها الكثير
جوان أصبحت عندما ،1955 يونيو/حزيران في كانت حياتي صفقة
دائما أقرب جوان لقد كانت زوجتي. لتصبح بذلك ويل، موشير جوان
كما العسر، اليسر أوقات إلى جانبي في ووقفت أصدقائي وأوثقهم،
موقعي اآلن أن أكون في استطعت قد كنت ملا بأني على يقني وأني

لوال مساعدتها لي.

كليا. فكما سأنسحب ال يعني أني غروب سيتي من تقاعدي أن إال
أستمر وسوف بالتعليم بشغف مولع و فإنني الكثيرون، يعلم

لتطوير الفرص الشباب متنح التي املؤسسات تلك لصالح بالعمل
عملي على عالوة اجملتمع. تطوير في للمساهمة رهم وحتضّ مؤهالتهم

اخليرية، مزاولة أنشطتي سأواصل غروب، لصالح سيتي االستشاري
اخليرية، األعمال على تشجيع الشركات جلنة قيادة في ذلك مبا
األكادميية واملؤسسة للطب، كورنل ويل وكلية وكارنيغي هوول،

 . الوطنية

في نفسي أقول املهنية ملسيرتي بالنسبة الوراء إلى أنظر عندما
فرق. إني فخور بأن  إلحداث الفرص محظوظا المتالكي كنت أني

استمروا بقيادتهم قمت بنفسي الشركات الذين موظفي من العديد
في الوقت فيما كانوا املهنية مسيرتهم في النجاحات بتحقيق

العديد التقيت لقد مجتمعاتهم. ويخدمون عائالتهم يعيلون نفسه
حياتي. طيلة صداقات استمرت عقدت الرائعني كما األشخاص من

وسيلقى تشاك ال يتجزأ من عائلتي، جزءا غروب سيتي ستبقى
مستقبل إلى الشركة خالل قيادته وثقتي الكاملني برينس دعمي

جدا. مثير

من تقتربون التفوق، وعندما دائما إلى أن تسعوا تذكروا أصدقائي،
سيحدث.  ماذا وترقبوا األمام إلى قليال بدفعها قوموا أهدافكم، إجناز

إليكم جميعا. متنياني أفضل إجنازه. ملا ستستطيعون ستذهلون
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احلياة، في ضمانة هناك ”ليس
زمالئي، رمبا أحد قال كما ولكن
مالية في مؤسسة ليس هناك

لديها اليد األفضل للعب، العالم
القيادة غروب سيتي لدى أن إال

للعب واالستراتيجية واألشخاص
صورة.“ أفضل على

روبني روبرت

االقتصاد في تغيرات تاريخية تشهد في فترة نتواجد إننا عتقد
سياسة وتبنيه والقوي السريع التكنولوجي التطور يحركها العاملي،

األسواق يخص العاملي فيما واالندماج اجلغرافية، باحلدود تعترف ال
اقتصاديات جتاه العاملية تقريبا احلركة وكذلك والرأسمالية، التجارية

تنشأ  العالم. وعليه، جميع أرجاء في احلر السوق مبدأ على تعتمد
نفسه بالقدر أيضا تتواجد أنه غير العاملي، لالقتصاد فرص هائلة

جمة. حتديات

فإننا صعوبات جدية، واجهنا أو الفرص هذه استغالل استطعنا سواء
للمناطق السياسية النظم مواجهة كيفية في كبير بشكل سنتأثر

التقاطع بني  إن هذا التحديات. لهذه العاملي لالقتصاد الرئيسية
تشكل حالة عليها، تقوم التي العديدة والعوامل الفرص والتحديات،

اتخاذ القرارات لعملية بالنسبة والغموض التعقيد استثنائية من
السياسات. وصنّاع واملستثمرين األعمال، بشأن

سيناريوهات فقط تتوفر بل واضحة – أجوبة توجد ال وعليه،
تزداد  على ذلك، وعالوة املمكنة. االحتماالت حول محتملة وتقديرات
ال ميكن احملتملة عملية توقيت السيناريوهات ألن التعقيد هذه درجة

بها. التنبؤ

املستمر التحول في التغيير هذا لكل محتملة نتيجة وتتمثل
والعديد الصني والهند اإلقليمي جتاه لالقتصاد النسبية لألهمية
هائلة  حتديات الدول تلك لدى األسواق الناشئة آلسيا. دول من

من كبيرة درجة ذلك، وعلى في مبا بها بشكل واضح، خاصة
أن إال االقتصادية، القرارات في صنع احلكومة تدخل تراجع األهمية،

تلك مواجهة جلهة عظيم تقدم إحراز استطاعت السياسية نظمها
مستقبال. باخلير يبشر الذي األمر التحديات،

األخرى، الناشئة األسواق ودول العالم، لهذا املتطورة البلدان أما
تراجع  على التحديات هذه بها. وتشتمل اخلاصة تواجه حتدياتها فهي
الواسعة للمشاركة الفعال واإلجناز التجارة، وحواجز اجلمود الهيكلي

ولكن نسبيا عن املشاركة الضيقة عوضا االقتصادي النمو في
على االقتصاديات القائمة دعم تقويض شأنها من التي الكثيفة
ضرورة أو كحتمية البيئة وحماية التجارة، احلر وحترير مبدأ السوق

العاملة. القوة عمر وتقدم املالية االختالالت ومعاجلة اقتصادية،

 

مؤسسة وهي عاملية، مالية مؤسسة أضخم متثل غروب وألن سيتي
عامليها  فإن ١٠٠ بلد، في التجارية أعمالها تزاول حقا عاملية

يتعاملون  هم املثال سبيل فعلى يوميا. األمور هذه مع يتصارعون
النفط لدوالرات الهائلة التدفقات آثار هي ما مثل: يوميا بأسئلة

احملتمل التأثير هو ما اليوم؛ النفط أسعار بواسطة إنتاجها مت التي
املتوسطة املالية واالختالالت العاملي التجاري امليزان الختالالت

أسعار الفائدة ملعدالت األبعد بالنسبة املدى األميركية على والطويلة
منو ممكن سيحدث أسرع أين العالم؛ حول األجنبية العمالت وصرف

ذلك وغير بطأ؛ األكثر النمو يكون أن ميكن االقتصاد العاملي وأين في
أمور. من

وترافلرز، كورب سيتي بدمج قريبا، سيتقاعد الذي ويل، ساندي قام
مؤسسة متلك إلنشاء ومميز، عريق بتاريخ تتمتعان شركتان وهما

بيان  على هذه القوة نقاط استثنائية. تشتمل قوة ونقاط قدرات
من واسعة وسلسلة األطراف، مترامي عاملي وانتشار ميزانية هائل،
وعلى متعددة للعمالء، حاجات لتلبية دمجها ميكن التي املنتجات

العالية املواهب ذوي من محترفني موظفني من األهمية، درجة أكبر
حلول ذكية لتطوير الطاقات تلك استخدام الذين يستطيعون

للعمالء.

استراتيجية ملمارسة التنفيذيني، املدراء كبير برينس، تشاك وضع لقد
فرصا متنح تزل لم التي العالم من املتطورة املناطق في األعمال بقوة
والواليات اليابان، – أوروبا، نضجها النسبي رغم غروب لسيتي هائلة
سلسلة احلالية في أعمالنا تطوير في وكذلك لالستمرار املتحدة –

قوة  نقاط الواعدة. ستجلب الناشئة األسواق من بلدان واسعة
املوهوبني عبر وموظفيها عمالئها، عظيمة لصالح قيمة غروب سيتي

وألصحابها. الكامنة، طاقاتهم تفجير

ليس زمالئي، رمبا أحد قال كما ولكن احلياة، ضمانة في هناك ليس
أن إال للعب، األفضل اليد لديها العالم في مالية مؤسسة هناك

على للعب واألشخاص واالستراتيجية القيادة غروب سيتي لدى
صورة. أفضل

املساهمني، أعزائي



سنة منذ ٣٠ بنك سيتي لدى دايفيس، عميل لوندل

توزيع شبكة أوسع

غروب سيتي حول أحبه ما أكثر فإن لذلك واخلارج املتحدة في الواليات كثيرة برحالت سفر ”أقوم

حاجاتي، كانت ومهما تقريبا، أريد مكان بعملياتي املصرفية في أي أقوم أن أنني أستطيع هو

رائع.“ موظفيها طاقم بأن أعتقد أني كما حتصى. ال أماكن في موجودون فهم أي وقت أريد. وفي

توزيعسي= شبكة توزيعأوسع شبكة توزيعأوسع شبكة توزيعأوسع شبكة أوسع
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قطاع الريادي في دورها لعب مجموعة خدمات األفراد في استمرت ،٢٠٠٥ في عام واجهتها التي برغم التحديات

انتشارها الجغرافي وحجمها بفضل في شمال أميركا وحول العالم للنمو زة متحفّ الخدمات المالية. فهي

القطاع وتقديرا في شهرة األكثر التجارية وعالمتها المبتكرة وخدماتها مثيل، ومنتجاتها لهما ليس اللذان

المالي.

الدولية األفراد مجموعة خدمات
طالب الصغيرة... المنازل...اآلعمال  الكليات...المتقاعدين...أصحاب طالب الصغيرة... المنازل...اآلعمال  أصحاب

أعمالنا في واجهت التي القضايا بني ومن
عن الناجتة اإلفالس حاالت املنصرم العام
إعصار وتبعات اجلديد األميركي القانون

على أعمالنا سلبا أثّرا أمران كاترينا، وهما
مبقدورنا  كان فقد ذلك، ورغم كبير. بشكل
دوالر  مليون 10.9 قيمته صافي دخل إنتاج

مليار دوالر.  48.2 عوائد مقدارها في

لـسيتي عميل مبساعدة فسواء تعلق األمر
أو موسكو، في استثماراته في غولد
في قرض على صغيرة شركة حصول

للمرة مقترض استعمال أو كونغ، هونغ
لقرض بالنسبة فاينانشال سيتي األولى

حلسابات جدد مهاجرين فتح أو الهند، في
أعمالنا فإن نيويورك، في جديدة جارية

جميع في املقيمني األفراد تزويد تستطيع
تستطيع ال مالية بخدمات العالم أرجاء

أخرى.  أية مؤسسة مالية تقدميها

التي األخرى املبتكرة املنتجات بني ومن
بطاقة طرحنا فقد ،٢٠٠٥ عام في أطلقت
والبرنامج املتحدة، الواليات في باس» «باي
وخدمات مصر، في اجلوائز لبطاقات األول
في اجلوال املصرفية عبر الهاتف األعمال

خدمات العمليات أستراليا، وشبابيك
مكاتب في فاينانشال لسيتي املصرفية

رومانيا.  امتداد على البريد

العميل على التركيز
إذ  انتقالية، ٢٠٠٥ مرحلة عام شكل لقد

رئيسية. وإدارية هيكلية بتغييرات قمنا
امتداد على أعمالنا تنظيم فأعدنا

االستفادة اتلفة بغية قطاعات العمالء
أسواق متنحها اتلفة التي الفرص من

لألفراد.  التجزئة أعمال

األفراد في أعمال بتنظيم قمنا وقد
التالي: شبكة  النحو على املتحدة الواليات

وهي األميركية، التجزئة أعمال توزيع
على القائمة األفراد أعمال من مؤلفة

املالية؛ أعمال وخدمات برمييريكا الفروع
على تشتمل وهي األفراد األميركية، إقراض
السيارات وقروض العقارية القروض أعمال

األميركية. التجارية واألعمال والطالب؛
بدمج لنا تسمح اجلديدة التركيبة هذه

عمالئنا حاجات لتلبية واخلدمات املنتجات
عالقاتنا معهم. وتوطيد

منتجاتنا باقة
البطاقات، يخص فيما أعمالنا صعيد على

متنح األميركية البطاقات فإن أعمال
نحتل جتعلنا مبتكرة وخدمات منتجات

الشركات املصدرة األولى بني املرتبة
العالم.  في للبطاقات

،٢٠٠٥ عام مبادرات من العديد ومن بني
سيمبليسيتي في بطاقة فقد أطلقنا

لنفرة االستجابة إطار في املتحدة الواليات
عند التأخر املفروضة من الرسوم العمالء

سريعة بخدمة ورغبتهم التسديد في
من القريبة املتابعة على وقائمة ونشطة

في البالتينوم وبطاقة املوظفني؛ طاقم
خيارات حامليها متنح وهي سنغافورة،

في أولتيما سيتي وبطاقة مديدة؛ تأمني
عدد تلبية حاجات إلى وهي تهدف روسيا،

ذلك في األغنياء األشخاص من متزايد
البلد. 

احلالية.  منتجاتنا انتشار بتوسيع قمنا كما
غولد سيتي عروض بتوسيع قمنا وعليه،

في املنتج إطالق عبر األفراد األغنياء لصالح
هونغ أسبانيا، وفتح مركز سيتي غولد في

ألعضاء سيتي جوائز بطاقة وطرح كونغ،
املتحدة، الواليات وفي في إندونيسيا. غولد
بوتيرة عمالء باستقطاب غولد سيتي تقوم

سنوات. منذ األسرع تعد

البطاقات األميركية أعلنت أعمال كما
تصدر  سوف األولى أنها وللمرة ٢٠٠٥ في

أميريكان شبكة على سيتي منتجات
بطاقات قبول يتم سوف إكسبرس. إذ

من املاليني في إكسبرس أميريكان سيتي
خلدمات  موقع ١٧٠٠ من أكثر وفي املواقع

إكسبرس.  ألميريكان التابعة السفر
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العمالء على ليس بالتركيز أعمال األفراد تقوم
مختلف امتداد بل أيضا على فحسب، األغنياء

سيتي قامت وعليه، االقتصادية. األطياف
عقاري  قرض ٢٠٠٥ بإصدار عام في فينانشال

هونغ ذلك في مبا األسواق، في العديد من مؤمن
احلصول باإلمكان يكن لم حيث وبولندا، كونغ

املقترضني هذه القرض ومينح تاريخيا.  عليه
العقاري بوجههم أبواب االقتراض سدت الذين

منزل. لتملّك الفرص

انتشارنا توسيع
الفروع شبكات تقوم تقدم، ما غرار وعلى
وسيتي فاينانشال لسيتي عددا املتزايدة

إلى األفراد للوصول من املاليني مبساعدة بنك
أحالمهم. وحتقيق املالية أهدافهم

أعمالنا منت البرازيل ففي اجلنوبية: أميركا مثال،
 ٦٠ إلى لتصل املصرفية التجزئة مجال في
كولومبيا، رفعنا  و٢٣٠٫٠٠٠ عميل. وفي فرع

 ٥٠ بنسبة اآللي الصراف وماكينات الفروع عدد
تسعة بإضافة في البيرو، قمنا وأيضا باملائة.

املنتجات خطوط من العديد وإطالق فروع
الشخصية القروض ذلك في مبا الرئيسية،

العمليات التجزئة وإمكانيات إجراء وحسابات
اإلنترنت. عبر املصرفية

بإمتام أيضا قمنا املتحدة، الواليات وفي
في والية بنك أميريكان فيرست متلّك عملية

واحدة  في ١٠٦ فرع بذلك مضيفني تاكساس،
الرئيسية. األميركية أسواقنا من

سيتي بتوسيع انتشار أن نقوم نتوقع كما
عام في هام بشكل فاينانشال وسيتي بنك

عامليا. الفروع من املئات بحيث سنضيف ،٢٠٠٦
التجزئة فروع شبكة لتنمية أيضا ونسعى

وتركيا البرازيل جوهري في بشكل املصرفية
نخطط كما أخرى. بلدان إلى إضافة وروسيا،

في األفراد متويل فروع انتشار لتوسيع أيضا
وأسبانيا وكوريا والهند املكسيك وبولندا

وبلدان أخرى.

قاعدة النمو
جذوره  الذي يعود تراثنا أجزاء من يتمثل جزء

في مجال األعمال  سنة ٢٠٠ حوالي إلى
بتأسيسها قمنا القاعدة التي في املصرفية

٢٠٠ سنة  مدى على النمو حتقيق أجل من
٧٩١٩ فرع  من مؤلفة عاملية القادمة: شبكة

في (مبا لتمويل األفراد ألعمال التجزئة ومكتب
بحيث اليابان)، في اآللية اإلقراض ذلك ماكينات

٥٠ بلد.  في من العمالء بخدمة املاليني نقوم

بعده  ٢٠٠٦ وما لعام أولوياتنا إحدى وتتجسد
بغية نوعها من الفريدة املنصة هذا تدعيم في

عالقاتنا أواصر وتوطيد جدد استقطاب عمالء
ليس بانتشار نتمتع العمالء احلاليني. مع

تضاهى ال وخدمات منتجات وباقة مثيل له
ذلك، من وأكثر االني. في النجاح لتحقيق

في سبيل مبتكرة طرق بالبصيرة إليجاد نتمتع
بطريقة اخلدمات بهذه والتزويد العمالء خدمة

الفريدة املثال، عروضنا سبيل على – جيدة
العمالء املقدمة هوية سرقة حللول بالنسبة

وخدمة لك“، ”شكرا وشبكة سيتي، من
بنك. لسيتي العاملية التحويالت

عالميا بالخبرات المشاركة
شركات أكثر من واحدة غروب سيتي تعد

الواضحة وبصماتنا عامليا، خبرة املالية اخلدمات
واخلبرة نتشارك باملعرفة لنا أن عامليا تسمح

تضاهى في التي ال خبرتنا احلدود. وبفضل عبر
تقدمي مبقدورنا ااطر والقرارات، فإنه إدارة مجال

سوق. أي لألفراد في احلسابات القروض وفتح
تتحلى امليزات التي متلك فقط قليلة شركات

مثل ناشئة، عند دخول أسواق غروب سيتي بها
القروض وفتح ومنح البرازيل، أو بولندا الهند أو

االئتمان. بطاقات إصدار أو اجلارية احلسابات



أحصل التي املمتازة باخلدمة استمتع ”أني

قام الذي غولد سيتي موظف من عليها

عائد ذات محفظة إنشاء في مبساعدتي

شكل على عمالت ثالث في ومتوازنة عال

وإيداعات مربوطة زمنية ملدد إيداعات

استخدم أنا استثمارية. وصناديق بالسوق

إضافة وسيتي بنك عبر اإلنترنت فون سيتي

عبر قاعات املطار إلى ااني الوصول إلى

عام، بشكل سفري املتكرر. سيتي غولد عند

السوق اخليارات في أفضل غولد سيتي متثل

احلالي“. الوقت في الروسية

عميلة لسيتي غولد، روسيا شوكاريفا،  تامارا
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مشروعا مشتركا مع الصني في أمتمنا لقد
العام في للتنمية بودونغ شانغهاي بنك
بطاقة ائتمان إصدار بغية املنصرم وذلك

البطاقات لتكنولوجيا تصديرنا وعبر جديدة.
إصدار مبقدورنا كان إلى الصني، األميركية

هناك. املزدوجة األولى العملة بطاقة

المجتمعات تحسين
أهدافنا أحد اتمعات حتسني يعد

في  أي – ٢٠٠٥ ففي اجلوهرية. ومسؤولياتنا
اللتزامنا العشر السنوات من الثانية السنة
التثقيف املالي  على دوالر مليون ٢٠٠ بإنفاق
املالي التثقيف إطار في مساعينا أحدثت –

كبيرا. أخرى فرقا مرة اتمعات في واالستثمار

عقدناها التي التثقيف املالي من قمة بدءا
املالي التثقيف برنامج إلى وصوال ماليزيا في

في أطلقناه الذي املالية» «شؤوني ى املسمّ
ومواردنا وقتنا بتسخير قمنا فإننا بولندا،

عامليا. لتحسني الثقافة املالية

بنك مجموعة سيتي قامت على ذلك، عالوة
 ٢٫٥ قروض بقيمة بإغالق اتمعات لتنمية

املنصرمة، السنة أميركي تقريبا في دوالر مليار
 ١٠٫٠٠٠ من أكثر إنشاء في ساهم الذي األمر

للعائالت متدنية التكاليف سكنية وحدة
الدخل. متوسطة إلى منخفضة

امتيازا األفراد خلدمات سيتي غروب أعمال تعد
بناؤها وهي مت العاملي الصنف من جتاريا

فإذا اقتصادية. بيئة أي في مداخيل لتحقيق
خبرتنا عمالئنا، وجلبنا على واصلنا التركيز

حلوال وعرضنا اجلديدة، األسواق إلى الشاملة
في سنستمر فإننا عمالئنا، حلاجات مبتكرة

البعيد. وفي املدى اآلن النمو



املتحدة. الواليات مدرائها التنفيذيني، وكبير بالكستون ذا مجموعة إدارة مجلس رئيس شوارتسمان، ستافان

قيمة وتقديرا األكثر التجارية العالمة
بالفوز  األمر تعلق سواء أجلنا، من بشكل صحيح باألمور غروب تقوم سيتي بأن نثق ”نحن

باألمور بشكل ال نقوم بأننا عندما يعتقدون إنذارنا أو واألصول، أو االلتزام ببيان امليزانية بصفقة

غروب  سيتي تكون عندما ومطمئنني سعداء نكون ما، صفقة لفوز نكافح فعندما صحيح.

جانبنا.“ إلى واقفة

سي=
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تتمثل الدولية واالستثمارات للشركات المصرفية الخدمات مجموعة بها تتمتع التي زا تميّ األكثر الخصائص إن

حلول لتقديم ١٠٠ دولة في المغروس المحلي انتشارنا استخدام على وقدرتنا عمالئها عالقات وديمومة قوة في

عمالئنا عالميا. لصالح مبتكرة

الدولية واالستثمارات أعمال الشركات

بتقدمي نصائح قمنا ،٢٠٠٥ عام ففي
احللول من وأنواع جديدة وأفكار استراتيجية
أننا أخرى مرة أظهرت التي الفريدة والقدرات

من كبيرة درجة على صفقات إمتام على قادرون
العالم. من مكان أي في التعقيد

مقداره صافيا املاضية، حققنا دخال السنة في
في عوائد بقيمة ٢٤  دوالر أميركي مليار ٦٫٩

تقريبا. أميركي دوالر مليار

التجاري االمتياز قوة
صعيد على قويا زخما أجنزنا ،٢٠٠٥ عام في

الرأسمالية. املصرفية واخلدمات األسواق أعمال
األولى كشركة املرتبة احتلينا األولى، وللمرة

األسهم إصدارات ضمان مجال في رائدة
على مشددين باألسهم، املرتبطة والسندات

توزيع في وقدراتنا االستشارية تدعيمنا خلبرتنا
املرتبة محتلني السنة وأنهينا عامليا. األسهم

عدد  فيما يخص االستشارات في مجال ٢ رقم
املنجزة. والتملّك الدمج عمليات

العمليات خدمات أعمال فريق أنهى كما
األسرع هي أعماله إن مبرهنا السنة العاملية
مت تصنيفنا وقد سيتي غروب. امتداد على منوا
”يوروموني“ بواسطة النقد“ إلدارة بنك ”أفضل

أطلقنا فيما التوالي على السابعة للسنة
املالية“ ”الرؤية فيه املنتجات، مبا العديد من
األصول مدير وحلول (Treasury VisionSM)
بحيث – منفصل بشكل املدارة للحسابات

العمليات بانكر“حل ”ذا مجلة صنفتها
الداخلية للشركة للعام“.

ألعداد تنفيذ صفقات وبفضل متكنها من
البلدان من عدد متزايد متزايدة من العمالء في

أي من من العمالت أكثر من متزايد عدد وفي

أعمال استطاعت الشركات، من منافساتنا
الريادي موقعها على احملافظة الثابت الدخل
كما أنهى عامليا. للسندات ضامنة كشركة
حيث قام ممتازة، العادية سنة األسهم فريق

العمالء السوق وتصنيفات حصص بتحسني
األعمال. قطاعات كافة في

وأعمال األسواق الناشئة مبيعات شهدت كما
األسواق في التداول قاعات في التجارة،

أخرى حقا،  قوية ٧٠ بلد، سنة حلوالي الناشئة
 ٢٣ بنسبة حجم األعمال منو في عبر حتقيق

األجنبية باملائة بالنسبة لصرف العمالت
املالية للعمالء. واملشتقات

كشركة عامليا األولى املرتبة كما احتلينا
عشر للفصل السابع واألسهم للدين ضامنة

ثقتهم العمالء واصل فيما التوالي، على
الرأسمال وديعة حفظ على ومقدرتنا بإرادتنا

قمنا ذلك، على بالسيولة. عالوة والتزويد
في اإللكتروني التداول في قدراتنا بتوسيع
متكنا فيما املتحدة بشكل كبير، الواليات

املتوفرة من التكنولوجية من االستفادة عبر
”الفا“ اللتني قمنا و ترادينغ“ ”نايت شركتي

الذين العمالء أعداد زيادة من بتملكهما،
ثالثة اإللكترونية املنصة بالتداول عبر يقومون

مرات.

أعلى من بالقرب أو في بإدراجنا فخورون ونحن
اخلدمات لشركات تصنيف كل في مرتبة

اخلدمات نوعية وبسبب وفي احلقيقة، املالية.
األولى املرتبة تبوأنا بها، نزود التي واالستشارات
اجلداول املنافسة  فئات من أصل ٢٥ ١٤ من في

األخرى.  الشركات كافة بذلك متصدرين –
مع وسواء فزنا  املنتج، عن وبغض النظر

عامليا، أو محليا إن الشركات من منافساتنا

بشكل طليعية كشركة تصنيفنا يتم فإنه
خبرتنا عن قويا تعبيرا ميثل مستمر. وهذا

بها، والكفاءة والقدمية التي نزود العريقة، 
شركة ألية ميكن ال أمر وهو – ملوظفينا العالية

عي به. تدّ أخرى أن

الخبرات تحويل
العمالء طلبات تلبية في جناحنا سر يتمثل

من االستفادة عبر متكاملة حلول بتقدمينا
الشركة قطاعات امتداد على العمل فرق

في القوة عن هذه برهنا وقد العالم.  وحول
ومتويلية لعبناه كشركة استشارية الذي الدور

دويتشه مبساعدة يتعلق فيما واستثمارية
متلّك على دجي.إم.بي.إتش. آنينغتون إموبيليني

العقارية العملية كانت لقد آي.دجي. فيتيرا
في تاريخ األكبر اخلاص األضخم واالستثمار

قطاع فرق عمل من جمعت أملانيا، وهي صفقة
املصرفية االستثمارات وقطاع الثابت الدخل
غروب. واالستثمارات البديلة التابعة لسيتي

التنفيذيني لدى املدراء كبير هاندز، غاي وقال
سيتي مقدرة «إن بارتنرز، كابيتال فيرما تيرا
كل مستويات على معنا على العمل غروب

االعتبار بعني مع األخذ الرأسمال، هيكل
إجناز الصفقة من متكنا  العملية، هذه حجم

شديدة.» مقابل منافسة التحويلية

مصرفيا كو نظاما احتاجت بيبسي وعندما
احللول لالستثمارات، أمثل تقدم عاملية برؤية

غروب سيتي مع صفوفها الشركة وحدت
،(Treasury VisionSM) املالية» «الرؤية لتطوير
تزود الويب شبكة قاعدتها أداة عن عبارة وهي
النقد، ومواقع األرصدة على االطالع بإمكانية

عامليا. الواقعي واالقتراض بالوقت واالستثمارات



غروب سيتي من الكثير نتوقع ”نحن

نعتمد كما العاملي. انتشارها بسبب

وأود لنا، غروب سيتي ونصح خبرة على

تاريخها يعود العالقة التي هذه أرى أن

لـ ١٠٠ سنة  تستمر أن ١٠٠ سنة، إلى

أخرى.“

رايشنبرغر إتش. فولفغانغ

سويسرا نيستله، فينانس التنفيذي، الرئيس نائب

١٤ | سيتي غروب ٢٠٠٥

المؤسسات...الحكومات... من الشركات...المستثمرون المؤسسات... من المؤسسات...الحكومات...الشركات...المستثمرون من الشركات...المستثمرون المؤسسات... من المؤسسات...الحكومات...الشركات...المستثمرون من الشركات...المستثمرون

خزانة أمني نويل الثالث، إل. ليونيل قال
«الرؤية املالية» األول، رئيسها ونائب كو بيبسي

إطالق لنا تسمح „فهي مثيل. لها يسبق لم
من االختيار فقط وليس جديدة، خدمات

ميزة مينحنا األمر الذي سلفا، املوجودة اخلدمات
حقيقية”. تنافسية

الصني شركة أعلنت أغسطس/آب، في
دمج عملية للبترول عن أضخم الوطنية

عبر شركة صينية بواسطة احلدود عبر ومتلّك
واجهت الشركة وقد بتروكازخستان. متلّكها لـ

من التحديات ناشئة مجموعة معقدة
القوية واملنافسة النفط أسعار ارتفاع عن

شركات من قبل الناجحة غير األخيرة واحملاوالت
العمل وعبر اخلارج. في صينية أخرى للتملّك

والتملّك أقسام الدمج عمل  فرق مع سويا
التغطية بنوك ومع الثابت، والدخل والطاقة

ونيويورك وكندا، ولندن والصني كونغ هونغ من
للبترول الوطنية الصني استطاعت شركة
 ٤٫١٨ البالغة الصفقة وإمتام هدفها حتقيق
أشهر فقط. أربعة خالل أميركي دوالر مليار

العالمي االنتشار
رئيسية ضامنة شركة إلى احتاجت عندما

ومواهب ريادي مبوقع اجلديدة أسهمها إلصدارات
اختارت الالتينية، أميركا عبر أسواق في محلية

بإنتاج متخصصة عاملية شركة وهي تيرنيوم،
عروض لتمويل غروب سيتي الصلب، وتصنيع

هيلساميك  حصص من باملائة ٩٩٫٣ لـ سعرها
التي الصفقة كان وقد في. سي. دي إس.آي.

أضخم عملية  دوالر مليار ١٫٣٨ قيمتها بلغت
األرجنتني، في اإلطالق على لدين شركة متويل

الشركة مستوى بتمويل سمح الذي األمر
وتنويع مخاطر تسهيالت التمويل القابضة،

بفرص املستثمرين مما زوّد بلدان، ثالثة عبر
سليمة. استثمار

لـ التنفيذيني نوفيغيل، كبير املدراء دانييل وقال
جعل غروب العاملي سيتي «إن انتشار تيرنيوم

الصفقة». هذه في الشريك املثالي منها
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الطرقات تصبح وتبعاتها العواصف جراء من
لويزيانا، فورشون، بورت إلى املؤدية الرئيسية

إلى حد النفط والغاز رئيسي لتزويد وهو مرفأ
حاجة الواليات املتحدة،  من باملائة ١٨ إلى يصل

كاترينا إعصاري أحدثت فقد غالبا. مسدودة
إليه، التي تؤدي والطرق باملرفأ كبيرا وريتا دمارا

األميركي االقتصاد على قوي تأثير له كان ما
الطاقة. وعليه، قام بسبب ارتفاع أسعار

غروب لسيتي الرائد األميركية فريق البلديات
والوكاالت احمللية السلطات مع سويا بالعمل

والشركات التقييم ووكاالت الطاقة وشركات
واملستثمرين البلديات لسندات الضامنة

٢٤٠ مليون  البالغ قيمته مشروع املرفأ لتمويل
التحتية البنية الستبدال وإصالح أميركي دوالر

له. الرئيسية

الصدد هذا في تيد فالغوت مدير املرفأ وقال
منحنا غروب سيتي مع الشراكة «عقد

أية شركة مع نشعره لم من االرتياح مستوى
أخرى».

برنامج مع شراكة بعقد قمنا ،٢٠٠٥ خالل
األمم منظمة ذراع وهو ،(WFP) العاملي الغذاء
وذلك لتدعيم الكوارث، عند لإلغاثة املتحدة
ومقدرتنا احمللية وعالقاتنا العاملية بصماتنا
حاالت حدوث حال في بسرعة لالستجابة

العاملي الغذاء برنامج مساعدة بغية طارئة
على الشراكة هذا وتبني منقطعة. غير بصورة
البرنامج إلى هذا بتقدميها قمنا املساعدة التي
ساهمنا حيث ،٢٠٠٤ في تسونامي كارثة خالل

بانكوك. في عمليات قاعدة بتأسيس

التوزيع شبكة توسيع
البنك بتأسيس قمنا املتحدة، الواليات في

 National) الشركات خلدمة الوطني
خلدمات الوطني والبنك (Corporate Bank

(National Investment Bank) االستثمار
عمالء من أوسع قطاعات خدمة بهدف

بناء بغية يونسني بتملّك وقمنا الشركات.
الوكالة، أعمال وحتويل التمويلية خدماتنا
على اإلطالق في مهمة منحنا أضخم ومت

اخلارجية باملصادر لالستعانة القطاع هذا
منفصل بشكل املدارة للحسابات بالنسبة

كما إلدارة األصول. الزارد شركة قبل من
املستوى الرفيعة باإلدارة التزامنا عن برهنا

املتخصصة أعمالنا نت مكّ حيث ماليزيا، في
تصبح من أن غروب سيتي باخلدمات التجارية
الوزراء رئيس تفوز بجائزة مالية مؤسسة أول

الرفيعة في اجلودة.

قمنا أفضل بشكل عمالئنا خدمة سبيل وفي
األسهم مجال في استراتيجية باستثمارات

فيالدلفيا لألقليات في بورصات امللكية
بتحسني إمكانياتنا قمنا كما وبوسطن.

اشترينا األسهم، حيث سوق تكنولوجيا في
مرونة بهدف زيادة اتصاالت إلكترونية شبكة

بديلة، سيولة مبجمعات وزودنا التنفيذ،
عام. بشكل السوق فعالية تعزيز في وساهمنا
بإعادة قمنا الثابت، الدخل منتجات ارتقاء ومع
ب ودمج املركّ الشركات هيكلية أعمال تنظيم

والتمويل. القروض فرق

في جتارة السلع اجلديدة شبكة ومتنح
فرق مع تعمل التي – تكساس هيوستون،

خالقة حلوال – وسنغافورة ونيويورك لندن في
الطبيعي والنفط بالغاز يتاجرون للعمالء الذين
الهند بنمو ونتمتع في واملعادن والكهرباء. اخلام

أعمالنا لألسهم. في مجال هائل

موظفونا
على التركيز واصلنا ،٢٠٠٥ عام امتداد على

عدد بتجنيد وقمنا من املوظفني، طاقمنا
والقادة العالية اخلبرة من ذوي املصرفيني من

إضافية بالتزويد ببرامج كما قمنا اضرمني،
نحن احلالية. عملنا لفرق املهني في التطوير

وبالتزامهم مبوظفينا شرف نفخروبكل
بأعلى نوعية والتزويد أفضل األفكار بتطوير

العليا املصالح خلدمة دائما والعمل العمل، من
للعمالء.



املتحدة سميث بارني الواليات عميل لدى ستيفن موور،

لهما  مثيل ال الية حجم وفعّ
السوق. إلى اجلديدة التكنولوجية وأخذ املتنامية العصرية في التقنية شغف لدي ”كمقاول

من حتمل أنفر فإنني املالية، شؤوني بإدارة األمر يتعلق أنه عندما إال حتملها. عليّ مخاطر إنها

بواسطة إدارتها يتم محفظتي بأن معرفتي رد أشعر بالطمأنينة لذلك ااطر، من املزيد

سيتي  الية وفعّ وفي مؤسسة بحجم بارني سميث املالي لدى أفضل املواهب في القطاع

غروب.“ 

سي=
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نوعها، من وخبرة أعمالنا الفريدة وحجم نقاط القوة عبر جمع بأنه إدارة الثروات الدولية مجموعة برهنت

الثروات إدارة بحوث في مجال حاجاتهم بمعالجة نقوم فيما عمالئنا لطلبات ذكية تزويد قيادة نستطيع فإننا

واالستثمارات.

الدولية الثروات إدارة مجموعة

األفراد...المؤسسات...الشركات...الحكومات...المؤسسات...كبار العمالءوالعائالتالثرية...األفراد...المؤسسات...كبارالعمالء

إدارة تأسيس مجموعة السنة ومنذ هذه وفي
غروب سيتي من املؤلفة – الدولية الثروات

للخدمات غروب سيتي وبنك بارني سميث
– االستثمارات لبحوث غروب وسيتي اخلاصة

فائدته امللموسة األعمال تلك جمع أثبت فقد
وأكثر. أكثر

اخلدمات اخلاصة وبنك بارني سميث جمع إن
في الثروات إدارة أعمال أضخم أحد استحدث

 ١٤٠٠٠ من أكثر صفوفها في تضم إذ العالم،
بالعمليات مختص ومصرفي مالي مستشار

من  أميركي دوالر تريليون ١٫٤ ومتلك اخلاصة
لبحوث غروب سيتي وتعد للعمالء. أصول

الطليعية واحدة من الشركات االستثمارات
٣٠٠ محلل  من أكثر لديها إذ ستريت، وول في
ومبتكرة يزودون أبحاثا موضوعية البحوث في

واألفراد. العامليني من املؤسسات للعمالء

دوالر  مليار ١٫٢ حتقيق استطعنا ،٢٠٠٥ عام وفي
مليار دوالر.  ٨٫٧ قيمتها عوائد في أميركي

مقدرات البحوث احلجم وال ليس أنه إال
الدولية. الثروات إدارة مجموعة تعرّف وحدها
فعندما زنا؛ مييّ الذي هو األمرين بني املزيج بل

على فريدة بقدرة يتسلحان ان، مجتمعَ يكونا
حلاجات واحللول واالستشارات بالبصيرة التزويد
املالية. أهدافهم بدورهم يحققوا كي عمالئنا

مساندة العمالء
إدارة مجموعة استراتيجية جوهر يتمثل

ليس العمالء. مساندة في الدولية الثروات
إلى ببساطة استثمارية منتجات بيع هدفنا

العمالء مساعدة إلى نسعى بل عمالئنا؛
واملتغيرة الستعراض السلسلة املعقدة

حياتهم إدارة جانب إلى للخيارات باستمرار
جناح. بكل املالية

في مايسون ليغ لـ األصول إدارة أعمال إن بيع
أعمال إدارة  على احلصول مقابل ٢٠٠٥ عام

دراماتيكيا ميثل إال دليال ال مايسون ليغ ثروات
الصفقة شكلت املبدأ. لقد تقيّدنا بهذا على

عبر بيع إذ الثروات: إدارة صناعة في حتول نقطة
فإننا أزلنا بذلك لنا، التابعة األصول إدارة أعمال

وأعدنا كذلك، تبدو أن ميكن محتملة أو أزمات
إلدارة أفضل حلول بتقدمي التزامنا على التأكيد

العمالء. إلى الثروات

قد فإننا مبساندة العمالء، التزامنا على وبناء
في بارني» سميث «مستشار برنامج طرحنا

في العمالء البرنامج هذا يساعد وعليه، .٢٠٠٥
تخصيص مع إرشادات حساباتهم مقارنة إدارة

مستشار مع باالستشارة رة املطوّ األصول
على هذا وبناء لهم. التابع املالي بارني سميث

حصريا املالي املستشار مهمة تتمثل النموذج،
سليمة، استثمارية بنصيحة العميل تزويد في

رسوما يدفعون العمالء أن هنا ويجدر الذكر
العمليات. أحجام وليس حلجم احلساب، وفقا

لدى واسع وقبوال صدى البرنامج هذا وقد لقي
أصول أشهر، منت سبعة خالل ففي العمالء.

أكثر إلى بارني“ سميث ”مستشار لدى العمالء
تفضيالت  رؤية وواصلنا مليار دوالر. ٣٫٥ من

م تُقدَ أخرى خلدمات بالنسبة العمالء عند قوية
اانية غير اخلدمات عوائد رسوم، وسجلت لقاء

 ٥٠ حوالي شكلت ما ،٢٠٠٥ في قياسيا رقما
العوائد. مجموع من باملائة

اخلاصة سيتي غروب للخدمات بنك ويقوم
مزودا – مساندة العميل التركيز على في أيضا

املقاولني من أكثر لبعض ماليا وذكيا رأسماال
هؤالء وملساعدة العالم. في ثراءً والعائالت

والتجارية، املالية أهدافهم حتقيق في العمالء
– املتخصصني املاليني من فرق البنك شكل

املالية بالعمليات متخصصني مصرفيني بقيادة
قطاعات من مع خبراء آخرين يعملون اخلاصة

وذلك  - غروب سيتي امتداد مختلفة على
لقطاعات الفريدة املتطلبات للتركيز على

ري ومطوّ القانونية كالشركات اتلفة، الثروات
واملقاولني. املاليني واملتكفلني العقارات
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العمالء كبار المؤسسات... كبار العمالءوالعائالتالثرية...األفراد... المؤسسات... كبار العمالءوالعائالتالثرية...األفراد... المؤسسات... المؤسسات..كبار العمالءوالعائالتالثرية...األفراد... المؤسسات...كبار لعمالءوالعائالتالثرية...األفراد... العمالءوالعائالتالثرية...األفراد...

غروب سيتي بنك قام املثال، سبيل على
خلدمة متخصصة مبقاربة اخلاصة للخدمات

ثرواتهم باألصول ترتبط العمالء الذين
من العمالء هؤالء يستفيد العقارية. وعليه،
وتقنيات العقاري التمويل مجال في خبرتنا

إدارة واستراتيجيات العصرية تخصيص األصول
العقارية للمحفظات خصيصا زة ااطر اهّ
حملامني مشابه تواجد اختصاص وقد الغنية.

غروب سيتي بنك لدى الفريدة وحاجاتهم
٣٠ سنة.  من ألكثر للخدمات اخلاصة

غروب سيتي بنك مقاربة تختلف حني وفي
خلدمة العمالء بالنسبة اخلاصة للخدمات

العمالء فإن للثروات اتلفة فيما يخص املوارد
الثروات إدارة مجموعة امتداد على الكبار
باقة اخلدمات من يستفيدون الدولية قد

على يشتمل واصصة. وهذا املبتكرة والفرص
خدمات عبارة عن وهي صة“، اصِّ ”اموعة
وعظيمة مبستوى مخصصة احملفظات إلدارة

الدولي، املالي التحوط استراتيجيات عال؛
شركة مع مشترك مشروع عن عبارة وهي

التي تعرض البديلة الباسيفيك األصول إدارة
التحوطية؛ الصناديق من مخصصة محفظات

تقوم التي املتينة، املالية للوصايا ومنصتنا
بصمات سيتي غروب عامليا وتزود بتدعيم

و٢٠  بلد ٣٠ في وصايا مالية وإبالغية خدمات
مختلفة. عملة

ذكية قيادة
الثروات  إدارة مجموعة ٢٠٠٥، واصلت وفي

الذكية. الرأسمالية قاعدتها بناء أيضا الدولية
واملوارد على شركتنا حجم من االستفادة وعبر
استطعنا فقد وقطاعاتنا، غروب سيتي امتداد

وحتسني األعمال في أكبر بشكل االستثمار
واملساهمني. العمالء لصالح أداءنا

في نورد احلصر، وليس املثال سبيل فعلى
لقدراتنا في املستمر السياق، البناء هذا

ولدى العاملية. االستثمارية البحوث مجال
القطاع في قوة تعد األكثر التي األعمال هذه

واستراتيجي  ٣٠٠ محلل من أكثر حاليا املالي
متثل  سهما عامليا والتي  ٢٨٠٠ حوالي يغطون

حصص  قيمة من باملائة ٩٠ مجتمعة حوالي
الرئيسية. العاملية للمؤشرات السوق

سمبث بارني  ٢٠٠٥ تغيير اسم مت في كما
للبحوث سيتي غروب األسهم إلى لبحوث
اجلديد االسم هذا شأن من االستثمارية.إذ

عالمة اسم وقوة سمعة من قوة يستمد أن
أعمال سيعكس كما التجارية غروب سيتي
العمل لفريق املتزايدة االستثمارية احملفظات
في بحوث الشركة أعمال غرار إضافة على –

األصلي من مكانها أتت السندات، التي مجال
املصرفية اخلدمات مجموعة املتمثل في

واالستثمارات. للشركات

مختص  قسم ٢٠٠٥ بإنشاء في وقمنا
كلها، القطاعات امتداد على باالستثمارات

دة بالنسبة يقوم بتطوير رؤية موحّ وهو
ومن األصول وتخصيص لالقتصاد، واألسواق

على املتخصصني موظفينا مع ثم يعمل
الة فعّ لترجمة تلك الرؤية إلى حلول األرض
هذه على العمالء. ويتم االعتماد لصالح

سيتي داخل اضرمني قادتنا بواسطة الرؤية
عنصرا تشكل وهي سيتريت، وول وحول غروب

مساندة العمالء. خدمة منوذج في أساسيا



ما هذا كل استثمارية، مصرفية ملسة مع متكاملة خاصة مصرفية ”عمليات

الشخصية الثروة إدارة الثروات. إذ أن خلدمات مزوّد أي من وأتوقعه إليه أتطلع

تفهم كل غروب سيتي أعماله. د مبصالح معقّ بشكل شخص مربوطة ألي

جيد.“ بشكل هذه األمور
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غروب، آسيا اليت-أون مجلس إدارة رئيس رايموند سوونغ،
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وهو الكاملة، املالية املالءمة وضعنا منوذج لقد
يدمج كافة األصول لتخصيص إطار عن عبارة

البديلة مثل األصول ذلك في مبا – األصول فئات
والعقارات اخلاصة، واألسهم التحوط، صناديق

الواليات في العمالء من لصالح العديد –
هذا النموذج مت تعزيز وقد .٢٠٠٥ عام املتحدة

بالنسبة أكثر مفيدا جلعله السنة امتداد على
العالم. حول للعمالء

باالستثمار بشكل كبير في أيضا قمنا كما
توسيع عبر األشخاص ذكية بني قيادة تنشئة

امتداد على املهني واالعتماد برامج التطوير
أعمالنا. كافة

عالقاتنا توطيد انتشارنا، توسيع
املبادرات، لهذه اإلضافي التطوير إلى إضافة
األميركية األسواق غير على تركيزنا سنزيد

«مستشاري بتوسيع سنقوم إذ .٢٠٠٦ عام في
بارني سميث للثروات» (عمليات غروب سيتي

وتطوير ، باألخص املتحدة) خارج الواليات
للخدمات اخلاصة غروب سيتي انتشار بنك

ثالثة بلدان رئيسية: الهند والبرازيل داخل
واململكة املتحدة.

التغطية هذه فيه نبني الذي الوقت وفي
تطوير قدراتنا سنتابع فإننا املتوسعة، العاملية
على بالربح تعود كي وانتشارنا نظرتنا وتعميق

املفتوحة، البنية منوذج مزاوجة عمالئنا. وعبر
رأس مع العمالء عالقات مساندة عن عبارة وهو

سيتي غروب أعمال املوجود في الذكي املال
ضمن أخرى أمكنة – وفي االستثمارات لبحوث

بأننا فإننا نؤمن إدارة الثروات الدولية – أعمال
إقامة عالقات من ميكنّنا موقع فريد في نتواجد

من كافة العمالء األمد مع وطويلة عميقة
الثروات شركة إدارة نصبح الثراء وأن مستويات

املفضلة عامليا.



تشكيلة منتجات واسعة
الفوائد لفهم عمالؤنا يحتاج إذ دور فيه. يلعب التثقيف أي عميل أية تفاعل مع ”إن

البدائل بالنسبة في استثمار أي معه يصطحبها قد التي سواء حد وااطر على

سلسلة على منحهم قادرون فإننا ذلك، في وملساعدتهم قرار. أي اتخاذ قبل حملفظتهم

ببحوث املتخصصني من معهم خيارات متعددة يقدمها فريقنا ونستعرض املنتجات، من

االستثمارات.“ مركز من فريقنا املتخصص نوعية يقترحها وخيارات األصول تخصيص

البديلة، مدير منتدب لالستثمارات غروب سيتي أوتوولف، مورين
واجلنوبية الشمالية أميركا العمالء، كبار قسم مبيعات رئيس

سي=
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األصول خمس فئات من امتداد على المنتجات من واسعة باقة اليوم البديلة لالستثمارات غروب سيتي تدير

المدارة. والعمليات اآلجلة بة، المركّ المنتجات العقارات، التحوط، صناديق األسهم الخاصة، البديلة:

البديلة لالستثمارات غروب سيتي
كبارالعمالء...المؤسسات...المعاشاتالتقاعدية...كبارالعمالء...المؤسسات...المعاشاتالتقاعدية...كبارالعمالء...

البديلة لالستثمارات غروب سيتي ومتلك
أضخم شركات خدمات بصفتها واحدة من

قدره اإلدارة  حتت رأسماال البديلة عامليا األصول
قيمتها  مدعومة وقاعدة مليار دوالر ٣٧٫٦

الرأسمال  كما تدير دوالر.  مليار ١٠٠ من أكثر
أموال رؤوس إلى إضافة للشركة اململوك

واألفراد املؤسسات عمالء الثالثة من األطراف
كان ،٢٠٠٥ عام وفي العالية. املالية املالءة ذوي

فيما قياسيا رقما حققنا حيث قوي، أداؤنا
بزيادة  مليار دوالر، ١٫٤ بلغ الصافي الدخل يخص

في عام ٢٠٠٤، مع باملقارنة باملائة ٨٧ نسبتها
مليار دوالر.  ٣٫٤ قدرها عوائد

البديلة لالستثمارات غروب سيتي وتعتبر
البديلة االستثمارات منصات أوسع إحدى

قطاع اخلدمات صعيد على تكامال وأكثرها
على املنتجات من واسعة باقة وندير املالية.

البديلة: فئات من األصول خمس امتداد
العقارات، التحوط، صناديق اخلاصة، األسهم

اآلجلة املدارة. والعمليات بة، املركّ املنتجات
البديلة لالستثمارات غروب سيتي تتألف

فرق  متكني هو وهدفنا استثمار، مركز ١٢ من
مؤهالتهم استخدام من لنا التابع االستثمارات

وفي الفرص، الستغالل باملقاوالت املتعلقة
موارد سيتي غروب من االستفادة نفسه الوقت
لها. مثيل ال واملالية التي والتشغيلية الذكية

واألهداف االستراتيجية
االستثمارات  منصة نصبح هدفنا في أن يكمن

ونتمتع بنموذج العالم، في البديلة الرئيسية
ستة الهدف. هذا إلجناز مصمم أعمال

األعمال هذا: تعرّف منوذج خصائص

مستثمر للشركة مملوك رأسمال استثماري
غروب  سيتي تدير عمالء - مع باالشتراك
من  دوالر مليار ١٢٫٢ البديلة لالستثمارات

وهذا للشركة. اململوكة االستثمارات قيمة
مع مصالح سيتي غروب منسجمة يجعل

أوال نفكر فنحن املستثمرين. هؤالء مصالح
على بالتركيز كناظر، يقوم أساسي وبشكل

بتطوير نقوم ثم ومن جاذبية، الفرص أكثر إيجاد
العالم يستطيع كافة العمالء حول كي املنتجات

املثال، سبيل فعلى أعمالنا. في يستثمروا أن
العقارات في بأعمال املتخصصة موعتنا كان

مع  األعمال في بالدخول مصلحة ٢٠٠٥ عام
مجموعةدويتشهآنينغتونإموبيلينيغروبيالتي
بأعمال العقارات متخصصة أكبر شركة تشكل

سويا العمالء باالستثمار قام ذلك عقب في أملانيا.
الضخمة. الصفقة هذا في معنا

استقطبت منتجاتنا ،٢٠٠٥ عام وفي
جديدة ثالثة أطراف من االستثمارية رأسماال
من  نصفها من أكثر دوالر، مليار ٦٫٢ مقداره

املتحدة. الواليات خارج

على  التعرّف املبتكرة - املنتجات تاريخ
عنصرا يشكالن باملبادرات والقيام الفرص

تتمتع سيتي ممتازة. عوائد حتقيق في حيويا
واالبتكار على الريادة في حافل بتاريخ غروب

في عام كنا االستثمار البديل. إذ صعيد
األسهم  مجال في أوائل املشاركني من ١٩٦٠
واحد طرحنا الزمن، من بعقد وبعدها اخلاصة.
وفي املدارة. اآلجلة العمليات برامج من أوائل

طرحوا الذي من األوائل أواخر الثمانينيات، كنا
في أطلقنا فيما بة، مركّ قروض منتجات

التحوط. لصناديق لنا منصة أول التسعينيات

التشكيلة  إن ومتنوعة – متكاملة منصة
منصة استثماراتنا بها التي تتمتع الواسعة

مجال في نقوم مببادرات لنا أن البديلة تسمح
نستمر بالوقت املناسب فيما االستثمارات

وخالفا القدمية. أهدافنا على احملافظة في
التشكيلة ذات البديلة االستثمارية للمنصات

لنا تسمح الواسعة تشكيلتنا فإن الضيّقة،
نستطيع إذ أهدافنا. مسار على احملافظة في

لفئات األصول النسبية اجلاذبية مقارنة

الفرص أكثر أفضل بصورة والتحديد اتلفة
األوقات. من وقت أي في جاذبية

يشتمل – قوية عاملية شبكة توزيع
على األطراف الثالثة من مستثمرونا

العالية. املالية املالءة ذوي واألفراد املؤسسات
من املؤلف والتسويق املبيعات فريق يتواجد

العالم  أرجاء في جميع لنا التابع ٥٠ شخص
صناديق التحوط يخص فيما العمالء ملساعدة

والبنوك التأمني وشركات وصناديق الهبات
غروب سيتي دور منتجات لفهم واألفراد

وأكثر االستثمارية.  محفظاتهم إلى بالنسبة
مع قريبة شراكة نعمل في فإننا ذلك، من

ومجموعة الثروات إدارة مجموعة في أعمالنا
واالستثمارات للشركات املصرفية اخلدمات

سيتي قوة لتعزيز األفراد خدمات ومجموعة
التوزيعية. غروب

أعمال  بناء يتطلب خدمات ورقابات رفيعة -
بتوفير التزام عاملية ذات نوعية استثمارية

قوية، وضريبية قانونية معلومات تقنية
االستثمار محاسبية تسمح لفرق وقدرات

وهو أال – وجه أفضل على يجيدونها القيام مبا
ااطر إدارة إلى على االستثمار. إضافة التركيز
ورقابات األخالقية بالسلوكيات االلتزام وقسم

يتم غروب، بسيتي اخلاصة املالي التدقيق
من العديد قبل من مراكزنا االستثمارية مراقب

الناظمة. الوكاالت

حكم  إن االستثماري - األداء على التركيز
حتما يلعب باالستثمار املتخصصني املوظفني

االستثماري. يسمح لألداء بالنسبة األهم الدور
التوزيع واملعلومات وقوة إلى الرأسمال الوصول

البديلة لالستثمارات غروب لـسيتي
من املوظفني املواهب أفضل على استقطاب

قمنا  ٢٠٠٥ لوحده، عام وفي عليهم. واحملافظة
عالية  كفاءة ذو ١٥٠ موظف من أكثر بتوظيف

االستثمارات. مجال في



املكسيك جا/إمبولزا، إدارة مجلس رئيس زاباتا، أرتورا

عالمي انتشار أوسع
الشراكة االعتبار، فإن بعني املكسيك في وبانامكس غروب لسيتي الطويل التاريخ أخذنا ما ”إذا

على اتمعات في مستدام اقتصادي منو تقوية شأنه طبيعي من حتالف كونتا تعد سابر مع

املالي، بالتثقيف املنخفض الدخل ذوي من والشباب البالغني تزويد وعبر املكسيك. امتداد

فإننا املالية، واخلدمات املنتجات إلى والوصول املتعلق باملقاولني والتدريب الوظائف ومؤهالت

ومجتمعاتهم.“ وعائالتهم ألنفسهم إشراقا أكثر مستقبل صنع على بذلك األفراد نشجع

سي=
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نحدث فرقا أن مسؤولية غروب لسيتي الواسع العالمي االنتشار يصطحب

ونعيش. نعمل حيث

المجتمع العالمي

حكومية/ غير  الحجم...أفراد...منظمات  الصغيرة المشاريع تمويل ربحية...مؤسسات حكومية/غير غير  منظمات 

يقدر الذي اخليرية غروب سيتي مؤسسة «عبر دعم

عام ١٩٩٧، في عملها بدء منذ مليون دوالر ٢٫٦ بـ

بتزويد املتحدة الواليات غرامني قامت مؤسسة

متويل للحصول املعوزة العائالت من اآلالف مئات

إلى التقنيات والوصول احلجم الصغيرة ملشاريعها

الفقر». من انتشالها بتسريع قامت التي املبتكرة

التنفيذيين مدرائها وكبير المتحدة الواليات غرامين مؤسسة رئيس كونتس، ألكس

املمنوحة غروب سيتي عطاءات مجموع وصل
من أكثر إلى وأعمالنا مجتمعة من املؤسسة

في ٢٠٠٥. دوالر مليون ١٢٦

غروب سيتي أعمال قامت السنة، تلك خالل
وصلت واالستثمارات بالتمويل أيضا بالتزويد
دوالر  مليار ٣٥ إلى حوالي اإلجمالية قيمتها

الدخل ذوي من والعائالت اتمعات لدعم
املتحدة. الواليات في املتوسط املنخفض إلى

ترغب التي العائالت تلك إلى املال توفر ولضمان
مببلغ غروب سيتي التزمت منزل، شراء في

عقارية  إطار قروض مليار دوالر في ٢٠٠ مقداره
عام حتى املتحدة الواليات ميّسرة التسديد في

قروض بتقدمي قمنا ،٢٠٠٥ عام وبحلول .٢٠١٠
أصل  من مليار دوالر ١١٠ حوالي قيمتها بلغت

اموع.

غروب إعادة إدراج سيتي مت ،٢٠٠٥ عام وفي
لألسهم املمتازة، جونز» «داو مؤشر الئحة على

العشرة بالشركات الئحة يضم مؤشر وهو
واالجتماعي األداء البيئي حيث من األوائل املائة

أُعيد كذلك فقد العالم. واالقتصادي في
 FTSE٤Good مؤشر الئحة على إدراجنا

املتعلقة النوعية املعايير مستوى إلى الرتقائنا
املؤسسية واملواطنة البيئة باحلفاظ على

اإلنسان. حقوق ومساندة وعوائد املساهمني

المالي التثقيف
 ٢٠٠٤ عام في قطعناه الذي التزامنا على وبناء

امتداد ١٠  على مليون دوالر ٢٠٠ الستثمار
املالي، منحت التثقيف دعم إطار في سنوات

يقارب ٣٠ مليون  ٢٠٠٥ ما في عام سيتي غروب
واشتملت العالم. حول وتعهدات كهبات دوالر

بيني الوكيل ”مغامرات على البرامج بعض
وصلت إلى حملة عن عبارة وهو ، اإلرادة“ وقوة

ذلك،  على عالوة آسيا. طفل في ٥٠٫٠٠٠ حوالي
كونتا: كـ سابر مبادرات أعمالنا بتمويل قامت

عن عبارة حساب“، وهو يحسب لها ”املعرفة
واحلكومة بانامكس بنك بني مشترك مشروع

ويفيد احلكومية غير والوكاالت احمللية

عبر الشعب املكسيكي واسعة من قطاعات
باملقاوالت، املتعلق والتدريب التوظيف برامج

املالي. والتثقيف

المستدامة التنمية
املؤسسني األعضاء من بصفتها واحدة

غروب سيتي قامت االستوائية، للمبادئ
على املبادئ هذه لتطبيق مساعيها بتعزيز

املتعلقة سياساتها مراجعة عبر واحدة وتيرة
ااطر إدارة على التدريب وحتسني بااطر

عبارة االستوائية املبادئ واالجتماعية. البيئية
سياسات على ترتكز طوعية إرشادات عن

الدولية املالية واملؤسسة الدولي البنك
املتعلقة واالجتماعية البيئية ااطر لتقييم

التنموية. التمويلية باملشاريع

سيتي  برنامج استثمر أيضا،  ٢٠٠٥ وفي
للتنمية اخلاصة االستثمارية لألسهم غروب

ميلز، تشيني بالرامبور  في  املستدامة
االيثانول ملادة تصنيعها  لتوسيع  ليمتد.،

غروب سيتي  تعهدت كذلك  كوقود مضاف.
الغازات من انبعاثاتها من بالتقليل أيضا

عام  بحلول عامليا باملائة ١٠ بنسبة الدفيئة
.٢٠١١

والتطوعية الخيرية النشاطات
لإلقراض، وبصفتها داعمة للقطاع اخلاص

بحوالي بالتزويد غروب سيتي مؤسسة قامت
متويل  دوالر لتمويل مؤسسات مليون ٢٧

على عامليا وشبكاتها احلجم صغيرة املشاريع
املاضية. اخلمس السنوات امتداد

ملساعي دعمنا واصلنا ،٢٠٠٥ عام وفي
تطوع وقد في اتمعات، للتطوع املوظفني

ضربتها التي اتمعات ملساعدة منهم الكثير
وجنوب باكستان في – الطبيعية الكوارث
الالتينية. وأميركا املتحدة والواليات آسيا

إطار  في دوالر مليون ٣٠ عن مببلغ يزيد والتزمنا
املناطق بناء وإعادة الكوارث من اإلغاثة مساعي

املنكوبة.

ويل، ساندي إدارتنا، مجلس رئيس كان وقد
اخلمسة األميركي اخلاص القطاع قادة ضمن

الكثيفة منهم قيادة املساعي لب طُ الذين
تأثروا الذين أولئك مساعدة بهدف املوارد جلمع

آسيا. جنوب ضرب منطقة الذي بالزلزال
غروب سيتي ومؤسسة غروب سيتي وتكفلت
في  دوالر مليون ٧ إلى مببلغ يصل وموظفيها
بأنشطة القيام مت كما اإلغاثة مساعي إطار

السياق. هذا في تطوعية
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شهادات تقدير وجوائز
لكونها األفضل  إعالم ومستثمرين ووسائل مستقلة منظمات من وجوائز تقدير شهادات على مجددا ٢٠٠٤ العام خالل غروب سيتي حازت

واجلوائز. الشهادات هذه من عينة يلي فيما مجالها. في

ALTERNATIVE INVESTMENT NEWS
للعام املؤسسي املدير

ASIAMONEY
آسيا-الباسيفيك خاص، بنك أفضل

THE ASSET
العام بنك

للسندات بيت أفضل
للقروض بيت أفضل

THE BANKER
األميركيتني في األجنبية، للعمالت بيت أفضل

في للتداول سندات قابلة القروض إلى حتويل بيت
األميركيتني

THE BANKER TECHNOLOGY AWARDS
مدير الداخلية: العمليات مكتب تكنولوجية الفائز،

غروب سيتي أصول
منفصل بشكل املدارة احلسابات حلول

BOND BUYER
إعادة تنمية سان وكالة سندات صفقة العام –

خوسيه

EUROMONEY
الالتينية أميركا بنك، أفضل
بيت للدين، أستراليا أفضل

املكسيك بنك، أفضل
أميركا الالتينية اخلاصة، للخدمات بنك أفضل

اخلاصة، الفيليبني للخدمات بنك أفضل
تايوان اخلاصة، للخدمات بنك أفضل
تايالند اخلاصة، للخدمات بنك أفضل

األوسط الشرق اخلاصة، للخدمات أفضل بنك
البحرين اخلاصة، للخدمات بنك أفضل

(للسنة العالم في النقد إلدارة بنك أفضل
التوالي) على السابعة

 EUROMONEY ISLAMIC FINANCE AWARDS
سوكوك بيت – أفضل بنك عاملي

EUROMONEY AWARDS FOR EXCELLENCE
الشرقية، الوسطى أوروبا للدين، بيت أفضل

أفريقيا األوسط، والشرق
الوسطى أوروبا للمستثمرين، خدمات أفضل

أفريقيا األوسط، الشرق والشرقية،
الوسطى أوروبا والنقد، ااطر إدارة في األفضل

أفريقيا األوسط، الشرق والشرقية،
األوسط الشرق للدين، بيت أفضل

FINANCE ASIA
العام بنك

للقروض بيت أفضل
النقد إلدارة أفضل بنك

ثانوية صفقة أفضل
عام أولي إصدار أفضل

أجنبي، أستراليا جتاري بنك أفضل

GLOBAL CUSTODIAN HEDGE FUND 
ADMINISTRATION SURVEY

االستثمارية للصناديق بالنسبة فئته في األفضل
والتحوطية

GLOBAL FINANCE 
إنترنت بنك أفضل

واالستثمارات الشركات خلدمات إنترنت بنك أفضل
األوسط/أفريقيا الشرق لالستثمارات، بنك أفضل
أميركا شمال في األسهم ملشتقات أفضل بنك

أميركا الالتينية الناشئة، لألسواق بنك أفضل
في والتملّك الدمج لعمليات مستشار أفضل

روسيا
العاملي للدين بنك أفضل

IFR
الشرق الناشئة، أوروبا، األسواق لقروض بنك أفضل

أفريقيا األوسط،
أميركا الالتينية بنك للقروض، أفضل

الالتينية أميركا قرض، أفضل
آسيا-الباسيفيك في للقروض بيت أفضل

الصني للعام، القروض بيت
كونغ هونغ للعام، القروض بيت

الهند للعام، األسهم بيت
سنغافورة للعام، السندات بيت

اجلنوبية كوريا للعام، األسهم بيت
ثابت عائم/ سعر احمللية آي. بي.، السندات أفضل

كومباني  & فارغو لولز دوالر مليار بقيمة ٢  

IFR ASIA
للقروض بيت أفضل

INSTO
٧٫٣ مليار  بقيمة عملية بي.إتش.بي. العام، صفقة

سي. دبليو.إم. موارد الستحواذ دوالر  

INVESTMENT DEALERS’ DIGEST: DEALS OF 
THE YEAR 

األسهم اخلاصة: عام/صفقة بشكل الصفقات
إل.بي.أو. سونغارد

ليغ مع املقايضة عقد العام: صفقة إف.أي.دجي
مايسون

إموري جامعة الصحية: العناية صفقة

LATIN FINANCE 
البنوك من مجموعة من ع قرض مجم أفضل

احلدود عبر والتملّك الدمج عمليات أفضل
البنوك من مجموعة من ع مجم قرض أفضل

دوالر مليار ١٫٣٨ بقيمة تيكإنت قرض
سيتي مكسيكو متويلي – مطار أفضل مشروع

الدولي

STARMINE BROKER RANKINGS
لبحوث (سيتي غروب لألسهم اختيار أفضل

هولندا فرنسا، االستثمارات)،
املتحدة في الواليات نيال للجوائز سمسار أكثر

االستثمارات  لبحوث غروب سيتي

THOMSON DEAL WATCH
(بنك يوكوهاما) اليابان صفقة أسهم، أفضل

صفقة أفضل بالسندات، مربوطة أسهم أفضل
القابضة) تاتياما (شركة سانكيو اليابان محلية،

اليابان باألصول، مدعومة ألسهم صفقة افضل
واالئتمانية) املصرفية لألعمال ميتسوي (شو

TRADE AND FORFEITING REVIEW
العادية الفانيال جتارة لتمويل مزود أفضل

TRADE FINANCE  
جتاري، آسيا بنك أفضل

مركبة، آسيا جتارة بنك أفضل

TREASURY AND RISK MANAGEMENT
الدولي النقد إلدارة بنك أفضل

WORTH
مجموعة لدى (كان ثروات مستشار ١٠٠ أفضل

خمسة  الدولية الثروات غروب إلدارة سيتي
الالئحة)  على مستشارين مدرجني
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غروب سيتي البلدان لدى مدراء

أعاله. القائمة في تندرج ال مدراء دون غروب من سيتي تعمل فيها التي واملناطق البلدان إن مالحظة:

سريعا،  منوا املالية اخلدمات سوق تشهد بلد. من ١٠٠ في أكثر أعمالنا منارس نزل ولم سنة ٢٠٠ إلى نحو غروب سيتي تراث يعود جذور

منو استراتيجية في دورا رئيسيا بلعب املقيمني سيتي غروب ويقوم مسئولي النمو عظيمة فرص إن املتحدة. الواليات في خارج سيما ال

حول التجاري غروب سيتي امتياز وحماية بناء في كقادة ويتصرفون بلدانهم في واملشرّعني اجلمهور أمام غروب سيتي هم ميثلون إذ شركتنا،

العالم.

الذي املقيمني غروب سيتي مسئولي ستة من

سيتي غروب ملسئولي السنوي املنتدى حضروا

الذي استضافه نيويورك، في املقيمني حديثا

الدولية لسيتي العمليات رئيس ستيفان لونغ،

اليمني): اليسار إلى من اليمني). من (الثالث غروب

(النيجر)، إميوا (هاييتي)، إميكا كوبيت غالديز

هارنت سوزان اجلنوبية)، (كوريا ها يونغ-كو

(البحرين)، الشروقي محمد لونغ، ستيفان (أملانيا،

وسالووبير سيكورا (بولندا).

الجزائر
كامل بي دريس

األرجنتين
خوان بي. دريس

أروبا
فنزويال انظر

أستراليا
مثيسون ليس

النمسا
هيلموت غوتليب

البهاماس
بوتلر آي. مارغرت

البحرين
. ي إ محمد 
غي و لشر ا

بنغالدش
رشيد مأمون

باربادوس
ترينيداد انظر

بلجيكا
دي بيناراندا دي خوزيه

فرانشيمونت

بوليفيا
إلوات فيديريكو

البرازيل
مارين غوستافو

بروناي
رازي إر. غلن

بلغاريا
مانيكيا أمني

الكاميرون
عاسف زيدي

كندا
كوين إي. كينيث

كايمن جزر
البهاماس انظر

القنال جزر
(جيرزي)

كليف إس جونس

شيلي
ميراندا خاو

الصين
ستانلي دي. ريتشارد

كولومبيا
موسيا فرانكو

الكونغو
لوزميبي ميشال

كوستاريكا
جورج مورا

التشيك جمهورية
كورايشي جافيد

الدنمارك
لوسكومبي مارك

جمهورية
الدومينيكان

فيدال إر. ماكسيمو

اإلكوادور
شاسني جاي. برنادو

مصر
عقاد ميشال

السلفادور
فلتمان بيرت غيجس

فنلندا
لوكانني كارل

فرنسا
غروفات جان-كلود

الغابون
أدي-آجاي فومي

ألمانيا
سوزان إس. هارنت

غانا
كاراسو جوزيف

اليونان
كريستوس سوروتوس

غوام
كاشياب آجاي

غواتيماال
خوان آي. ميرو

هاييتي
كوبيت إم. غالديز

هندوراس
كورتيه لويس خوزيه

هونغ كونغ
تي. سي. شان

هنغاريا
الحقا سيُعلن

الهند
نايار ساجناي

إندونيسيا
إليوت بي. بيتر

إيرلندا
أيدان إم برادي

إسرائيل
فيليكس غوس

إيطاليا
ماالكارنيه غوليانو

العاج ساحل
الحقا سيُعلن

جامايكا
موزيس بيتر

اليابان
بيترسون إل. دوغالس

األردن
أكروك آي. زياد

كازاخستان
كونيللي جاي. دانتيل

كينيا
أييمي آدي

(الجنوبية) كوريا
ها يونغ-كو

لبنان
وولتر سيوفي

لوكسمبورغ
مارك بغيه

ماكاو
انظر هونغ كونغ

ماليزيا
كوينا بيوش

المكسيك
مدينا-مورا مانويل

المغرب
صليبا كاي. نهاد

هولندا
ديفريس كريس

نيوزيالندا
آي. فتزجرالد مارك

نيجيريا
إميكا إمووا

النرويج
روكي بال

باكستان
سومرو زبير

بنما
كونتو فرانسيسكو

بيرو
غوتسيس كونستنتينو

الفيلبين
فوهرا ساجنيف

بولندا
سيكورا سالومير

البرتغال
غراي باولو

بورتوريكو
جارارميللو ألفارو

رومانيا
خالق شاهمير

روسيا
روبنسون تي. مارك

السنغال
كي شارلز

سنغافورة
واير كاثرينا

سلوفاكيا
ثام إيغور

أفريقيا جنوب
توريك زدينيك

أسبانيا
هورنا دي سيرجيو

سريالنكا
جاياوردينا كابيال

السويد
بيلفراغي يان

سويسرا
إثولم بير

تايوان
لي موريس

تنزانيا
مالك مايانك

تايالند
نيومان غاري

ترينيداد/توباغو
دينيس إفانس

تونس
غارنر دايفيد

تركيا
بيديشي ستيف

أوغندا
بهيدي شريف

أوكرانيا
شيخ نادر

اإلمارات العربية
المتحدة

ساجاد رازفي

المملكة المتحدة
كيركوود جاي. مايكل

األورغواي
فاريز دانييل

فنزويال
فرانسيسكو
آريستيغويتا

فيتنام
شارلي مادان

آيالند فيرجين
بورتوريكو انظر

زامبيا
فنكاترامان راجارام



القيادي الفريق
اإلدارة مجلس أعضاء

مايكل أرمسترونغ سي.
األوصياء مجلس عضو اإلدارة، مجلس رئيس

لـ والطبية الصحية والنظم مستشفى
هوبكنز جونز

بيلدا بي. جي. آالن
التنفيذي، والرئيس مجلس اإلدارة رئيس

إنك. آلكاو

دايفيد جورج
التنفيذي، والرئيس مجلس اإلدارة رئيس
كوربوريشن تكنولوجيز يونايتد خطوط

دير تي. كينيث
شيفرون متقاعد، اإلدارة، مجلس رئيس

كوبورايشن

دويتش إم. جون
ماساشوستس معهد معهد، بروفيسور

للتكنولوجيا

راميريز هرنانديز روبرتو
دي ناسيونال بانكو إدارة، مجلس رئيس

مكسيكو

جوردان ديبل آن
مستشار

كالينفلد كالوس
آي. دجي. سيمنز تنفيذي، رئيس ومدير

ليفريس إن. أندرو
إدارة مجلس ورئيس تنفيذي، ومدير رئيس

منتخب
كومباني كيميكال داو ذا

دودلي س. ميكوم
احملدودة بالوكالة، كابريكورن هولدنغس، مديرة

مولكاهي آن
شركة التنفيذي، والرئيس اإلدارة رئيس مجلس

زيروكس

بارسون دي. ريتشارد
التنفيذي، تامي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس

إنك. وورنر

تشارلز برينس
غروب إنك. سيتي املديرين التنفيذيني، كبير

جوديث رودين
اخليرية روكفلر مؤسسة رئيس،

روبين إي. روبرت
اللجنة إدارة مجلس ورئيس عام مدير

اإلدارة، مجلس رئيس مكتب عضو، التنفيذية؛
سيتي غروب إنك.

توماس آي. فرانكلين
غروب ذا ستودي مستشار،

ويل سانفورد أي.
سيتي غروب إنك. رئيس مجلس إدارة،

مدير فخري

إر. فورد جيرالد صاحب الفخامة
األميركية املتحدة للواليات األسبق الرئيس

اإلدارة هيئة
† أليماني إلن

الدولية العمليات خدمات تنفيذي، مدير
واالستثمارات الشركات وأعمال

* أنايا راوول
الدولية األفراد خدمات مجموعة رئيس،

الالتينية أميركا

أبتي شيريش
الشرقية الوسطى أوروبا تنفيذي، مدير
املصرفية اخلدمات مجموعة وأفريقيا،,

واالستثمارات الدولية للشركات

سيندي أرمين
األخالقية السلوكيات قسم عن أول مسؤول

الدولية الثروات إدارة مجموعة

ويليام آي. أرنولد
اخلزانة، مدير

البديلة لالستثمارات غروب سيتي

* آتال آي. فيكرام
التنفيذي، والرئيس مجلس اإلدارة رئيس

كاردز سيتي
الدولية األفراد مجموعة خدمات

باكشي† سونيل
الناشئة، خدمات شركات األسواق بنك رئيس،

للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات
الدولية واالستثمارات

*+ بانغا آجاي
واملدير التنفيذي، اإلدارة مجلس رئيس

الدولية األفراد مجموعة خدمات

† باركر إتش. راندولف
الدخل أعمال مجموعة باالشتراك، رئيس

الدولية الثابت
للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات

الدولية واالستثمارات

دين بار
السيولة استثمارات رئيس

البديلة لالستثمارات غروب سيتي

* بيندرا فيكي
للعمالء التجاري امتياز تنفيذي، رئيس نائب

و الدولي
الدولية األفراد ألعمال سيتي مجموعة

* بيرد ستيفان
األفراد متويل التنفيذيني، كبير املديرين

االئتمان، وبطاقات
اليابان في الدولية األفراد مجموعة خدمات

بيشوف وين سير
أوروبا غروب إدارة، سيتي مجلس رئيس

+ دايفيد سي. بوشنل
عن ااطر مسؤول أول

سيتي غروب إنك.

كاليو إي. نيكالس
الدولية احلكومية الشؤون تنفيذي، رئيس نائب

سيتي غروب إنك.

كاربنتر آي. مايكل
واملدير التنفيذي، اإلدارة مجلس رئيس

البديلة لالستثمارات غروب سيتي

† جوفري أو. كولي
الدخل أعمال مجموعة باالشتراك، رئيس

الدولية الثابت
للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات

الدولية واالستثمارات

† كوربات إل. مايكل
الدولية العالقات بنك رئيس،

للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات
الدولية واالستثمارات

كويسيدا دي آي جوليو
للشركات املصرفية اخلدمات مجموعة رئيس،

املكسيك الدولية، واالستثمارات

† دونيللي إل. جون
والشركة، البشرية املوارد شؤون قسم رئيس،

للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات
واالستثمارات

† دروسكين روبرت
اخلدمات مجموعة تنفيذي، ومدير رئيس

واالستثمارات للشركات املصرفية

* جايمس دوفي
البشرية لقسم شؤون املوارد أول مسؤول

الدولية األفراد مجموعة خدمات

* دون إر. مايكل
العمليات ورئيس اخلزانة مدير

الدولية األفراد مجموعة خدمات

إسكاالنتي خوانيس* أوغوستو
مديرة شركة،

بانامكس، والتسويق، الدفع قسم
الدولية األفراد مجموعة خدمات

† فوريس آي. جايمس
العاملية، األسهم رئيس،

للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات
الدولية واالستثمارات

*+ فرايبرغ جاي. ستيفن
واملدير التنفيذي، اإلدارة مجلس رئيس

أميركا – الدولية األفراد مجموعة خدمات
الشمالية

* غارسايد ريتشارد
التكنولوجيا قسم العمليات، رئيس

أميركا الشمالية والعمليات في
الدولية األفراد مجموعة خدمات

غيرسباك جون
أول، مدير محاسبة مراقب،

سيتي غروب إنك.

غينسبرغ إديث
البشرية لقسم شؤون املوارد أول مسؤول

الشركة مركز

† غرين إف. إدوارد
عام قانوني مستشار

للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات
الدولية واالستثمارات

• سي. غويدون بول
االستثمارات مسئولي كبير

الدولية الثروات إدارة مجموعة

ها يونغ-كو
كوريا إنك. بنك سيتي املديرين التنفيذيني، كبير

• هاي الينغ ماريان
الثروات إدارة مجموعة أوروبا، تنفيذي مدير

الدولية

هيلفر إس. مايكل
سر الشركة أمانة عام، مستشار قانوني

إنك. غروب سيتي

هوارد بوني
املاليني كبير املدققني
إنك. غروب سيتي

جونسون سي. لييه
العامة الشؤون مدير،
إنك. غروب سيتي

• جونستون دي. شارلز
واملدير التنفيذي، اإلدارة مجلس رئيس

الدولية العمالء كبار مجموعة خدمات
الدولية الثروات إدارة مجموعة

• جوينر مارك
والدمج رئيس، االستراتيجية اخلزانة، مدير

والتملك
الدولية الثروات إدارة مجموعة

كادن بي. لويس
إدارة، مجلس رئيس نائب
اإلداريني، املسؤولني كبير

إنك. غروب سيتي

• كينيدي ويليام
بالوكالة مدير

لبحوث االستثمارات سيتي غروب مدير،
الدولية الثروات إدارة مجموعة

+ كيسنجر إم. كيفين
والتكنولوجيا العمليات مسئولي كبير

إنك. غروب سيتي

 † مايكل كالين
الدولية، املصرفية األعمال تنفيذي، مدير

واالستثمارات؛ للشركات املصرفية اخلدمات
إدارة، سيتي بنك نائب رئيس مجلس

سي. إل. بي. انترناشيونال

* كنيتزر بيتر
أميركا للعمالء، التجاري االمتياز رئيس، إدارة

الشمالية
الدولية األفراد مجموعة خدمات

• إم. كوزلوفسكي داميان
للخدمات غروب سيتي بنك تنفيذي، مدير

الثروات الدولية إدارة اخلاصة، مجموعة

+ إل. كراتشيك سالي
إنك. غروب اخلزانة، سيتي مدير

† الغو (ماريسا) لويس ماريا
األخالقية السلوكيات قسم عن أول مسؤول

للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات
الدولية واالستثمارات

• ليوبولد روبن
البشرية لقسم شؤون املوارد أول مسؤول

الدولية الثروات إدارة مجموعة

* إي. ليفنسون كارل
واملدير التنفيذي، اإلدارة مجلس رئيس

مجموعة إقراض األفراد
الدولية األفراد مجموعة خدمات

+ لونغ إتش. ستيفان
إنك. غروب سيتي الدولية, العمليات رئيس،

* دايفيد لومان
التنفيذي واملدير الرئيس

الدولية فاينانشال سيتي
الدولية األفراد مجموعة خدمات

+† ماكدونالد آالن
الدولية، املصرفية األعمال تنفيذي، مدير

واالستثمارات؛ للشركات املصرفية اخلدمات
أميركا بنك سيتي إدارة، مجلس رئيس نائب

الشمالية

† ماهيراس دجي. توماس
الدولية، األسواق الرأسمالية تنفيذي، مدير

للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات
الدولية واالستثمارات

† غوستاف مارين
البرازيل غروب سيتي تنفيذي، مدير

* ماركوس ماورا
الشمالية أميركا بنك سيتي رئيس،

الدولية األفراد مجموعة خدمات

* ماسينغايل إل. فايث
الدولية البطاقات رئيس،

الدولية األفراد مجموعة خدمات

† ماكغواير جاي. رايموند
املصرفية باالشتراك، مجموعة اخلدمات رئيس

املصرفية اخلدمات مجموعة االستثمارية،,
واالستثمارات للشركات

مدينا-مورا مانويل
واملدير التنفيذي، اإلدارة مجلس رئيس

التنفيذي، واملكسيك، املدير الالتينية أميركا
بانامكس

† ميلز جاي. ويليام
وأفريقيا، األوسط الشرق أوروبا، تنفيذي، مدير

للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات
واالستثمارات

† موريس هانز
والعمليات، التكنولوجيا رئيس اخلزانة، مدير

للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات
واالستثمارات



الدولية  الثروات إدارة خدمات تخطيط مجموعة في الدولية • عضو واالستثمارات الشركات خدمات تخطيط مجموعة في الدولية † عضو األفراد خدمات تخطيط مجموعة في * عضو
املدراء مجلس الشمالية أميركا بنك، إنك/سيتي القابضة كورب سيتي في عضو غروب + سيتي تشغيل هيئة في  عضو

في الس. سيبقى الذي سانفورد أي. ويل مكان ويحل بذلك ١٨ أبريل/نيسان ٢٠٠٦، في الدولية االستشارات مجلس إدارة مجلس سيصبح رئيس وولفنسون دي جاميس ١

† روبرت مورس
مجموعة الباسيفيك، آسيا تنفيذي، مدير

واالستثمارات؛ للشركات املصرفية اخلدمات

مورتون روسيل إر.
الدولية، العمالء كبار خدمات فروع مدير،

الدولية الثروات إدارة مجموعة

موديك* بي. ستيفاني
عام قانوني مستشار

الدولية األفراد مجموعة خدمات

† جيسيكا آي. بالمر
رئيس، إدارة ااطر

للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات
الدولية واالستثمارات

ستيفن بارات
وتخصيص والتحاليل التخطيط رئيس،

الرأسمال
سيتي غروب إنك.

بيترسون إل. دوغالس
اليابان؛ سيتي غروب التنفيذيني، املديرين كبير

التنفيذيني، املديرين وكبير مجلس اإلدارة رئيس
اليابان بنك سيتي

فيليبس* آي. جويس
الدولية أعمال التجزئة بنك رئيس،

الدولية األفراد مجموعة خدمات

تشارلز برينس
غروب إنك. سيتي املديرين التنفيذيني، كبير

* رايموند جاي. كوينالن
التنفيذي واملدير الرئيس

الشمالية أميركا في التجزئة أعمال توزيع
الدولية األفراد مجموعة خدمات

† روبلز كويروز فرناندو
الالتينية، رئيس،أميركا

للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات
الدولية واالستثمارات

* رادين جاي. آيمي
االبتكار قسم عن أول مسؤول

الدولية األفراد مجموعة خدمات

+ رودس إر. ويليام
واملدير التنفيذي رئيس، اإلدارة، مجلس رئيس

الشمالية أميركا بنك لسيتي
غروب إنك. اإلدارة، سيتي لس أول نائب

ساول إم. روزن
الضرائب مسئولي كبير

سيتي غروب إنك.

روبين إي. روبرت
اللجنة إدارة مجلس ورئيس عام مدير

اإلدارة، مجلس رئيس مكتب عضو، التنفيذية؛
سيتي غروب إنك.

مايكل شالين
الدولية، الشركة شؤون تنفيذي، رئيس نائب

األعمال، وممارسات البشرية املوارد قسم
سيتي غروب إنك.

• شوارتز توم
رئيس، إدارة ااطر

الدولية الثروات إدارة مجموعة

* سيغرز فرتز
وأفريقيا، األوسط الشرق أوروبا، تنفيذي، مدير

الدولية األفراد مجموعة خدمات

• شارما ديباك
ومنطقة آسيا الباسيفيك تنفيذي، مدير

األوسط، الشرق
الدولية الثروات إدارة مجموعة

• مايكل جاي. شارب
عام قانوني مستشار

الدولية الثروات إدارة مجموعة

شيربيرن سي. جاين
العام القانوني للمستشار أول نائب

سيتي غروب إنك.

شوهيت زيون
والتملك والدمج االستراتيجية رئيس،

سيتي غروب إنك.

سيكورا إس. سالومير
بولند تنفيذي، مدير

وارزاوي دبليو. هانلدوي بنك تنفيذي، مدير
آي. إس.

ستانلي دي. ريتشارد
مدير تنفيذي، الصني

سيتي غروب إنك.

• ستومبرغ شيري
بالوكالة مدير

والتكنولوجيا العمليات رئيس،
الدولية الثروات إدارة مجموعة

•+ إس. تومسون تود
التنفيذي واملدير اإلدارة مجلس رئيس

الدولية الثروات إدارة مجموعة

تيلديسلي إتش. آرثر
املستثمرين عالقات مدير،

سيتي غروب إنك.

• تينهوفن دجي. فان ألكسندر
الالتينية أميركا منطقة رئيس،

اخلاصة غروب للخدمات سيتي بنك
الدولية الثروات إدارة مجموعة

* فاسواني آشوك
الباسيفيك آسيا تنفيذي، مدير

الدولية األفراد مجموعة خدمات

† ألبرتو جاي. فيرمي
املصرفية باالشتراك، مجموعة اخلدمات رئيس

االستثمارية،
للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات

الدولية واالستثمارات

† فولك ستيفان
نائب رئيس مجلس إدارة، سيتي غروب إنك.

* دي. وايتسمان مايكل
والتكنولوجيا العمليات مجموعة رئيس،

الدولية،
الدولية األفراد مجموعة خدمات

* ويليامز سيمون
عن ااطر مسؤول أول

الدولية األفراد مجموعة خدمات

وونغ جاي. مارتن
األخالقية السلوكيات قسم عن أول مسؤول

سيتي غروب إنك.

† يبارا باكو
الناشئة األسواق وجتارة مبيعات رئيس،

الدولية،
للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات

الدولية واالستثمارات

زانغ شينغمان
العام القطاع مجموعة إدارة، مجلس رئيس

للشركات املصرفية مجموعة اخلدمات
الدولية واالستثمارات

* فوالوند زوريال إنريك
التجارية، األسواق رئيس،

الدولية األفراد خدمات مجموعة بانامكس،

جملموعة االستشاري اجمللس أعضاء
الدولية غروب سيتي

اإلدارة1 مجلس رئيس
أو إي آي بي كاي وولفنسون جايمس دي

كومباني أند وولفنسون إدارة مجلس رئيس
إل. إل. سي.

غروب سيتي في أول مستشار

األعضاء
أمباني دي. موكيش

بالوكالة ومدير إدارة مجلس رئيس
ليمتد إندوستريز ريالينس

جونيور باكر إتش هوارد السناتور
اليابان؛ في سابق للواليات املتحدة سفير

املتحدة؛ للواليات سناتور سابق
األكثرية قائد

بالك كاثلين
ماغازينز هيرست رئيس،

بي إي سي بونفيلد سير بيتر
تنفيذي غير أول مدير

احملدودة أسترازينيكا
مدير تنفيذي سابق

بريتيش تيليكوميونيكاشن احملدودة

كاربنتر آي. مايكل
التنفيذي واملدير اإلدارة مجلس رئيس

البديلة لالستثمارات غروب سيتي

كليندينين إل. جون
التنفيذي ومدير سابق إدارة مجلس رئيس

كوربوريشن بيلساوث

كولومب بي. برتراند
آي. إس. الفارج إدارة، مجلس رئيس

مونتيزيمولو دي كورديرو لوكا
آي. بي. إس. إدارة، فيات مجلس رئيس

فراري التنفيذي، واملدير اإلدارة رئيس مجلس
إس. بي. آي.

كونفيندوستريا اإلدارة، مجلس رئيس

دياز فالنتين
مكسيكان بيزينيسمن مجلس إدارة، رئيس

والتكنولوجيا التجارة واالستثمار مجلس
األجنبية؛

تنفيذي ومدير سابق إدارة مجلس رئيس
دي إس. آي مودلو غروبو مبيعات وتسويق،

سي. في.

† دروسكين روبرت
التنفيذي واملدير الرئيس

املصرفية غروب للخدمات سيتي مجموعة
واالستثمارات الدولية للشركات

فاراسي في. جون
التنفيذي واملدير اإلدارة مجلس رئيس

بابر انترناشيونال

فونغ كاي. فيكتور دكتور
أند فونغ غروب رئيس مجلس إدارة، لي

هارنغتون جاي. ريتشارد
التنفيذي واملدير الرئيس
تومسون كوربوريشن ذا

جايمس إم. كيلتس
الس، إدارة مجلس رئيس نائب

كومباني غامبل أند بروكتر ذا جيليت،

ليندال غوران
إدارة، مجلس عضو

إريكسون سوني أند كوربوريشن سوني
كومباني موبايل

جونيو، ماكينيل آي. هنري
التنفيذي واملدير اإلدارة مجلس رئيس

إنك. فايزر

نارديللي إل. روبرت
التنفيذي واملدير رئيس، اإلدارة، مجلس رئيس

ديبو هوم ذا

برينس شارلز
غروب إنك. سيتي املديرين التنفيذيني، كبير

هانز دبليو. رايش
كاي.إف. بالوكالة املدراء إدارة مجلس رئيس

بانكينغربي دبليو

بانكينغروبي دبليو إف كاي
رايتسلي وولفغانغ الدكتو املهندس

آي. دجي. ليندي املديرين التنفيذيني، كبير

رايتزلي فولفغانغ  الدكتور/المهندس
إي. دجي. ليندي مدير تنفيذي،

+ رودس إر. ويليام
واملدير التنفيذي رئيس، اإلدارة، مجلس رئيس

الشمالية أميركا بنك لسيتي
اإلدارة، لس أول نائب

سيتي غروب إنك.

روبين إي. روبرت
اللجنة إدارة مجلس ورئيس عام مدير

اإلدارة، مجلس رئيس مكتب عضو، التنفيذية؛
سيتي غروب إنك.

رودينغ أونو إتش. دكتور
متقاعد، سيتي بنك إدارة نائب رئيس مجلس

الشمالية أميركا
السابق، املالية وزير

هولندا

شولتس دي. إكيهارد
التنفيذي اإلدارة مجلس رئيس

دجي. آي. تايسينكروب

إي كاي بي تاباكسبالت موريس
التنفيذي ومدير سابق إدارة مجلس رئيس

في إن يونليفر

ويل سانفورد أي.
سيتي غروب إنك. رئيس مجلس إدارة،

زامبرانو إتش. لورنزو
التنفيذي واملدير اإلدارة مجلس رئيس

في. سي. إس. آي. دي سيمكس،

زامبرانو إتش. لورنزو
التنفيذي واملدير اإلدارة مجلس رئيس
في. دي سي. آي. إس. سيمكس،



املنتج عرض – الصافي غروب سيتي دخل
الدوالرات مباليني

     

تقسيم الدخل   
الدولية   األفراد أعمال

٪(٢٣)  ٣,٥٦٢  ٢,٧٥٤ البطاقات األميركية 
(١٣)  ٢,٠١٩  ١,٧٥٢ املتحدة  الواليات في التجزئة توزيع أعمال
١,٦٦٤  ١٦  ١,٩٣٨ املتحدة  الواليات في األفراد إقراض

(٥)   ٧٦٥  ٧٢٩ املتحدة  الواليات في التجارية األعمال
٪(١٠)  ٨,٠١٠  ٧,١٧٣ الواليات املتحدة٢  في األفراد أعمال إجمالي

  
٪١,١٣٧   ٢١  ١,٣٧٣ الدولية  البطاقات

٥٨٦  ١٠  ٦٤٢ الدولية  األفراد أعمال متويل
(٣)   ٢,١٥٧  ٢,٠٨٣ الدولية  التجزئة أعمال
٪٣,٨٨٠    ٦  ٤,٠٩٨ الدولية  األفراد إجمالي أعمال

  
التعنيشيء  ٩٧  (٣٧٤) أخرى٣  خدمات

٪(٩)   ١١,٩٨٧  ١٠,٨٩٧ الدولية  األفراد إجمالي أعمال
  
واالستثمارات الدولية   للشركات املصرفية األعمال

٪(١)   ٥,٣٩٥  ٥,٣٢٧ املصرفية  املال واخلدمات رأس أعمال أسواق
١,٠٤٥    ٩  ١,١٣٥ املعامالت  خدمات

التعنيشيء (٤,٣٩٨) ٤٣٣ أخرى٥,٤   خدمات
التعنيشيء  ٢,٠٤٢  ٦,٨٩٥ الدولية  واالستثمارات للشركات املصرفية األعمال إجمالي

  
الدولية   الثروات إدارة أعمال

٪(٢)   ٨٩١  ٨٧١ سميثبارني 
٣١٨   ١٧  ٣٧٣ اخلاصة٦  اخلدمات بنك

٪١,٢٠٩    ٣  ١,٢٤٤ الدولية  الثروات إدارة أعمال إجمالي
  

٪٧٦٨   ٨٧  ١,٤٣٧ البديلة  لالستثمارات غروب سيتي
  

التعنيشيء  ٤٨  (٦٦٧) أخرى  شركات/نشاطات عوائد
  

٪١٦,٠٥٤  ٢٣  ١٩,٨٠٦ مستدامة  عمليات من دخل
التعنيشيء  ٩٩٢  ٤,٨٣٢ مستدامة٧  غير عمليات من دخل

- - (٤٩) محاسبية٨  لتغييرات متراكم أثر
  

٪١٧,٠٤٦  ٤٤  ٢٤,٥٨٩ إجمالي الدخل الصافي 

المالية المحطات أبرز

احلالية.  املرحلة عرض مع لتتوافق تصنيفها إعادة مت ١

ريكو.  وبورتو كندا الكشف ٢ تضمن

سامبا.  مجموعة ببيع املتعلقة مليون دوالر ٣ ٢٠٠٤ تشمل ٣٧٨

القانونية.  متعلقة بتسوية وورلدكوم وزيادة احتياطات تكاليف الدعاوى دوالر مليون و٤٫٩٥ سامبا مجموعة ببيع املتعلقة دوالر مليون تشمل ٣٧٨  ٤ ٢٠٠٤

القانونية.  احتياطات الدعاوى وورلدكوم وزيادة متعلقة بتسوية دوالر مليون ٥ ٢٠٠٥ تشمل ٣٧٥

اليابان.  اخلاصة في اخلدمات لبنك الشركة بإقفال متعلقة مليون دوالر ٦ ٢٠٠٤ تشمل ٢٤٤

األصول.  إدارة أعمال بيع عن نتج كربح مليار دوالر و٢٫١ أنوتيز اليف أند أعمال ترافلرز عن بيع نتج كربح مليار دوالر ٧ تشمل ٢٫١

مليون دوالر)  ٤٩) لعام ٢٠٠٥ التغيير احملاسبي نتج ٨

               نسبة
التغيير المئوية  ٢٠٠٥                         ٢٠٠٤١ 
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