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 مسؤولياتنا
املشتركة

الشركة نحو مسؤولياتنا
دوماً املدى طويلة مصالح سيتي غروب نضع أن علينا يجب

لكل املدى قصيرة األرباح النظر إلى قبل في طليعة أهدافنا

أسهم حلملة النتائج أفضل لتحقيق نسعى قسم، وأن

بدور  والقيام احمللية الثقافة احترام علينا يتعني كما شركتنا.

يجب كما فيها. ونعيش نعمل التي في اتمعات نشط

ألولئك تراثنا ننقل وأن سبقونا الذين أولئك نُشرّف أن علينا

بعدنا. من سيأتون الذين

العمالء نحو مسؤولياتنا
أي قبل اهتماماتنا إعطاء عمالئنا أولوية علينا يتوجب

لهم، واخلدمات واملنتجات النصائح أفضل وتقدمي آخر شيء

النزاهة. مستويات بأعلى معهم الدائم والتصرف

البعض بعضنا نحو مسؤولياتنا
املتميزين لألشخاص الفرص أفضل نوفر أن علينا يتوجب

أفضل على الكامنة قدراتهم حتقيق من يتمكنوا لكي

فريق  زمالئنا في مع نتعامل أن علينا كما يجب وجه.

نتقاسم وأن الرائع، نتميز بتنوعنا وأن احترام، بكل العمل

حاالت في أيضا ونتحملها جناحاتنا في املسؤولية كامل

فشلنا.



١

والمنتج المجموعة الصافي _ عرض غروب سيتي دخل
الدوالرات بماليين

          

الدولية   األفراد أعمال

٪٢٫٧٥٤  ٤١  ٣٫٨٩٠ البطاقات األميركية 

١٫٧٥٢  ١٦  ٢٫٠٢٧ األميركية  التجزئة أعمال توزيع

(١)  ١٫٩٣٨  ١٫٩١٢ املتحدة  الواليات في األفراد إقراض

(٢٣)  ٧٢٩  ٥٦١ املتحدة  الواليات في التجارية األعمال

٪٧٫١٧٣  ١٧  ٨٫٣٩٠ الواليات املتحدة   في األفراد أعمال إجمالي
  

٪(١٧) ١٫٣٧٣  ١٫١٣٧ الدولية  البطاقات

(٩٤)  ٦٤٢  ٤٠ الدولية  األفراد متويل أعمال

٢٫٠٨٣  ٣٦  ٢٫٨٤٠ الدولية  التجزئة أعمال

٪(٢)  ٤٫٠٩٨  ٤٫٠١٧ الدولية  األفراد إجمالي أعمال
  

٪٦   (٣٧٤) (٣٥١) أخرى  خدمات

٪١٠٫٨٩٧  ١١  ١٢٫٠٥٦ الدولية  األفراد إجمالي أعمال
  

واالستثمارات   للشركات المصرفية األعمال

٪٨  ٥٫٣٢٧  ٥٫٧٦٣ املصرفية   املال واخلدمات رأس أعمال أسواق

٢٦  ١٫١٣٥  ١٫٤٢٦ املعامالت  خدمات

٤٣٣  (٦٢) خدمات أخرى 

٪٦٫٨٩٥   ٣  ٧٫١٢٧ واالستثمارات  للشركات املصرفية األعمال إجمالي
  

الدولية    الثروات إدارة أعمال

٪٨٧١  ١٥  ١٫٠٠٥ بارني  سميث

٣٧٣  ١٨  ٤٣٩ اخلاصة  املصرفية اخلدمات

٪١٫٢٤٤  ١٦  ١٫٤٤٤ الدولية  الثروات إدارة أعمال إجمالي

  

 ٪(١١)  ١٫٤٣٧  ١٫٢٧٦ البديلة   لالستثمارات غروب سيتي

 

 ٪٢  (٦٦٧) (٦٥٤) أخرى  شركات/نشاطات عوائد

 

٪٧  ١٩٫٨٠٦  ٢١٫٢٤٩ مستدامة  عمليات من دخل

٪(٩٤)  ٤٫٨٣٢  ٢٨٩ مستدامة١  غير عمليات من دخل

-   (٤٩) - محاسبية٢  لتغييرات متراكم أثر

٪(١٢)  ٢٤٫٥٨٩  ٢١٫٥٣٨ إجمالي الدخل الصافي 

الدخل الواحد  العائد على
٪٣٫٨٢  ١١  ٤٫٢٥ مستدامة  عمليات من

املالية أبرز احملطات

أعمال إدارة األصول. ببيع املتعلقة دوالر مليار و٢٫١ أنويتيز اند أعمال تارفلرز دوالر املتعلقة ببيع مليار بقيمة ٢٫١ أرباحا ١  ٢٠٠٥ تشمل

.FIN47 تبني يعكس الذي دوالر) مليون ٤٩) ٢٠٠٥ لعام احملاسبي ٢  التغيير

شيئا تعني ال —— ش. ت. ل.

٢٠٠٦                ٢٠٠٥

واملنتج اموعة دخل

نسبة
املئوية التغيير

ل.ت.ش.



٢



سيتي غروب فريق قيادة
السنوي) التقرير هذا من األخيرة الصفحة مراجعة يرجى األسماء على (لإلطالع
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بتنمية  نقوم أننا إذ نحرزه. الذي التقدم كبير جتاه وأشعر بارتياح املنصرمة. السنوات القليلة في عمالقة خطوات أجنزنا لقد
فيما أعمالنا بدمج نقوم إننا كما العالم. العضوي حول النمو على أكبر تركيزنا بقدر مع توازنا أكثر بشكل التجاري امتيازنا

املسار في أننا إال كثيرة مهمات تنتظرنا تزل لم أنه الواضح ومن األعمال. متعددة لشركة بوجه واحد sعلى عمالئنا لنطل نسعى
األمد. وطويل منو مستقر لتحقيق الصحيح

املساهمني، أعزائي

واعد مستقبل سبيل في االستثمار
إليها نطمح التي الشركة تصبح أن إلى طريقها في غروب سيتي إن
وهي أفضل... بصورة عمالئنا عبر خدمة تنمو التي الشركة أي جميعا،
أية تستطيع استغالل بحيث الرشاقة من كبير بقدر التي تتمتع الشركة
تتصرف التي الشركة وهي العالم... من بقعة أية في لها تسنح فرصة
يفخرون بعملهم موظفني تستخدم والتي املسؤولية كبير من قدر على

أحضانها. في

االستراتيجية أولياتنا حول إليكم املنصرمة السنة  رسالة في حتدثت
توزيعنا قاعدة عبر توسيع ــ مستقبلنا استثمارنا لصالح أهمية ومدى
والبقع أعمالنا  امتداد على منظمتنا قدرات من واالستفادة عامليا،
سبيل في التكنولوجية إمكانياتنا  ودمج  فيها، ننتشر  التي اجلغرافية
وممارسة أفضل  بصورة عمالئنا خدمة بغية واحدة قاعدة استحداث

واحدة. كشركة اليومية األعمال

أشواطا  االستراتيجية أهدافنا يخص فيما ٢٠٠٦ عام في قطعنا لقد
تشمل: وهي مهمة،

انتشارنا رقعة توسيع
التي ديريكت» بنك «سيتي اإللكترونية اخلدمة املصرفية أطلقنا •

دوالر مليار ١٠ تقارب بقيمة ودائع حققت

٥٫٥٠٠ صرّاف  بذلك مضيفني ،Eleven-٧ سلسلة مع شراكة عقدنا •
برامج بتوسيع قمنا األميركية؛ املتحدة الواليات امتداد آلي على

أميركا  في ٨٠٫٠٠٠ موقع من أكثر إلى لتصل كاردز سيتي شراكة
دولة. ٣٧ في بتوسيع انتشارنا كما قمنا الشمالية

جديدة. دول في خمس واملقاصة للوصايا «ديريكت» خدمات أطلقنا •

أعمالنا تشبيك
إلى واحدة كشركة غروب سيتي قوة إيصال مجال في تقدما أحرزنا •

كاردز وسيتي مورغاج وسيتي بنك وسيتي بارني سميث سيتي عمالء
– املنتجات من أوسع سلسلة عرض عبر إقراض الطالب وأعمال

العقارية والرهون التجاري واإلقراض املصرفية التجزئة خدمات
في املالية مراكزنا في برامج جتريبية خالل من – واالستثمارات

النموذج بتطوير سنقوم فإننا النتائج وحسب وفيالدلفيا؛ بوسطن
الواليات املتحدة. امتداد على أكبر بشكل لتوسيعه

(انظر جديدة بلدان ثمانية في وورك آت بنك برنامج تطبيق بدأنا •
(١٢ صفحة

عرض من سيتي فايننشال فروع ن ميكّ جتريبيا برنامجا أطلقنا •
بنك سيتي  منتجات

وتخفيض أفضل  بشكل العمالء خلدمة التكنولوجيا استخدام
التكاليف

من ن العمالء متكّ العالم بحيث في نوعها األولى من هي خدمة طرح •
الصرّاف اآللي ماكينات واستعمال سنغافورة في تسديد مشترياتهم

اإلصبع بصمة استعمال عبر الهند في

 ٢٠ بنسبة البيانات مراكز عدد تقليل خالل من التكاليف تخفيض •
عامليا باملائة

فقط ليس اخلدمات مندوبي االتصال عبر تكليف من مراكز االستفادة  •
عليهم املنتجات أيضا عرض فحسب بل العمالء خدمة

الية بفعّ الرأسمال تخصيص
 Housing Development في مهمة استراتيجية أسهم استحواذ •

و  باملائة) ٢٠) Akbank و باملائة) ١٢) Finance Corporation Limited
متلّك  عن واإلعالن باملائة) ٢٠) Guangdong Development Bank

و صفحة ١٤) Grupo Financiero Uno و Grupo Cuscatlán (راجع
 Egg و بداية ٢٠٠٧) Quilter و ABN AMRO Mortgage Group (في

Banking p1c

ملساهمينا  تقريبا دوالر مليار ١٧ بقيمة عوائد حتقيق •

في ليصبح أميركا شمال لتقييم سيتي بنك ترقية على احلصول •
من  القلة إال عليه حتصل لم تقييم وهو Moody من Aaa مرتبة

إنك. غروب سيتي لتقييم ترقية على حصلنا كما املالية، املؤسسات
رفعت  +AA/A-1 كما إلى بحيث رفعته ــ بورز ستاندرد اند من

AA+ إلى شمال أميركا سيتي بنك  تقييمات

التي حققناها اإلجنازات من أعاله إلى القليل املذكورة متثل اخلطوات وال
أمامنا طريق يزل أنه لم إال مهمة. تقدم نقاط تعد وهي ،٢٠٠٦ عام في

املذكورة األنشطة من هذه العديد سنستمر بتوسيع ولكننا طويل،
.٢٠٠٧ عام في األنشطة وغيرها من

٢٠٠٧ لعام أولياتنا
:٢٠٠٧ ثالثة أهداف واضحة لعام لدينا

أكبر  حتقيق منو إلى إذ نسعى ــ املتحدة الواليات األفراد في أعمال تنمية
منتجاتنا باقة تنويع من خالل املتحدة الواليات في األفراد أعمال مجال في
من الثانية السنة دخلنا أننا كما العمالء وصولنا إلى إمكانيات وتوسيع
مشتركة تكنولوجية منصة لتطبيق املوضوعة سنوات اخلمس خطة
األميركية املتحدة الواليات  في  األفراد  من عمالئنا خدمة من ننا ستمكّ

معهم. بتوطيد عالقاتنا فيما نقوم بشكل سلس

من  أكبر قدر تركيز  في السياق هذا في هدفنا  يتمثل ــ  عامليا النمو
ونقوم األكبر للنمو الفرص املتحدة حيث منلك الواليات خارج أنشطتنا
رئيسية ــ أسواق في فروع عبر افتتاح أخرى، أنشطة بني من ذلك، بكل

الناشئة.  األسواق في مت افتتاحها فروعنا اجلديدة من باملائة ٧٠ يقارب ما
ــ الفراغات  لسد وذلك الهدف  محددة  متلّك  بعمليات أيضا نقوم كما
تستخدم التي البنوك أضخم ،Egg Banking plc املثال سبيل على
املالية للخدمات الطليعية البنوك أحد  يعد كما عامليا فقط اإلنترنت
أسواقنا منتجاتنا في إمكانيات وتوسيع املتحدة؛ اململكة في اإللكترونية

التجارية. وأعمالنا

رئيسيا  أمرا نفقاتنا ضبط يعد ــ فيما لألعمال تسييرنا كيفية حتسني
والسنوات   ٢٠٠٧ عام في إجنازها  إلى نطمح التي لألهداف بالنسبة
نقوم الذي النحو على نفقاتنا عصر من أكثر إلى نطمح أننا إال التالية،
أي ــ لألعمال إدارتنا كيفية الرئيسي في حتسني هدفنا إذ يتمثل به اآلن.
عليه، قمنا بناء تسييرنا لها. وكيفية بها نقوم باألمور التي التفكير إعادة

سنقوم  نفقاتنا. قاعدة لتركيبة شامل ٢٠٠٧ بتقييم من األول الربع خالل
ــ املنظمة سيحرر الذي األمر النظام، تعيق األنشطة التي طبقات بإزالة
من ننا ما سيمكّ ــ أكثر الة احلركة وفعّ في أكثر خفة الشركة سيجعل

للعمالء. وحتسني خدماتنا العوائد منو وتيرة تسريع
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املالي األداء
على  العوائد ارتفعت إذ يكن ممتازا. لم أنه إال جيدا، ٢٠٠٦ عام في العام املالي كان أداؤنا
الصافي  الدخل ارتفع فيما باملائة، ١١ بنسبة من العمليات املستدامة السهم الواحد
العوائد  اإليجابي الفرق  هذا عكس  ما باملائة، ٧ بنسبة املستدامة العمليات من
عام  في مليار دوالر ٧ بقيمة أسهم شراء إعادة خالل من للمساهمني املقدمة النقدية
من  ننا مكّ مستوى وهو باملائة، ٢٠ يقارب مساهمينا ما عوائد بلغ إجمالي وقد .٢٠٠٦
أكثر عرض يلي فيما املالية. اخلدمات شركات ضمن مجموعة الوسطى احتالل املرتبة

توقعاتنا. مبستوى تكن التي سارت بشكل جيد وتلك التي لم األمور حول تفصيال

كانت  أنها إال باملائة نسبتها ٧ يشكل زيادة مليار دوالر، ما ٨٩٫٦ العوائد قيمة بلغت
التي القروض النقص بواسطة نتائج هذا تعويض مت لقد للعام. إليه خططنا أقل مما
يجب أن اإلخفاق فإن ذلك ورغم افضة، والضرائب متوقعا كان أفضل مما كان أداءها
أخرى، ناحية من ولكن عن األسباب، مهما البحث ناحية، ليس من كإخفاق. يُنظر إليه
هذه، وفي حالتنا نتائج أفضل. املستقبلية حتقق جهودنا كي حدث ما فهم من املهم
جزئيا يعكس ما األفراد، مجال أعمال في بشكل أساسي حدث العائد في النقص فإن
قروض باجتاه القروض مجال املستهلكني في حرّكه عائد صعبة وحتول منحنى بيئة
أكثر حتولنا  من املبكرة املرحلة جزئيا يعكس كما منخفضة، بعوائد عقارية  متويل

العضوي. النمو منوذج إلى فأكثر

من  باملائة نقاط ثالث شملت وهي باملائة،   ١٥ بنسبة التكاليف قيمة  ازدادت كما
حصص بتعويض متعلق وهو برمتها الصناعة صعيد على احملاسبي التغيير
منو معدل فإن احملاسبي، التغيير هذا استثنينا ٢٠٠٦. وإذا ما عام بداية في املساهمني
فيه واصلنا الذي الوقت في توقعاتنا مع متناسقا عام بشكل كان التكاليف
في مبعدل ثالثة يوميا فروع افتتاح في ذلك مبا العضوي، النمو ببرامج بقوة االستثمار

.٢٠٠٦ عام

لشركتنا التابع والنفقات حساب األرباح افضة نتائج القروض تكاليف ساعدت وقد
من جدا منخفض مستوى ذلك في مبا عامليا، مالئمة قروض  بيئة عكست  وهي ،
كما األميركية. املتحدة الواليات في األفراد أعمال مجال في اإلفالس  إعالن طلبات

 ٢٧٫٣ بقيمة معدل ضريبي أدت إلى التي السنة خالل ضريبية فوائد من أيضا استفدنا
أقل من املستوى العادي. أي باملائة

الوسيلة إال أن األرباح والنفقات، حلساب بالنسبة جيدة بنتائج السنة وفيما ختمنا
أن طمحنا التي هي تكن لم  – أفضل  وضرائب  قروض   – النتائج  تلك إلى أدت التي

اجليدة. للوصول إلى تلك النتائج نتّبعها

حول العالم القروض بيئة بأن فإننا نؤمن ،٢٠٠٧ عام إلى فيه نتطلع الذي الوقت وفي
نقاط بإدارة نقوم كي التركيز جيدة، إال أننا على قدر كبير من االستثناءات، بعض مع ،

نقوم  فإننا وعليه  ٢٠٠٧ عام في القروض في متوسطا تدهورا نتوقع كما ضعفنا.
هذا األساس. بإدارة محفظتنا على

وال والنفقات، منو العوائد أفضل بني عالقة من خالل منو جوهري حتقيق أيضا ونتوقع
أخرى. مرة ضريبية وال فوائد مالئمة مهمة قروضا نتوقع

واحدة سيتي
إطار في وواضحة هامة أخرى خطوة فإننا اتخذنا التقرير، هذا غالف من كما الحظتم
عالمة حتت  األولى وللمرة جميعا اجتمعنا لقد قدما. بها واملضي شركتنا تطوير

سيتي. مشتركة: جتارية

مطلقة العظيمة الشركات من العديد بجمع سيتي قامت ببعيد، ليس عهد منذ
استغرق الوعد بهذا الوفاء واحدة. كمنظمة أفضل بصورة عمالئنا خدمة مفاده وعدا
على مشتركة مقاربة بتأسيس قمنا كان ملموسا إذ نحوه التقدم أن بعض الوقت، إال

بذلك الوعد. الوفاء بهدف برمتها امتداد الشركة

جتارية عالمة حتت واحدة، سيتي واحدة، كشركة دين موحّ نقف فإننا اليوم،  أما
مثمر لصالح أداء على بالتركيز الشعار يؤمن كما جناحنا، هو جناح عمالئنا أن شعارها
معنا يتعاملون جغرافية بقعة أي أي وقت وفي في خدمة بأفضل وبتزويدهم عمالئنا

منها.

العاملي اتمع يوم
تراث إلى أضافوه آخر مهما حدثا موظفونا ل سجّ ١٨ الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، تشرين في
تقدر منا مجموعة قامت للشركة حيث أبدا األول العاملي يوم اتمع ــ الغني سيتي

في  ومواهبهم بأوقاتهم بالتطوع والعائالت) األصدقاء فيهم (مبا ٤٥٫٠٠٠ شخص بـ
في  ونعمل نعيش التي اتمعات في فرق إحداث على املساعدة سبيل في ١٠٠ بلد

وسطها.

الصني مايشوي في إقليم في قرية بزيارة باغي، وزوجتي، قمت النشاط إطار هذا وفي
باغي وقامت الصغيرة، املشاريع متويل ملوظفي القروض في دروس بإعطاء قمت حيث
الذي سيتي عمالء ألحد الكراث بحصاد سويا قمنا كما مدرسة، طالء في باملساعدة
بالنجاح، اليوم ذاك تكلل لقد الصغير. مشروعه لتمويل منها قرض على حصل

١٧ تشرين  في القادم اتمع العاملي ليوم للتحضير وساق قدم على قائم والتحضير
.٢٠٠٧ الثاني/نوفمبر

شكر كلمة
تقديرا خلدماتهما في وآن جوردان لـ دادلي ميكوب أتقدم بالشكر أن أختم، أريد أن قبل
القروض إلى إدارة دادلي لقد انضم نيسان/أبريل. سيتقاعدان في اإلدارة. فهما مجلس
كان معنا الذي الوحيد املدير اآلن وهو .١٩٨٦ عام في سابقة، شركة وهي التجارية،
فأصبحت آن أما جناحنا. حتقيق في كبير بشكل ساهم وقد الرائعة، تلك الرحلة طيلة

كانت  كوربوريشن. لقد برمييريكا بـ الشركة تُعرف حيث كانت ١٩٨٩ عام في مديرة
سيتي عن بصماتها تزول أن ميكن ال رائعا مهما لنا، وشريكا صوتا تشكل ولم تزل

بسهولة.

لقد الزمن. من عقدين اإلدارة ملدة في خدم معنا الذي فورد، الرئيس دعوني أذكر ختاما،
سنفتقد له جناحنا. حتقيق كبير في بشكل ساهمت نصائحه وقد عزيزا صديقا كان

أبدا. نسيانه نستطيع ولن بقوة

ملخص
عددهم البالغ موظفينا جهود بفضل املنصرم العام ملموسا تقدما حققنا لقد

هدفنا  يتمثل العمل. من ينتظرنا املزيد يزل لم أنه إال بلد. ٣٢٥٫٠٠٠ في أكثر من ١٠٠
إليها الوصول يسهل منظمة العميل، على أكبر بقدر تركز منظمة نصبح أن في

فريدة لسيتي. عاملية منو فرص حاملا تنشأ التحرك بسرعة على وقادرة ومبدعة

ستوصلنا بها نقوم التي منو متجدد وأن التغييرات مرحلة دخلنا بأننا بقوة أؤمن إنني
املساهمني. على بالقيمة والفوائد ما سيعود املستدام النمو إلى

املدى في رحلتنا  لنجاح بالنسبة جوهري كثيرا عليه أشكركم الذي دعمكم  إن
اجتماعنا السنوي. في بكم أتطلع إلى االجتماع إنني البعيد.

شارلز برينس

٥ 



التي احلواجز وتقليل اخلطى، سريع التكنولوجي التطور ذلك في تاريخية، مبا حتولية تغيير مرحلة االقتصاد العاملي في يتواجد
التعليم حتسني سياسات وتطبيق احلرة، السوق مبدأ على القائمة االقتصاديات واالستثمارات وانتشار التجارة حركة تعترض

والهند الصني ظهور لذلك، وكنتيجة األخرى، الناشئة األسواق وبلدان والهند الصني في اإلنتاجية تطوير سياسات من وغيرها
قويني. منافسني كبلدين أيضا كسوقني كبيرتني محتملتني فحسب، بل ليس

  

الفرص تلك استشفاف أن إال العاملي،  االقتصاد أجزاء  أن تخلق فرص عظيمة لكل  من شأنها هذه التحولية التغيير  بيئة  إن
اقتصاد مبقدور يكن لم وإذا النمو املنشود، في واملشاركة الواسعة والنمو اإلنتاجية تشجيع سليمة بهدف سياسات وضع يتطلب

خطيرة. من صعوبات سيعاني فإنه تلك التحديات مواجهة ما

تغيير حدوث أي عند بديناميكية تتحرك التي اخلاص القطاع ملؤسسات عظيمة فرصا أيضا الديناميكية البيئة هذه ستخلق كما
والتي توجهها، بالعاملية في تتسم والتي الية،  بفعّ العمالء حاجات تلبية شأنها من ونوعية ومدى بحجم تتمتع والتي سريع،
تتحلّى ملا النواحي لكل تلك بالنسبة جدا جيد موقع في سيتي فإن هنا، من األقوياء. لألشخاص ومشجعة جذابة تخلق بيئة
مؤسسات جميع فإن الوطنية، على األنظمة السياسية يصح وكما جهة أخرى، من الصدد. هذا في مالئمة من مواصفات به
الكامنة، تستشف طاقاتها كي يجب عليها مواجهتها حتديات كبيرة أمام أيضا نفسها سترى سيتي، ذلك في مبا القطاع اخلاص،

وقيادته. برينس شاك من تركيز جوهريا يأخذ حيزا بالتحديد األمر وهذا

ااالت؛ جميع في الكفاءات العالية ذوي للموظفني من استثنائية بفرص بالتزويد األمور املتعلقة كافة تلك التحديات وتشمل
ديناميكية ممكن؛ قدر أكبر على ال وفعّ مؤثر بشكل أخرى معاجلتها وأهداف وإمكانيات سيتي، حتكم لتلبية املشاريع هندسة إعادة
الثقافة واإلجراءات على احلفاظ قصير املدى؛ وألجل املدى بعيد ألجل االستثمار بني املناسب التوازن إيجاد استراتيجية وتشغيلية؛
إن إليها. الوصول ميكن األمور هذه من القضايا؛ كل وغيرها التنظيمية باألحكام املتعلقة للقضايا احلتمي من النشوء التي حتدّ
مستوى نوعه على فريد من بشكل زة مجهّ منظمة خلق ميكنه التحديات لهذه قوة سيتي ومواجهتها نقاط من املزيج هذا
في املساهمة إلى إضافة ملساهميها، األرباح وجني ملوظفيها عظيمة بفرص والتزويد عمالئها، حاجات ملعاجلة االقتصاد العاملي

الية. بفعّ فيها تنشط التي االقتصاديات

أنظمتنا في  االنخراط – وعمالء ومساهمني موظفني   – سيتي مجتمع في جميعا  علينا ينبغي بأنه أيضا  أؤمن إنني كما
كانت وإن حتى االقتصادي، لنجاحنا حرجة بالنسبة سليمة قرارات اتخاذ السياسيني القادة على إذ الفردية. الوطنية السياسية
لألمن املناسب املستوى وفي  النمو ذلك في  الواسعة املشاركة أيضا بل فحسب، النمو يشمل ال  وهذا صعبة. السياسات
حتصل لن وحترير التجارة احلرة السوق اقتصاديات إلى أن يعود وذلك بعضها البعض، تدعم أهداف إنها اجلميع. لصالح االقتصادي
اع القرارات على صنّ كما تلك السياسات. يستفيدون من بأنهم الناس من األعظم السواد يؤمن الواسع عندما العام الدعم على
رئيسيا بالنسبة دورا تلعب احلرة، السوق قرارات تصنع التي الناجحة، العمالقة اخلاص أن مؤسسات القطاع إدراك أيضا السياسية

العاملي. االقتصاد كما الوطنية االقتصاديات لسالمة

اجلغرافية وااطر اجلدية املالية االضطرابات برغم حتى اآلن عدة وأسواق قوية لسنوات بظروف اقتصادية العاملي االقتصاد متتع
االغتباط إلى  االنزالق إغراء  تفادي السياسة وصنّاع  واألعمال  املستثمرين على أن إال األخرى. القضايا  من والعديد السياسية
بل الفرص فقط ليس عليهم إدراك بل مديدة، لفترة استمر الذي املتني والسوق االقتصاد استقرار إلى بالنفس مستندين بذلك

قادمة. سليم لسنوات عديدة موقع ولنكون في األمور بنجاح تسيير يتم كي ااطر أيضا

ملساعدة قوتها اجلغرافي الواسع ونقاط وانتشارها املتنوعة منتجاتها باقة وتسخير حتدياتها مواجهة على سيتي بقوة ز تركّ
دة. املعقّ احلالية في بيئتنا بنجاح للتنقل عمالئها

روبني روبرت

٦

املساهمني، أعزائي



تعاون قصص اليوم ما هي إلى سيتي قصص

العمل وحدات على امتداد العمل – ومشاركة

لعمالئنا. حلول إليجاد

القصص. تلك من قليل عدد يلي فيما

سيتيواحدة

٧



برفق إصبعها األولى العميلة  وضعت  عندما أنه إال
 Coffee Bean & اإللكتروني الصغير في املاسح على
املاضية،  السنة أواخر في سنغافورة في Tea Leaf
في عضو إلى كل إضافة ونيغل ــ أناند ونيكول أدرك
طريقة بأن ــ  البيولوجي االستدالل مشروع فريق 

تتغير. قد الناس لدى املألوفة التسديد

البطاقات خدمة بتنفيذ لتوها سيتي بدأت لقد
اليد أصابع بصمات باستخدام نوعها من األولى
لبطاقة حامل أي  يلزم ال وعليه سنغافورة. في
لتسديد ائتمان بالتينوم كارد“ لسيتي بطاقة  ”كلير
أو احملال في مشترياته املطاعم أو في طعامه فاتورة
محال العديد من في القهوة من شراء فنجان حتى
بصمة هو إليه يحتاج ما كل سنغافورة. في التجزئة

إصبع يده فقط.

العمالء ابتكارات من النوع هو ”هذا نيكول: وتقول
مبقدورنا وكونه ، عليه  نتعرف أن  إلى نطمح الذي
مسرورين فإننا ذلك حتقيق  في صغيرا دورا نلعب  أن

بذلك“. جدا

ابتكـارآخـر
سنغافورة؛ بنك سيتي في تسديد القروض منتجات كافالي، مدير أناند من كل كان عندما
صباح كل العمل إلى املنتجات، يأتون مدير سياه، ونيغل كور؛ رئيسة بطاقات أنغ، ونيكول

إجنازا تاريخيا. يحققون في بالهم بأنهم كانوا يخطر لم املاضية السنة في

سيتي أعمال امتداد على العمل فرق تعاونت
العمليات أخصائيي إلى إضافة بنك، وسيتي كاردز
اخليارات من مزيدا ليس العمالء ملنح والتكنولوجيا،
بل فحسب، الفواتير تسديد لكيفية بالنسبة
املتعلقة االحتيال  عمليات  ضد احلماية  من مزيدا

بالبطاقات.

هو ذلك في السباقون كنا أننا «حقيقة نيغل يقول
سيتي أيضا بأن نشعر أننا «إال ويضيف رائع» شيء
وكيفية سلوك البطاقات سوق تغيير ساهمت في

به». تفكر عندما رائع، ألمر العمالء. إنه

بطاقات أصحاب إلى بالطبع اخلدمة توسيع مت
أن إال أخرى،  مواقع إلى قريبا  متتد وسوف  آخرين،
في الفخر كل فخورين سنغافورة  في موظفينا

السباقني. كونهم

ألن فقط ينجح املبادرات من النوع أناند «هذا ويقول
العمل في الوحدة إرادة من مختلف املوظفني لدى
كي معلوماتهم ومشاركة األول اليوم منذ سويا

بصورة أفضل». خدمة عمالئنا نستطيع



سنغافورة في أنغ ونيكول كافالي وأناند سياه نيغل



ون أساسي  كمكّ GMAC لفترة طويلة إلى نُظر وقد
حيويا أمرا يعد استقرارها  وكان موتورز  جنرال لـ
الوضع، وإحلاح تعقيد درجة استشفاف وبعد لها.

 Cerberus Capital مع صفوفها سيتي  عت جمّ
ملعضلة  حل وضع  في للمساعدة  Management

موتورز. جنرال

العديد  قيمتها بلغت التي  GMAC وجمعت صفقة
خطوط من اثنني الدوالرات خبرات وموارد مليارات من
واخلدمات األسواق أعمال ــ الرئيسية عملنا وحدات
اخلاصة التابعة لألسهم سيتي ومجموعة املصرفية
أحد أكثر عن بالنيابة – البديلة لالستثمارات لسيتي

موتورز. ــ جنرال تقديرا وأقدمهم عهدا عمالئنا

North Ameri- لـ باالشتراك الرئيس كوملان، براد وقال
can Financial Entrepreneurs Group for our Mar-

من  سنة  18 ”طوال ،kets and Banking business
الصفقات إثارة أكثر الصفقة من هذه خبرتي، كانت
إدارتها مت وقد حتى اآلن. تعاملت معها التي وتعقيدا
األسهم مجال في قوة سيتي بفضل مناسب بشكل

االستثمارية“. املصرفية واألعمال الثابت والدخل

على سيتي قطاعات مختلف من فريق عمل
األسواق إلى  يُضاهى ال بوصول  مزودين الصفقة،
إضافة موتورز، بجنرال الفريدة ومعرفتنا الرأسمالية،
الدمج من شاملة حلول لتقدمي إمكانياتنا  إلى

التمويل. إلى واالستحواذ

سيتي في  القانوني املستشار كيم، ميلي ويقول
ثمرة   GMAC صفقة «كانت البديلة، لالستثمارات
معنى“. من للكلمة ما  وبكل بامتياز،  تعاون جهود
غروب لسيتي  بالوكالة الشريك باربر، جون وأضاف 
لالستثمارات لسيتي التابعة اخلاصة لألسهم
احللول مبجموعة كاملة من بالتزويد ”قمنا البديلة: 
قوى على ارتكزت حلول الصفقة،  لهذه بالنسبة

الفريدة“. سيتي

باالشتراك ورئيس بالوكالة مدير هيد، دايفيد وعلّق
النحو: هذا على ،Financial Institutions M&A لـ
إلجناح إمكانيات من الشركة متلكه ما كل ”وضعنا
وكانت جهودنا أثمرت املطاف نهاية وفي الصفقة.

عظيمة“. حلظات

عالقة عظيمة واحدة
السنة ففي قوة. من سيتي ملا متلكه حقيقيا جتسيدا من الصفقات النوع لقد كان ذلك

معظم تصنيفها، بيع في سريعا تدهورا تواجه كانت التي موتورز جنرال املنصرمة، قررت
.GMAC أو General Motors Acceptance Corporation التمويلية، ذراعها



نيويورك كوملان في براد و كيم ميلي

األعمال أقسام من اخلبرات سيتي  جنّدت النهاية،  وفي
في   Cerberus ملساعدة واالستثمار والتجارة  املصرفية
ذلك، على عالوة .GMAC أسهم  من باملائة  ٥١ متلّك

GMAC ”صفقة  لـ صفقة بالنسبة سيتي أصبحت قصة
.Investment Dealers’ Digest و Euromoney لـ العام“

للعمل  أسباب حبي أحد  GMAC ”تشكل صفقة ميلي: 
النوع هذا يحدث بأن التخيل أستطيع ال ألنني سيتي. مع

آخر“. الصفقات في مكان من

باالشتراك ورئيس بالوكالة مدير تسلر، لينارد ويختم
إعطاء ”عندما مت :Cerberus في اخلاصة األسهم لقسم
تسلك هذا لم الصفقة، لهذه ”ال“ الفرصة للقول سيتي
جانب إلى تقف أن األهم من بأنه قررت سيتي بل املسار.

صائبا“. قرارا كان وقد .GM عميلها منذ عهد بعيد،





نيويورك في وكرستشن راينولدز لوبيز خوزيه

في وورك» آت «بنك تفتح أن مالوكو أماندا من لب طُ عندما
فرصة فريدة. بأنها أثينا، أدركت

أثينا، في املستهلكني ألعمال  البديل التوزيع مديرة أماندا، وتقول
من املهمني  العمالء  بعض  مع  نعمل  أن  لنا  الفرصة  إتاحة «إن
على املستهلكني عالقات في  خبراتنا  من  واالستفادة  الشركات،
النمو على األعمال ملساعدة الفرصة منحنا الشركات، مستوى

جدا». مختلفة بطريقة

املصرفية والعمليات األسواق  مجموعة لفرق املشتركة الرؤية إن
البرامج أكثر أحد وورك، آت بنك أنشأت الدولية واملستهلكني
ملوظفي املصرفية التجزئة  بخدمات يزوّد وهو لسيتي،  ابتكارا

الشركات. من عمالئنا

يحدث أن ملا ميكن القوة يظهر أنه إذ احلد، هذا يتجاوز األمر إن إال
مشترك. هدف في سبيل سويا وحدات العمل عمل نتيجة

واخلدمات األسواق ألعمال آليانس منتجات مدير لوبيز، خوزيه ويقول
هذه األطراف، لكل بالربح  األمر هذا «يعود لنا، التابعة املصرفية
بخدمة نقوم ألننا راضون الشركات من عمالئنا إن حقيقته. هي
أعمال وحدة تقوم عالقاتنا؛ فيما ن يحسّ بدوره، وهذا – موظفيهم
يقومون الذين اجلدد العمالء  من اآلالف إلى بالوصول املستهلكني

القيّمة“. منتجاتنا من باالستفادة

 Chartered شركة القدمي عميلنا املثال، سبيل على  لنأخذ،
عقب  األولى  يوم ٩٠ الـ  في سنغافورة. في  Semiconductors
موقع في فرع بافتتاح قمنا وورك، آت ببنك الشروع على اتفاقنا

الوقت  في  حسابا   ١٣٠٠ حوالي افتتحنا ومعه الشركة، عمل
و  لة مسجّ شركة  ١٢٫٠٠٠ عامليا وورك آت بنك  لدى  أيضا. نفسه

عميل. مليون ١٫٥

قسم في األعمال تطوير مدير راينولدز، كريستشن ويقول
من منلك الكثير نشاط ذكي. إذ إال «ما هو لنا، التابع املستهلكني
النهاية، في البعض. لبعضنا منحها نستطيع التي واخلبرة املوهبة

احلصة األكبر“. الذين يحصلون على هم العمالء

الشركات تعامالت خدمات فريق ترأس التي ليمبريس، كليو وتقول
إلحداث فرصة لنا تُتاح بأنه كلما أن أعترف ”عليّ أثينا: في الدولية
صباح كل العمل إلى القدوم يصبح عمالئنا، لصالح حقيقي فرق

ذاتها“. بحد متعة

واحد وورك آت بنك

أثينا في مالوكو وأماندا ليمبريس كليو



آخر قدم موطئ



الالتينية أميركا في كويروز وفرناندو أنايا رؤول

إلى  األمر وصل  سنة، ١٠٢ وبعد بنما. بقناة األمر بدأ لقد
 Grupoو Grupo Financiero Uno استحواذ عمليتي عبر الذروة
سيتي منحتا مهمتني خطوتني  شكلتا ما ،Cuscatlán
ألميركا الناشئة التجزئة أسواق في أبدا قدم موطئ أوسع

الوسطى.

قامت  عندما  ١٩٠٤ عام إلى  املنطقة هذه  في سيتي  تاريخ يعود
 IBC أو   International Banking Corporation السابقة شركتنا
إطار بنما وذلك في في للشركات مصرفية بافتتاح مكتب خدمات

بنما. قناة بناء في املساعدة

املصرفية اخلدمات أعمال أحد أجنح قصيرة، قمنا ببناء بفترة ذلك بعد
هذا عبّد الزمن، من قرن  بعد  أي اليوم،  أما  املنطقة.  في للشركات
املنطقة لدخول لنا التابعة املستهلكني ألعمال الطريق االنتشار
وبعد فترة قصيرة ،Grupo Financiero Uno استحواذ عبر – نفسها

خدمات  لبنك الدعم من  مزيدا أعطى ما  Grupo Cuscatlán
لنا. التابع الشركات

في الدولية املستهلكني خدمات مجموعة رئيس أنايا، رؤول ويقول
نتحدث عندما  نعنيه ما حول  أمثلة  إال هذه «ما الالتينية،  أميركا
عندما حتى – عملنا اتلفة لوحدات ميكن وكيف سيتي واحدة، عن
البعض. بعضها بتنمية املساعدة – مختلفني نقوم بخدمة عمالء
طويل، من زمن املنطقة في موجودين الشركات خدمات مصرفيي ”إن
خدمات ملصرفيي كبير بشكل  الطريق تسهيل  ميكنهم وعليه

املنطقة“. إلى لالنتقال املستهلكني

في املصرفية واخلدمات رئيس أعمال األسواق كويروز، فرناندو ويضيف
ألعمال هامة  منو فرص االستحواذات هذه ”جتسد الالتينية: أميركا
في أميركا الدولية املستهلكني وألعمال املصرفية واخلدمات األسواق

الوسطى.“

الوسطى أميركا للبطاقات في مصدرة أكبر شركة استحواذ وعبر
بتوسيع قمنا  قد  بذلك نكون  فإننا  ،Grupo Financiero Uno في

 ٣٠ يقارب ما البطاقات سوق املنطقة حيث منت في بطاقاتنا أعمال
القليلة املاضية. السنوات مدى على باملائة سنويا

(اخلاضعة،  Grupo Cuscatlán لـ التكميلية الشراء عملية إن
احمللية الناظمة الهيئات ملوافقة ،Grupo Financiero Uno كحال
ألعمالنا للنمو بالنسبة قوية منصة نؤسس أن تتيح لنا واألميركية)
املستهلكني ومتويل للشركات املصرفية باخلدمات املتخصصة

القادمة. السنوات في املصرفية التجزئة وخدمات

كما لنا. بالنسبة اخلريطة  االستحواذات هذه ”تغير رؤول: ويقول
يجعل األهمية بهذه صفقات على وفريقه فرناندو مع العمل أن

اإلثارة.“ من عالية درجة على هنا نشاطنا



فريق قوي واحد



الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ وكان هناك شيئا  ٢ تشرين التاريخ كان لقد
في اجلديد فرعنا فتح أبواب حينما مت احلدوث وشك على مختلفا

بوسطن. بوليستون ستريت في ٤٩١ شارع

بوسطن سوق  على  بنك لسيتي األول االنقضاض هذا يكن لم
ببرنامج الشروع  وشك  على نفسه الوقت في  كنا بل  فحسب،
من بوسطن أبعد إلى الوصول ميكنه احلظ، الذي، إذا حالفه جتريبي

أميركا. أسواق العديد من أهم حتى ليالمس

إدارة وأعمال بارني سميث سيتي يشمل سوف ذاته الفرع هذا
املصرفية األعمال خدمات يجمع لنا، ما التابعة الرئيسية الثروات 
قمنا نكون قد سنة نختم وبذلك ذاته، املوقع املالية في والوساطة

العالم. حول من الفروع عدد قياسي بافتتاح خاللها

قوة عرض في  يساعد قد التجريبي البرنامج هذا فإن وبالفعل، 
بوسطن في بارني سميث بنك وسيتي سيتي لعمالء واحدة سيتي
منتجات من أوسع تشكيلة منحهم عبر أيضا) فيالدلفيا (في
العقارية والرهون التجارية والقروض املصرفية التجزئة أعمال

واالستثمار.

األعمال، و هذه من بارني سميث سيتي جانب تدير التي غرينوود، آن
وشك على أنهما أدركا بنك، سيتي جانب يدير الذي سوليفان، تيم

مهم. أمر مع التعامل

هادئة أعصابا ويتطلب ــ مثير السياق «إنه ألمر هذا في وتقول آن
شركتنا لتنمية جديدة طرق استكشاف يتم أن ــ الشيء بعض

للعمالء.» وخدمتنا مساعدتنا كيفية وتغيير

– فإننا بذلك أدنى شك عندي وليس – احلظ حالفنا ”إذا تيم: ويوافق
تخيّل فقط ملحوظ. بشكل أعمالنا  منو  في ساعدنا قد سنكون 
الشركة موارد من واملزيد املزيد نضع عندما واخليارات االحتماالت 

بهذه السهولة.“ العمالء حتت تصرف ومنتجاتها

دخلت إذ االفتتاح. من بعد أسابيع قليلة هذه تيم نقطة تأكدت وقد
وبعض اإليداع.  شهادات فوائد معدل عن وسألت الفرع إلى امرأة
اخلدمات ــ مندوب قام املصرفية، عالقاتها حول بعض األسئلة طرح
مبواكبتها الثروات – بإدارة متعلقة خدمات إلى بأنها بحاجة مدركا
الطابق في املوجود بارني سميث سيتي مندوب إلى سهولة  بكل
سيتي إلى  كبير مبلغ بتحويل املرأة قامت بقليل،  بعدها نفسه.

بارني. سميث

وسيتي بنك سيتي يكن لم لوال أبدا حدث قد األمر هذا كان ملا
نفسه. املوقع في موجودين سمبث بارني

بوسطن في سوليفان وتيم غرينوود آن



في حركة متويل  مهما دورا سنة، لعبت سيتي ٤٠ من ألكثر
السنوات في  االلتزام هذا تقوية مت وقد الصغيرة. املشاريع

.BRAC بصفقة دا مجسَّ احلديثة،

وسيتي الصغيرة املشاريع  لتمويل سيتي مجموعة أمتت إذ
حصلت تاريخية سابقة تعد صفقة في آخرون، وشركاء بنغالدش

إلى  أعمال BRAC برمتها حتويل عملية عامليا، AAA تصنيف على
أضخم  BRAC تعد أن يذكر احمللية. بالعملة للتداول قابلة سندات
تقوم بخدمة أكثر حكومية مكافحة للفقر منظمة وطنية غير

بنغالدش. في النساء من معظمهم عضو مليون خمسة من

الصغيرة، املشاريع قطاع متويل على مستوى تاريخية عملية إنها
على  دوالر مليون ١٨٠ قدره  بتمويل  BRAC العملية هذه  تزوّد  إذ
ملزيد من من التمويل مبزيد التزويد لها يتيح ما سنوات، ست مدى

مضى. وقت أي من أكثر املقاولني صغار

املصرفية قسم اخلدمات ب، املركّ التمويل رئيس زمان، شمس ويقول
التمويل وإمكانيات قوة  أحضرنا “لقد بنغالدش  في للشركات 

أن  مذهل شعور من له يا فقيرة. أسرة ١٫٢ مليون العالي حلوالي
املئات عبرها تدعم الوقت نفسه كهذه، وفي أعمال بصفقة تقوم

مالي.“ متويل بأمس احلاجة إلى الذين هم األشخاص من آالف

متويل عمليات  أضخم إحدى  تعتبر  التي  الصفقة،  هذه أظهرت 
لسيتي ميكن كيف العالم، في ابتكارا وأكثرها الصغيرة املشاريع
وتزويد عاملية، نوعية ذات حلول لتقدمي احمللي الوجود من االستفادة

لو  ذلك من بكثير أكثر  BRAC كلّف قد  لكان الذي مالي متويل 
بنغالدش. في جتاري كقرض عليه باحلصول قامت

سيتي  سيتي. ضمن الشراكة قوة  BRAC صفقة أظهرت كما
واملشرّعني  BRAC مع محليا بالتعاون الصفقة قادت بنغالدش
املشاريع لتمويل سيتي مجموعة زوّدت كما محليني. وشركاء
املستهلكني خدمات وحدة ساهمت فيما باخلبرات، الصغيرة
متويل قرض سياسات بتقييم قامت  إذ  – فائقة مبواظبة الدولية

والنظم  التبليغ وعمليات BRAC وإجراءاتها لـ الصغيرة املشاريع
سندات إلى األعمال حتويل مجموعة قامت وختاما، املعلوماتية.
كما ب املركّ التمويل مجال في بخبراتها بالتزويد للتداول قابلة
مع قرب عن بالعمل لها  التابعة التصدير متويل  مجموعة قامت

 KfW و FMO (هولندا) و املؤسسات من عامليني ومستثمرين شركاء
الصفقة. هذه إلمتام (أملانيا)

تشجيع في الصغيرة متويل املشاريع دور فيه تقدير وقت يتم وفي
صفقات فإن  نوبل، مؤسسة  بواسطة العاملي واالزدهار السالم

إال أمل املستقبل. تكون لن BRAC كصفقة

يستطيع  بحيث مرات، عدة  BRAC استنساخ ”سيتم شمس:
أخيرا.“ حتقيق أحالمهم املقاولني صغار من املزيد



بنغالدش في الصغيرة املشاريع وعميلة متويل زمان شمس

حــلّ آخــر



بهدف واحدة والتي تتصرف كشركة جدا املتنوعة املالية اخلدمات شركة ملبدأ وفقا بناء سيتي مت
فيما ملموسا تقدما حققنا ،٢٠٠٦ عام في بأجمعه. على امتداد العالم للعمالء حلول تقدمي

الرئيسية:  أهدافنا يخص

لعمالئنا أكثر متواجدين نصبح أن

جديدا  وفرعا التجزئة بنكا جديدا ألعمال ١٢٠٠ يقارب ما افتتحنا
حول العالم املستهلكني متويل خلدمات

مع سلسلة اآللي الصرّاف ملاكينات بالنسبة شراكة  عقدنا
هوم  ذا و شل شركة مع البطاقات شراكات عنا Eleven-7 ووسّ

من املزيد الستقطاب مصممة شراكة كل ــ أخرى وشركات ديبو
معهم العالقات وتوطيد العمالء

والسويد قبرص في املالية واملقاصة خدمات الوصايا طرحنا
وفيتنام وسلوفاكيا وإسرائيل

على مصرف عن عبارة وهي ديريكت، بنك سيتي خدمة أطلقنا
في  تقريبا دوالر مليار ١٠ بقيمة ودائع استقطبنا حيث اإلنترنت،

األولى التسعة األشهر في املتحدة الواليات

في الكويت املصرفية واألعمال األسواق خلدمات مكاتب افتتحنا
ودبي

تايوان في املالية األوراق إقراض بخدمات بدأنا

والهند روسيا إلى لتصل العاملية األسهم أعمال عنا وسّ
وكندا والبرازيل األوسط الشرق ومنطقة

واحدة كشركة خدمة العمالء

سميث إلى عمالء سيتي واحدة كشركة سيتي غروب قوة أوصلنا
إقراض وأعمال كاردز وسيتي مورغاج وسيتي بنك وسيتي بارني

التجزئة ــ خدمات أوسع من املنتجات سلسلة عرض عبر الطالب
من ــ واالستثمارات العقارية والرهون التجاري واإلقراض املصرفية

وفيالدلفيا بوسطن املالية في مراكزنا في جتريبية برامج خالل

في مبا لتعميق العالقات، املستهلكني إقراض مجموعة مع عملنا
البطاقات ألصحاب عقارية أصل قروض منح ذلك

مختارة فاينانشال سيتي فروع في بنك سيتي منتجات منح بدأنا
املتحدة الواليات في

سيتي عبر فروع سيتي وبطاقات منحنا قروض أصل عقارية
بارني سميث

جمهورية  بلدان: شيلي، ثمانية في بنك آت وورك خدمات تزويد بدأنا
سنغافورة وتركيا الفليبني، باكستان، ماليزيا، كوريا، الشيك،

سميث بارني وسيتي الدولية التعامالت بني خدمات شراكة أنشأنا
بلد ١٣٠ من أكثر في احمللية بالعملة خطط األسهم أرباح لتوزيع

األسواق أعمال عبر اخلبراء لوصل التحوط أطلقنا برامج صناديق
أفضل بصورة هذه املهمة فئة العمالء خلدمة املصرفية واخلدمات

أفضل بشكل عمالئنا خلدمة التكنولوجيا استخدام
تكاليفنا وتخفيض

بطاقات فيما يخص البيولوجي االستدالل خدمة أطلقنا
الهند في اآللي الصرّاف وماكينات سنغافورة االئتمان في

إصبعهم بصمة استخدام عبر الدفع يستطيع العمالء بحيث
(٨ (راجع صفحة

التوثيق طريقة حتسني عبر األمن اإللكتروني مستوى رفعنا
والقنوات اإلنترنت احلساسة عبر بالتعامالت يتعلق فيما

املالية املؤسسة بذلك سيتي وتكون – األخرى اإللكترونية
عامليا التحسني بهذا قامت التي الوحيدة الرئيسية

مبا فيه منصة أسهمنا، في باستثمارات استراتيجية قمنا
األسهم وفيالدلفيا وبورصات بوسطن في االستثمارات

بتكنولوجيا تزوّد إلكترونية اتصاالت شبكة وشراء الوطنية
السيولة إلى املباشر للوصول عصرية

باملائة ٢٠ العالم بنسبة حول البيانات مراكز ضنا عدد خفّ

أكبر الية سبيل فعّ مراكز اتصالنا في دنا وحّ

مستواها أعلى في النمو فرص تكون حيث االستثمار

قوية للنمو في أميركا الوسطى وأسسنا منصة عنا وجودنا وسّ
والتجزئة الشركات خدمات أعمال مستوى على املستقبل في

Grupo Financiero Uno و Grupo Cuscatlán (راجع  استحواذ عبر
(١٤ صفحة

العالم، منوا في األسواق أسرع من واحدة في انتشارنا عنا نطاق وسّ
أكبر ثالث ،Akbank أسهم باملائة من ٢٠ استحواذ عبر تركيا،

ربحية وأكثرها البلد في البنوك

أسهم  باملائة من ٢٠ استحواذ عبر الصني في نطاق وجودنا عنا وسّ
للتنمية غوانغدونغ بنك

توسيع نحو مهمة خطوة ميثل ما ،Egg Banking plc استحوذنا
الدولية للمستهلكني املصرفية أعمال اخلدمات

 Housing في أسهمنا عدد رفع عبر الهند في وجودنا عززنا
باملائة إلى ١٢٫٣ Development Finance Corporation Limited لتصل

.Federated Department Stores, Inc أنهينا استحواذ محفظة
دوالر لصالح  مليار حسابا وأصوال بقيمة ٨٫٣ مليون ٣٧ اآلن وندير

هذه الرائدة التجزئة شركة



سيتي النمو، تقوم في العاملية األسواق تستمر فيما

خارج الفرص على أي وقت مضى، من أكثر بالتركيز،

البلدان  مــدراء يُعتبر األميركية.  املتحدة الواليات 

األسواق، بتلك  األهم وصالتنا سيتي  لدى املقيمون

جتاري.  فيه بنشاط نقوم موقع في كل وسفراؤنا

سيتي لدى البلدان مدراء

الجزائر
إدريس بي. كامل

األرجنتين
برورتشو جوان

أروبا
فنزويال أنظر

أستراليا
ماتسون ليه

النمسا
غوتلييب هلموت

البهاماس
بوتلر اي. مارغريت

البحرين
مالك مايانك

بنغالدش
رشيد مأمون

باربادوس
وتوباغو ترينداد انظر

بلجيكا
بيناراندا دي خوزيه

فرانشيمونت دي

بوليفيا
إلوات فيديريكو

البرازيل
مارين غوستاف

بروني
رايس ر. غلن

بلغاريا
إيفونوف ستيفان

كاميرون
عاصف زيدي

كندا
كوين إي. كينيث

كيمان جزر
بهاماس انظر

القنال جزر
(جرزي)

فيليب هووبر

شيلي
كونشا فرناندو

الصين
ستانلي دي. ريتشارد

كولومبيا
موكيا فرانكو

الكونغو
لوزيمبي ميشيل

كوستاريكا
جورج مورا

الجمهورية
التشيكية

قريشي جافيد

الدنمارك
لوسكومبي مارك

الجمهورية
الدومينيكية

فيدال إر. ماكسيمو

إكوادور
برنادو دجاي. تشاسين

مصر
ايليا سماحة

السلفادور
فلتمان برت جيجز

فنلندا
الوكانين كاري

فرنسا
غروفات جان-كلود

الغابون
آدي-آجايا فونمي

ألمانيا
هارنيت إس. سوزان

غانا
كاراسو جوزيف

اليونان
كريستوس سوروتوس

غوام
مادهوسودهان

سيشادري

غواتيماال
خوان اي. ميرو

هاييتي
كوبيت إم. غالديس

هندوراس
كورتيز لويس خوزيه

هونغ كونغ
تي. سي. شان

هنغاريا
ساجاد رازفي

الهند
سانجي نايار

إندونيسيا
إليوت بي. بيتر

ايرلندا
أيدان إم. برادي

إسرائيل
رالف شايا

إيطاليا
ماالكارني غوليانو

العاج ساحل
ديفوار) (كوت
جمال حسين

جامايكا
بيتر موزز

اليابان
بيترسون إل. دوغالس

األردن
أكروك اي. زياد

كازاخستان
كونيللي دجاي. دانيال

كينيا
أيايامي آدي

(الجنوبية) كوريا
ها يونغ-كو

الكويت
دييدي راج

لبنان
وولتر سيوفي

لكسمبرغ
بيكيت مارك

ماكاو
انظر هونغ كونغ

ماليزيا
غوبتا بيوش

المكسيك
مدينا-مورا مانويل

المغرب
صليبا كاي. نهاد

هولندا
بووم فريدي

زيلندا نيو
فيتزجرالد اي. مارك

نيجيريا
إموا إميكا

النرويج
روكي بال

الباكستان
زوبير سومرو

بنما
كونتو فرانسيسكو

باراغواي
إغناسيو موريللو

بيرو
الحقا يُعلن

الفيليبين
فوهرا سانجيف

بولندا
سيكورا إس. سالومير

البرتغال
غراي باولو

بورتوريكو
جاراميللو ألفارو

قطر
فرحان محمود

رومانيا
خالق شاهمير

روسيا
روبنسون تي. مارك

السنغال
كي شارلز

سنغافورة
وير كاثرين

سلوفاكيا
ثام ايغور

أفريقيا جنوب
توريك زدينيك

أسبانيا
هورنا دي سيرجيو

سيريالنكا
جاياواردينا كابيال

السويد
رونلوف كالس

سويسرا
إتهولم بير

تايوان
لي موريس

تانزانيا
الحقا يُعلن

تايالند
نيومان غاري

ترينداد/توباغو
دينيس إفانز

تونس
غارنر دايفيد

تركيا
بيديشي ستيف

أوغندا
شيريش إس. بهيدي

أوكرانيا
شيخ نادر

العربية اإلمارات 
المتحدة

الشروقي محمد

المتحدة المملكة 
كيركوك دجاي. مايكل

أوروغواي
دانييل فاريزي

فنزويال
فرانسيسكو

أريستيغيتا

فيتنام
شارلي مادان

فرجن جزر
انظر بورتو ريكو

زامبيا
شيبيا سافيور

أعاله. القائمة في تندرج ال هناك لها مديرا يكون أن دون غروب فيها سيتي تعمل التي إن البلدان واملناطق مالحظة:



نيويوركاليابانإندونيسيا

البهاما البرازيلاملكسيكجزر

باربادوس الصني

تركيا

بالتيمور

قليل بقدر ولو أفضل مكانا العالم جعل

الثاني/نوفمبر  في ١٨ تشرين وعائالتهم أصدقائهم مع لسيتي موظف ٤٥٫٠٠٠ من أكثر شارك

بلد. في ١٠٠ تطوعية في ٤٧٥ مدينة ٢٠٠٦ في أنشطة

واحد عاملي مجتمع

هولندا



كورياالصنيتركيا املتحدة اململكة

كينياالهندبيرو

طعام، وجبة ١٠٠٫٠٠٠ بـ التزويد مت ٥٠٠٫٠٠٠ شخصا، حياة نت   ،حتسّ

الطعام  من طنا جمع ٨٫٠٠٠ شجرة، مت ١٠٫٠٠٠ غرس مت

فقط. يوم واحد مت القيام به في هذا كل

تايوانبولندا

اإلكوادور



كوزلوفسكي إم. داميان .١
الخاصة للخدمات سيتي بنك تنفيذي، مدير

فيرمي جاي. ألبرتو .٢
المصرفية الخدمات مجموعة باالشتراك، رئيس

الدولية االستثمارية

شالين مايكل .٣
الدولية التجارية االمتيازات إدارة رئيس،

فوالوند زوريال إنريك .٤
بانامكس التجارية، األسواق رئيس،

هيلفر إس. مايكل .٥
عام قانوني مستشار

الشركة سر أمانة

فولك ستيفان إر. .٦
إدارة مجلس رئيس نائب

بوشنل سي. دايفيد .٧
المخاطر عن أول مسؤول

كادن بي. لويس .٨
إدارة مجلس رئيس نائب

اإلداريين المسؤولين كبير

مورس روبرت .٩
الباسيفيك آسيا تنفيذي، مدير

المصرفية والخدمات المال رأس أسواق أعمال

برموديز آي. جورج .١٠
التجارية، األعمال مجموعة تنفيذي، ومدير رئيس

الشمالية؛ أميركا – الدولية األفراد خدمات مجموعة
تكساس بنك سيتي تنفيذي، مدير

برينس تشاك .١١
التنفيذي والمدير اإلدارة  مجلس رئيس

سير وين بيشوف .١٢
أوروبا غروب إدارة، سيتي مجلس رئيس

بيترسون إل. دوغالس .١٣
بنك سيتي  تنفيذي،  ومدير إدارة مجلس  رئيس 

ن با ليا ا

مدينا-مورا مانويل .١٤
أميركا الالتينية تنفيذي، مدير و مجلس إدارة رئيس

والمكسيك،
بانامكس تنفيذي، مدير

كيسنجر كيفين  .١٥
والتكنولوجيا العمليات مسؤولي كبير

كالين مايكل .١٦
والخدمات رأس المال أسواق باالشتراك، أعمال رئيس

المصرفية
ع. م. ش. الدولي بنك سيتي إدارة، مجلس رئيس نائب

أليماني † ١٧. إلن
الدولية التعامالت خدمات تنفيذي، مدير

يبارا باكو .١٨

والسلع والعمالت أعمال الدخل الثابت رئيس باالشتراك،

هوارد بوني .١٩
الماليين المدققين كبير

روبرت دروسكين .٢٠
العمليات رئيس

كولي أو. جوفري .٢١

والسلع والعمالت أعمال الدخل الثابت رئيس باالشتراك،

شوهيت زيون .٢٢
والتملك والدمج االستراتيجية رئيس،

شارلز دي. جونستون .٢٣
تنفيذي ومدير رئيس

الدولية العمالء كبار مجموعة خدمات

كوينالن جاي. رايموند .٢٤
تنفيذي ومدير رئيس

الشمالية أميركا في التجزئة أعمال توزيع

ليفنسون إي. كارل .٢٥
إقراض المستهلكين مجموعة ومدير تنفيذي، رئيس

كوربات إل. مايكل .٢٦
الدولي الشركات خدمات بنك رئيس،

روبين إي. روبرت .٢٧
التنفيذية اللجنة إدارة مجلس ورئيس عام مدير

فوريس آي. جايمس .٢٨
العالمية األسهم رئيس،

ميلز جاي. ويليام .٢٩
وأفريقيا األوسط أوروبا، الشرق تنفيذي، مدير

المصرفية والخدمات المال رأس أسواق أعمال

ماكدونالد إس. آالن .٣٠
رئيس نائب الدولية، المصرفية األعمال مدير تنفيذي،

إدارة، مجلس
بنك أميركا الشمالية سيتي

كاليو إي. نيكالس .٣١
الدولية الحكومية الشؤون تنفيذي، رئيس نائب

توماس دجي. ماهيراس .٣٢
والخدمات رأس المال أسواق باالشتراك، أعمال رئيس

المصرفية

أواد جورج .٣٣
وأفريقيا األوسط أوروبا، الشرق تنفيذي، مدير

الدولية األفراد مجموعة خدمات

ماكغواير جاي. رايموند .٣٤
المصرفية الخدمات مجموعة باالشتراك، رئيس

الدولية االستثمارية

آتال فيكرام آي. .٣٥
تنفيذي ومدير إدارة مجلس رئيس

كاردز سيتي

بانغا آجاي .٣٦
تنفيذي ومدير إدارة مجلس رئيس

الدولية األفراد مجموعة خدمات

رودس ويليام إر. .٣٧
تنفيذي، سيتي بنك ومدير رئيس رئيس مجلس إدارة،

الشمالية أميركا
كورب سيتي رئيس مجلس اإلدارة، رئيس، ومدير تنفيذي،

إنك. هولدنغز
أول، سيتي غروب إنك. نائب رئيس مجلس إدارة

موريس هانز .٣٨
التكنولوجيا المالية رئيس، الماليين، الموظفين كبير

والعمليات،
المصرفية والخدمات المال رأس أسواق أعمال

لييه سي. جونسون .٣٩
الدولية الشركة شؤون قسم تنفيذي، رئيس نائب

باركر إتش. راندولف .٤٠
والسلع والعمالت أعمال الدخل الثابت رئيس باالشتراك،

كراتشيك إل. سالي .٤١
الماليين الموظفين كبير

ستيفن جاي. فرايبرغ .٤٢
أعمال مجموعة ومدير تنفيذي، إدارة مجلس رئيس

أميركا شمال – الدولية المستهلكين
الصورة: في  ليس

بيرد ستيفان
أعمال مجموعة الباسيفيك، آسيا تنفيذي، مدير

الدولية المستهلكين
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الصور) ملشاهدة ٢-٣ (انظر صفحة
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األوصياء مجلس في عضو إدارة، مجلس رئيس
جونز والطبية، الصحية والنظم مستشفى

هوبكنز

بيلدا بي. جي. آالن
آلكاو إنك. تنفيذي، ومدير إدارة رئيس مجلس

دايفيد جورج
يونايتد خطوط ومدير تنفيذي، إدارة مجلس رئيس

تكنولوجيز كوربوريشن

دير تي. كينيث
مجلس إدارة، متقاعد، شيفرون كوبورايشن رئيس

دويتش إم. جون
ماساشوستس معهد معهد، بروفيسور

للتكنولوجيا

راميريز هرنانديز روبرتو
مكسيكو ناسيونال دي بانكو مجلس إدارة، رئيس

ديبل جوردان* آن
مستشارة

كالينفلد كالوس
آي. دجي. سيمنز تنفيذي، رئيس ومدير

ليفريس إن. أندرو
تنفيذي، ومدير إدارة مجلس رئيس

كومباني كيميكال داو ذا

ميكوم* س. دودلي
المحدودة هولدنغس، كابريكورن بالوكالة، مديرة

مولكاهي إم آن
زيروكس إدارة ومدير تنفيذي، مجلس رئيس

كوربورايشن

ريتشارد دي. بارسونس
وورنر إنك. تنفيذي، تايم إدارة ومدير رئيس مجلس

برينس شارلز 
غروب سيتي تنفيذي، ومدير إدارة مجلس رئيس

إنك.

جوديث رودين
الخيرية روكفلر مؤسسة رئيس،

روبرت إي. روبين
اللجنة التنفيذية مجلس إدارة رئيس

توماس آي. فرانكلين
غروب ذا ستودي مستشار،

سيتي مجلس إدارة أعضاء

به من قبل  مصرّح الكلور، Mohawk Options Crystal White خال من عنصر ورق على السنوي التقرير التحرير لهذا وأقسام الغالف طبع مت
وعبر   Green-e. قبل ١٠٠٪ ومصرّح بها من الرياح بواسطة مولَّدة للتجديد قابلة كهرباء باستخدام صناعته ومت الغابات، رعاية مجلس
ما  وهو الهواء _ في االنبعاثات باوند من ٢٨١٫١١٤ بث نتجنب الورق هذا لصنع االنبعاثات من خالية الرياح بواسطة مولَّدة استعمال كهرباء
 FSC ملعايير وفقا SmartWood قبل من الورق هذا على املصادقة مت شجرة. غرس ١٩٫٠٠٠ أو سنة، ملدة الطرق سيارة من ٢٤ سحب يعادل

العاملية.. للغابات ومناسبة اقتصاديا اجتماعيا ومفيدة بيئيا إدارة مالئمة على ع تشجّ التي الغابات)، رعاية (مجلس

١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٧ من اعتبارا *متقاعد
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