
 
  : سييت اجلديدة

الت  دـــووع  ةمتانة مالي، زامــ
  

 
  أعزائي املسامهني،

 12فعلى مدى تلك األشهر الـ . من الناحية املالية واإلستراتيجية والتشغيلية مفصلية بالنسبة لسييت غروب نقطة حتّول 2009جّسد عام 
قوية يف خضم فترة عصيبة استثنائية غري " سييت جديدة"مّيزة لـ املالمح امل، بزغت ذاته ويف هناية العام. أحرزت شركتكم تقدماً كبرياً

  .  مسبوقة يف تاريخ شركتنا والنظام املايل العاملي على حد سواء

يف معاجلة التحديات األساسية  إىل حد كبرييف كافة قطاعات سييت، فإنين أؤمن بأننا جنحنا  اجلسام كّد موظفينا ومثابرهتم وتضحياهتموبفضل 
وعالوة على ذلك، وبرغم االضطرابات االقتصادية، . ونيف قبل عامني منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ أن تقلّدتجهتها شركتنا اليت وا

مليار دوالر على صعيد اإليرادات املدارة  91ويف الواقع، فقد استطعنا توليد . حافظ موظفونا بثبات على أداء قوي فيما خيص اإليرادات
 1إىل  19 مقارنة مبعدل 1إىل  12 إىل معدلميزانيتا  رافعة ختفيض أيضاً والر هي قيمة التكاليف املتكبدة، فيما استطعنامليار د 48مقابل 

  . 2007يف الفصل الرابع من عام 

اهلدف، فإن ما  ذلكويف سبيل حتقيق . أساس متني، وهي جاهزة إلجناز أهدافنا املتمثلة يف حتقيق رحبية مستدامة إىلفترتكز سييت  ،أما اليوم
إال أنه، وعلى املدى األبعد، فإن . تسليفدورة جديدة من شأهنا خلق فرص عمل و حبيث يتم توليدحنتاجه اآلن هو حتّول إجيايب يف االقتصاد، 

بالنسبة  اًحيويعلى يقني بأن االحتماالت املاثلة أمامنا تتخذ طابعاً أكثر  ، وأناسييت ال تقتصر فقط على حتقيق رحبية مستدامة إمكانيات
  .سنة يف جمال خدمة العمالء 198بلد واليت تتمتع بـخربة تعود إىل  140ثر من اليت تنتشر عملياهتا يف أك الفريدة ملؤسستنا

  
  األرباح والنفقات

حد العائد على السهم الوا كما بلغت نسبة خسارة. 2009مليار دوالر يف عام  1.6سجلت سييت غروب خسائر صافية بلغت قيمتها 
وذلك يعود ألسباب خمتلفة تتمثل بشكل أساسي يف  2008وهذا رقم أصغر بكثري من قيمة اخلسارة املتكّبدة يف عام . دوالر 0.80

  .معدالت إيرادات أدىن والربح الذي نتج عن الصفقة اليت شكّلت شركتنا املشتركة مسيث بارين

مليار دوالر، باملقارنة مع  14.8 كورب، مرحبة، إذ أنتجت دخالً صافياً قيمته وبشكل عام، كانت أعمالنا اجلوهرية، املعروفة جمتمعة بسييت
فهو يدل على متانة أعمالنا اليت قمنا بتعريفها على أهنا تشكل مستقبل  ،إن دلّ على شيء ،هذا األداء. 2008مليار دوالر يف عام  6.2

مليار  8.2، خسائر بلغت قيمتها على قائمة التجريداجلوهرية غري  صولواأل العماأل بوضع قيامنا نتيجةوتكبدت سييت هولدنغز، . شركتنا
  .2008مليار دوالر يف  36، مقابل 2009يف  دوالر

باملائة من إيراداتنا أتت من أسواق  50حوايل  إذ أنسييت، وي الذي تتمتع به األضواء على أمهية املوقع العاملي الق 2009وسلطت نتائج عام 
تأثري حتسني إدارة املخاطر والتركيز املنضبط  عموماً كان أداء أعمالنا يف تلك األسواق جيداً جداً، كما تظهر نتائج سييتو. أمريكا الشمالية

  .على مصاحل العمالء

 سبيل من ذلك يفعلينا إجناز أكثر بكثري يتعّين نعلم بأنه و ،2009عام للسنا راضني أبداً عن نتائج حساب أرباحنا ونفقاتنا  طبعاًإال أننا 
  . خدمة مصاحل املسامهني والربهنة هلم بأننا اجتزنا املرحلة الصعبة

  
  سياسة مالية مسؤولةبااللتزام 

 يفدافعي الضرائب من األمريكيني لصاحل  مثقّلني بديون طائلةوحنن  2009لعل أبرز األدلة على زمخنا اإلجيايب يتجسد يف أننا دخلنا عام 
، إال أننا استطعنا اخلروج من هذا النفق املظلم عرب تسديد ما كان متوجباً علينا دفعه يف إطار )TARP( عثرةبرنامج إنقاذ األصول املتإطار 

ورغم ذلك، فإننا مل نزل مدينني لدافعي الضرائب بعرفان اجلميل الذي يتعدى . بأرباح مهمة لصاحل دافعي الضرائبال بل وهذا الربنامج، 
احلكومة  أمواالً من أيضاً نا بأن العديد من املصارف وشركات من قطاعات أخرى تلقتلِمِع ورغم. TARPتسديد َديَننا مبقتضى 

  i



فإذا . هذا يعين بأننا سنضع خدمة مصاحل عمالئنا الفعلية يف أعلى سلم أولياتنا". مالية مسؤولةسياسة " مبا نطلق عليهوبناء عليه، ألزمنا أنفسنا 
. ثانياً، سنلعب دوراً رئيسياً يف حتقيق املعافاة االقتصادية .مهيناجنحنا يف ذلك، سيكون مبقدورنا توليد قيمة فعلية ومستدامة لصاحل مسا

 دافعي الضرائب لقاء املعونة اليت تلقيناها جتاهاللتزامنا  لتسديد الكامليف سبيل ا جدوىبالنسبة لنا، فإن ما تقدم ميثل أفضل الطرق وأكثرها و
  .منهم

وعليه، فإن رسالتنا اجلوهرية هي أن ال . أن تكون سييت مصرفاً يف املقام األولولة يف ويتمثل اجلوهر اإلستراتيجي لاللتزام بسياسة مالية مسؤ
استالم  –فكل شيء نقوم به سينبثق من الوظائف األساسية ملصرف حقيقي ". ظلمصرف "للخدمات املالية أو نصبح متجراً كبرياً 

  .أعلى معايري الثقة واالستقامةب اإللتزاموصلحة العمالء ، إقراض األفراد، التعامل ملللعمالء  توفري االئتمان اإليداعات، 
  

  مؤسسة قوية يف سبيل النمو والرحبية
، وضوح اإلستراتيجية، الفعالية التشغيلية، املتانة املالية: ، استوىف تقدم سييت الشروط األساسية للرحبية القوية املتماسكة2009ويف عام 

ا ضروري أيضاً ملمارسة سياسة مالية وكل واحد منه. ث كل هذه األساسيات واحملافظة عليها، وذلك الستحدااملستوى العاملي للموظفني
 .مسؤولة

 
  املتانة املالية

، إال )TARP(برنامج إنقاذ األصول املتعثرة احلكومي يف إطار  "معونة مالية استثنائية"كمؤسسة تلقت  2009 عام ورغم دخول سييت
إذ أننا قمنا بتسديد ما ترتب علينا . قطاع الصريفة يف املواقعمن بني أقوى فيما خيص الرأمسال والسيولة  عنامواقأننا وحبلول العام ذاته كانت 

  ، أو ما ُيعرف بِاألسهم العادية موجوداتأما . ك اخلسارة مع احلكومة األمريكيةوخرجنا من اتفاقية تشاُر TARPيف إطار برنامج 

 Tier 1 Common باملائة،  9.6مليار دوالر، أي مبعدل  104مليار دوالر لتصل إىل أكثر من  82يقارب  فارتفعت قيمتها إىل ما
 كانتو. من أعلى املعدالت يف القطاع املايل وهو –باملائة  11.7نسبة  Tier 1 Capital Ratioكما بلغ معدل الرأمسال األساسي 
 6.1مليار دوالر أو ما نسبته  36خمصص احتياطيات خسارة القروض فبلغت  أما. باملائة حبالة ممتازة 73السيولة اهليكلية اليت بلغت نسبتها 

   .مليار دوالر 836باملائة لتصل إىل  8بنسبة  إليداعاتكما ازدادت عامليا ا. من القروضباملائة 

 بتخفيضعام، كنا قد قمنا فبحلول ال. تعرضنا للمخاطراحلد الكبري من خر الذي أنعش قوة سييت املالية يف قد متثل املكّون احليوي اآلو
وهذا . 2007عام لباملائة، من مستويات ذروة يف الفصل الثالث  21إىل نصف تريليون دوالر، أو ما نسبته ا ناألصول يف حساب موازنت

  .يشمل ختفيضاً جوهرياً فيما خيص أكثر األصول خماطرة على مدى تلك السنوات

هذه اإلجراءات أدت  ألنآسف بشدة إال إنين  .وال بد منها لية لسييت، وبالتايل كانت جوهريةإن اإلجراءات اليت اختذناها أعادت القوة املا
  .تغّير كبري يف العوائد على السهم الواحد بالنسبة ملسامهيناأيضاً إىل 

  .باحلفاظ على قوتنا املالية الكبرية والبقاء كواحد من أقوى املصارف عاملياً نيبقى ملتزمنسوباختصار، 
  

  لية التشغيليةالفعا
وقد سامهت اجلهود لتركيز العمليات والتكنولوجيا، كما . باملائة، حسب قياس األصول 21لقد قمنا سلفاً بتقليص حجم شركتنا بنسبة 

كما نقوم بتحسني وإنشاء تقنيات لدعم العمالء يف عامل ينشد  .استحداث آليات فّعالة ومساءلة أوضح بالنسبة لألداءوظائف أخرى، يف 
الشهرة التجارية  إطفاء ما عدا(مليار دوالر  11، قمنا أيضاً خبفض التكاليف السنوية بقيمة2009ويف . بتكار وسريع اخلطى والتغّيراال

تحكم بالتكاليف، كما يتم تقليص حجم مشاريعنا للصارمة ق اآلن آليات ركة، ُتطبَّوعلى امتداد مجيع قطاعات الش). 2008املصرح به يف 
  . جتريد األصول غري اجلوهرية يف سييت هولدنغزبانتظام عرب 
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بالنسبة يل شخصياً، كانت عمليات . 2007الذروة يف  بلوغهامنذ  110,000قمنا بتخفيض العمالة الزائدة مبا يقارب وعالوة على ذلك، 
احلالة اليت كان يتواجد فيها االقتصاد اخلفض هذه من أصعب اإلجراءات وأكثرها أملاً يل شخصياً، إال أهنا كانت ضرورية متاماً، نظراً إىل 

  .والشركة على حد سواء
  

  وضوح اإلستراتيجية
، وصلنا إىل قناعة بأنه لن يكون مبقدورنا إجراء حتسينات هامة يف 2008ويف خضم مواجهتنا للتحديات اليت كانت تعترض طريق سييت يف 

إذ مل تكن أوليات أعمالنا معّرفة بشكل دقيق، وذلك يعود . عمالنا أكثر وضوحاًجعلنا تركيزنا اإلستراتيجي ألأدائنا أو ثقافة شركتنا إال إذا 
أجرينا حتليالت واسعة النطاق وهادئة وبناء عليه، . أكثر مما ينبغي كثرية وعلى درجة كبرية من التنّوع عمليات إىل أن أعمالنا كانت متارس

مدركة لالجتاهات اليت واَزّنا كل شيء يف إطار دراسة متأنية و كما .دون استثناءناحية إال وتطرقنا إليها  خالهلا ومل نغفل. ألعمال سييت
ودميوغرافيات العمالء من األفراد وديناميكيات حتويل التمويل تدفع بالنمو االقتصادي املستقبلي قدماً، مبا يف ذلك العوملة واألسواق الناشئة 

   .  وأمور عديدة أخرى واملخاطر

إىل أننا قمنا بإعادة جتميع أعمال الشركة العديدة واملختلفة يف قطاعني تشغيليني رئيسيني، مها سييت  ةالشاملراجعة وأفضت نتائج هذه امل
بالنسبة ملستقبل سييت غروب يف الواليات املتحدة وحول وقد أدى هذا اإلجراء إىل توضيح أولياتنا اإلستراتيجية . كورب وسييت هولدنغز
  .ص اآلخرينصحاب املصلحة واالختصاالعامل ملوظفينا وكافة أ

هذه  .وقد وضعنا يف سييت كورب األعمال احليوية إلستراتيجيتنا واليت متنح مسامهينا أفضل املداخيل احملتملة ضمن نطاق خماطر مناسب
  :األعمال هي

  جمموعة خدمات التعامالت املالية الدولية •
  حلول اخلزانة والتداول -
 صناديق االستثماريةخدمات األوراق املالية وال -

  اخلدمات املصرفيةاألوراق املالية وجمموعة  •
  اخلدمات املصرفية الدولية -
  خدمات األسواق الدولية -
  مصرف سييت للخدمات اخلاصة -
 سييت خلدمات األصول البديلة   -

  لألفراد دمات املصرفية اإلقليميةاخلجمموعة  •
أمريكا، وأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، وأمريكا الالتينية، واليت تشتمل كل منها أربعة مصارف إقليمية خلدمات األفراد يف مشال  -

 صريفة جتزئة وصريفة جتارية حملية وبطاقات صادرة عن سييت على

ول أن نصبح املصرف العاملي األ فهي رسالتنا اجلوهرية أما. هذه الشركات تضعنا مباشرة أمام منتجات وأسواق ذات منو مرتفع يف العامل
زودهم بقيمة فريدة عرب إمكانيات وصولنا العاملية وحلولنا ون. بالنسبة للمؤسسات واألفراد على حد سواء، وأن نقوم خبدمة عمالئنا بامتياز

  . املبتكرة

عضها متثل أمساء وب. تتمتع بقيمة هامة حبد ذاهتابعضها . ويف سييت هولدنغز، قمنا بتجميع أصول وأعمال ليست جوهرية بالنسبة إلستراتيجيتنا
  : تضم سييت هولدنغز. والعديد منها تتميز حبساسية اقتصادية. عالمات رمزية

 جمموعة إدارة السمسرة واألصول، واليت تشتمل بدورها على شركة مورغان ستانلي مسيث بارين املشتركة •
  جمموعة إقراض األفراد احمللية •

جارية؛ قروض السيارات والطالب والقروض الشخصية؛ وبطاقات شركاء تضم قروض العقارات السكنية والت وهيمشال أمريكا،  -
  التجزئة

 مالية أخرى لألفراد حول العاملتشمل صريفة األفراد يف أوروبا الغربية وامتيازات  وهيالدولية،  -
  العديد منها غري سائلة يف أسواق حملية ،جممع األصول اخلاصة، وهي تضم أصوالً غري جوهرية •
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ظروف السوق  ذلك حسبما تتيح لناوذلك مبخاطرها وعملية جتريدها بسرعة  عن قربأعمال سييت هولدنغز فيما نتحكم  ونقوم بإدارة
أما بالنسبة لألصول األكثر خماطرة، . عملية جتريد 35، أجنزنا أكثر من 2007ومنذ هناية  .رفع قيمتها إىل احلد األقصىلوعوامل أخرى 

وبشكل عام، فقد . ، والعمل جارٍ على قدم وساق ملواصلة تقليصهاآنفاًقليصها بشكل كبري، كما ذكرت اجملمعة يف سييت هولدنغز، فتم ت
أما املوارد املالية . باملائة تقريباً، على مدى السنتني املنصرمتني 40مليار دوالر، أو بنسبة  351اخنفضت أصول سييت هولدنغز بقيمة 

  .يف سييت كورب توظيفهاإعادة م املكتسبة من عمليات التجريد املتواصلة فيت
  

اجلدير بالذكر، أن عملية إعادة هيكلة الشركة يف سبيل الوضوح اإلستراتيجي شكلت وسيلة مهمة إلجناز املزيد من الفعالية والكفاءة 
وختصيص الرأمسال وأولويات التشغيلية وذلك يعود إىل أننا قمنا بتسريع آلية صناعة القرارات السليمة فيما خيص إدارة األصول وااللتزامات، 

  .أخرى
  

  مواهب عاملية املستوى
. ه اخلططال شك أن كل هذه اإلجنازات لن تعين شيئاً بالنسبة ملستقبل سييت إذا مل يتوفر طاقم املوظفني املوهوبني واإلدارة املناسبة لتنفيذ هذ

قمنا أصبحت الرئيس التنفيذي لسييت،  وأكثر بقليل منذني سنتالخالل . إن موهبة املوظفني تشكل احلجر األساس إلستراتيجيتنا اجلديدة
  .بتجديد قيادة سييت وأعماهلا بشكل شامل، ومل يشمل ذلك القيادة العليا فقط بل أيضاً مجيع قطاعات املنظمة

مت جتديد فريق قيادة فعلى سبيل املثال،  .أصحاب املواهب يف قطاعنا العديد من من النخبةجتنيد  فيما خيصتكللت جهودنا بالنجاح كما 
ويف األقسام التشغيلية، . إدارة املخاطر بعناية عرب توظيف جمموعة عظيمة من املواهب املخضرمة من خارج سييت وداخلها على حد سواء

ميل والشبكة التركيز احلاد على الع مبدأ حتضانال خصيصاًشددنا على توظيف أفراد من ذوي اخلربة والكفاءة لتنفيذ إستراتيجية مت إعدادها 
 مجيعهم يتبنون مقاربة أساسها العمل اجلماعي كفريق وكزمالء: ويلّبي قادتنا أيضاً معياراً ضرورياً آخر. العاملية الضخمة واالبتكار املتواصل

 .ثقافة سييت اجلديدةمن مكّونات  هذا مكّون ضروري. بالنسبة لعملهم

، انضم 2009وخالل . مة ملواهب ستلعب دوراً هاماً يف تعزيز موقعنا يف املستقبلكانت هناك إضافات هافأما على مستوى جملس اإلدارة، 
يتمتعون خبلفيات مميزة حافلة بالنجاحات يف  وهؤالء. من قبل يف الشركة اًإداري اًمستقلني جدد مل حيتلوا منصب إىل جملس اإلدارة سبعة مدراء

  . ذات صلة وثيقة من شأهنا تعزيز تنفيذ إستراتيجيتنا جمال خدمات املصرفية أو املالية إضافة إىل خربات أخرى

سالمة مالية، فعالية تشغيلية جديدة، وضوح اإلستراتيجية ومواهب عاملية : أساساً قوياً لسييتالسنة اليت وضعنا فيها  2009، كانت باختصار
  .املستوى

  
  أسس إستراتيجية سييت

ة ما تقدم، فإن العناصر األساسية إلستراتيجيتنا تتمثل يف التركيز على العميل والقوة يف الوقت الذي نرفع فيه عوائد املسامهني على قاعد
إستراتيجيتنا، إال أن التركيز على العميل ميثل اخليط  بعضها البعض يف نسيجل هذه العناصر الثالثة حمبوكة بك .العاملية واالبتكار املتواصل
  .الرئيسي يف العملية كلها

  
  التركيز على العميل

وعليه يتحمل املدراء يف خمتلف قطاعات  هذا أمر ال ميكننا التساهل فيه،. كل ما نقوم به جيب أن يصب يف خدمة مصاحل العمالء أوالً وأخرياً
إىل من البديهي القول، أن النظام املايل ككل احنرف عن مبدأ التركيز على العميل، األمر الذي أدى إذ . الشركة مسؤولية التقّيد به وتنفيذه

  .عواقب وخيمة حول العامل

 فعلى املستوى األوسع، قمنا بإعادة تنظيم الشركة حبيث. العمالء بشىت الطرق خلدمةموظفينا تسخري طاقات نقوم حاليا بتركيز عملياتنا و
ن قيام املدراء التنفيذيني فعلى سبيل املثال، بدالً م. ستكون منتجاتنا وخدماتنا واستثماراتنا جاهزة كي تستجيب حلاجات العمالء احملليني

كما شددنا على . بإدارة األعمال على امتداد األقاليم العاملية، أوكلنا هذه املهمة إىل مدراء تنفيذيني حمليني للقيام بذلك يف معظم املناطق
أعطينا فلق بسياسات توظيفنا، أما فيما يتع. االستثمار أيضاً يف أسواق حملية وقمنا بتصميم منتجات لتناسب خصيصاً تلك املناطق احمللية
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  العامليةاملتانة 
ال تضاهيها فيها أي من الشركات املنافسة، أال وهي متانة موقعنا  اليت االستفادة كلياً من خاصة من خواص سييتعاقدو العزم على  أننا

 100 يف حوايللي بتواجد حماليوم تمتع ن ، ونتيجة لذلكسنة، قامت سييت باستحداث شبكة عاملية 200 فعرب. على الصعيد العامليوشبكتنا 
باملائة من  95استقطاب  من بني أسباب عدة مكّنت سييت من فقط هذا يشكل سبباً واحداًو. 140بلد وتدير عمليات يف أكثر من 

اجلدير بالذكر أيضا أن سييت مندجمة يف احلياة و. العاملية كعمالء Fortune 1000باملائة من  85و Fortune 500شركات 
ليس هناك منافساً يتمتع بانتشار عاملي يقارب و. منارس فيها األنشطة يف األسواق النامية والناشئة حول العامل اليت ات احملليةاالقتصادية واجملتمع

يف بازدياد هنا، السيما يف ضوء االجتاهات الرئيسية اليت حترك النمو االقتصادي  منلك امتيازاً واضحاً لذاما نتمتع به على هذا الصعيد، فإذن، 
  :العامل

لقد شكل املستهلك األمريكي . شئةحنن نشهد موجة متصاعدة من العمالء من األفراد الذين ينتمون إىل الطبقة الوسطى يف األسواق النا •
كنة يف أماملستهلكني اهتمام بكبري وحتول  فنشأأما اليوم، . املصدر الرئيسي لتوليد االئتمان واإلنفاق يف العامل يف املاضي إىل حد كبري

سيشكلون عامالً رئيسياً، إضافة إىل املستهلكني يف الواليات املتحدة، يف توليد دورة االئتمان واإلنفاق التالية اليت من العامل الذين  أخرى
مات وبالطبع، فإن املاليني من املستهلكني الصاعدين إىل الطبقة الوسطى سيتطلبون أيضاً خد. من شأهنا إنعاش النمو االقتصادي العاملي

 .بشكل متزايد مصرفية ذكية ومالئمة
إذ ليس . جيب على الواليات املتحدة، وتقريبا كل االقتصادات اهلامة األخرى، أن تتمتع بأسواق تصدير سليمة أكثر من أي وقت مضى •

 .ضي إىل حد كبريهناك من دولة نامية أو ناشئة مبقدورها االعتماد على الطلب الداخلي يف سبيل منو قوي كما كان احلال يف املا
يتطلب قدرات  ا بدورهوهذ. ما بعد يوم متعددة اجلنسيات يف عملياهتا وتسويقهاالشركات يو تصبح، ة التنافسيةويف سبيل رفع القدر •

 .مصرفية عاملية من الطراز الرفيع
ا وثقافتنا وتواصلنا واستثماراتنا يف سفرن — امليني عنيمواطن ، لنصبحوبكل ما للكلمة من معىن ،يوما بعد يوم سائرونمجيعنا كأفراد  •

االجتماعية والسياسية واالقتصادية فهي تنصهر أكثر وأكثر يف عامل يتقلص حجمه بشكل مضطرد وبأشكال مبدعة أما القوى . وإنفاقنا
 .ا متأثرون بعمق بفعل تعقيد وكثافة هذه الظاهرةمجيعحنن  .جداً وهّشة جداً على حد سواء

فعلى سبيل املثال، تزود . العمالء لتصب يف صاحلمؤهلة على حنو فريد ملواجهة حتديات العوملة  ،ملؤسسات املصرفيةمن بني كافة ا ،سييت إن
مبوارد ال مثيل هلا يف جمال خدمات التمويل التجاري وإدارة النقد واألوراق املالية والصناديق ) GTS(جمموعة خدمات التعامالت الدولية 

، وتواصل سييت. مليار دوالر يف اليوم الواحد 9كما تصل تدفقاهتا العاملية من الدفعات إىل حد يبلغ . ختصاصاتاالستثمارية، وغريها من اال
وتقنية مسبوقة الدفع جتارية االستثمار يف التكنولوجيا املتصلة بشبكتها العاملية وتطوير حلول مبتكرة، مبا يف ذلك بطاقات  GTS من خالل

تشكيلة أيضاً بتطوير وتوسيع  GTSكما تقوم . تجاوز بأشواط إدارة التعامالت وآليات اإلبالغ التقليديةصريفة عرب اإلنترنت جديدة ت
فقط فيما خيص االستعانة مبصادر خارجية بالنسبة  لسوق الكبرية املتغلغل فيها بشكل ضئيلتكون مهيأة لخدمات املستثمرين كي  جمموعة

  .كاملة من املستثمرين سلسلةضمن  األقسام اإلدارية والدعم وطواقمسائر املخاطر واحتساب األرباح واخل لطواقم أقسام

تميز هبا وختدم أعمال األوراق املالية والصريفة العمالء مبزيج من إمكانيات الوصول العاملي والتجربة احمللية وسلسلة املنتجات واخلربة اليت ت
القروض و لسوقيف صناعة اويكّملها قدرات رفيعة بلد،  75حملية يف  تداول والتوزيع الشاملة عرب مكاتب التداولكما تعمل منصة . سييت

 ءتبو ح له، ما أتا2009وقد زود مصرفنا االستثماري باستشارات فيما خيص العديد من أضخم الصفقات يف عام . املصنفة األفضل يف فئتها
التركيز على حاجات العميل جوائز فخرية كأفضل مصرف خلدمات كما أكَسبنا . املرتبة الثالثة بالنسبة لعدد عمليات الدمج واالستحواذ

ري والبحوث املستقلة املتعّمقة بالرأمسال الفكحصلنا بفضل التزامنا بتزويد العمالء الشركات واملؤسسات الدولية من جملة غلوبال فاينانس، و
 .  املرموق Institutional Investorاستطالع  يف كل بقعة جغرافية رئيسية أجري فيها ملرتبة الرابعةعلى ا

أداء كافة الصناديق عالماهتا  جتاوزيف ثالث فئات أصول وبنتيجته  هاوتنظيموقمنا بإعادة هيكلة جمموعة سييت خلدمات األصول البديلة 
كثر دماهتا ألخمصرف سييت للخدمات اخلاصة  ات اخلاصة املتمثلة يفكما زودت منصة إدارة الثرو. املرجعية املخصصة هلا بشكل ملحوظ

  . اًبلد 31يف  مكتب منتشر 60عرب من ثلث أغنياء العامل من أصحاب املليارات 
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وبفضل ". هو عميل لسييت يف كل مكانما أي عميل لسييت يف مكان "الذي يؤكد أن وويتمثل طموحنا يف اإليفاء بالوعد الذي أطلقناه 
  .بعيدين عن حتقيق هذا اهلدفب، فإننا لسنا اضيةاالفترامتياز موقعنا اجلغرايف وقدراتنا يف التكنولوجيا 

  
  االبتكار املتواصل

أيقّنا جيداً  إذ حىت يف خضم ذروة األزمة املالية. يتطلب التركيز على العميل وتعزيز موقعنا التنافسي عاملياً درجة عالية جداً من التنبه لالبتكار
أما اآلن، وبفضل األسس القوية املتوفرة، فإننا قادرين على توسيع استثمارنا . فعالًأننا ال نستطيع حتّمل إمهال هذه األولوية، وهذا ما حصل 

  .يف هذا اجملال احليوي ألعمالنا
فعلى سبيل املثال، تزود فروع مصرفنا اجلديد يف اليابان . هناك العديد من األنشطة اليت تثبت دور سييت القيادي يف جمال االبتكار املصريف

“Ubiquity” وعلى  .اليت بدأ العمالء يف كل مكان توقعها من اخلدمات املصرفية العصريةوساحر البتكارات عالية التقنية  بنموذج
رؤية شاملة جداً الحتياجات العمالء وعالقاهتم متنحنا  تكاملةاملالصعيد العاملي، نعتزم اعتماد منصة للخدمات املصرفية وبطاقات االئتمان 

جمموعة خدمات التعامالت املالية كما تشري منصة . نقوم بنجاح بتطوير صريفة األفراد النقالة يف معظم األسواقعالوة على ذلك، فإننا  .معنا
  ".املصرف الرقمي األهم يف املستقبل"أن نكون : اليت تغطي العامل بأكمله إىل واحد من أهم أهداف االبتكار بالنسبة لنا) GTS ( الدولية

إذ . ابتكار متواصل دون انقطاعإن تفانينا يف ممارسة سياسة مالية مسؤولة والتركيز على العميل يتطلبان منا ، فبشكل مستمرويف عامل يتغري 
إن قوة شبكتنا العاملية ونطاقها ميكناننا من رفع وترية االبتكارات ". سييت اجلديدة"وديناميكية أساسية لثقافة  أعمالناإلزامي لنجاح أنه أمر 

  .يه، سيتيح لنا ذلك أخذ منتج أو خدمة أو تكنولوجيا جديدة من بلد ما ودجمها بسهولة يف بلدان أخرىوعل. بسرعة حول العامل

أضف إىل ذلك املواهب االستثنائية اليت كان مبقدورنا  –على العميل وقوتنا العاملية الفريدة  احلقيقياالبتكار الناجح إضافة إىل التركيز 
  .ال تؤشر إال إىل مستقبل مشرق لسييت –منظمتنا  جتنيدها أو احلفاظ عليها على امتداد

  
  املستقبل

األسس، وألن أعمالنا التشغيلية  هذهلسييت غروب واضحاً ألننا أحرزنا تقدماً ملموساً بفضل كل البعيد املدى  الشامل ينبغي أن يكون الوعد
داخلية  لى املداخيل قصرية األجل فهي ليستسية اليت تؤثر عأما القضايا الرئي. يف سييت كورب حافظت على زمخها اجليد يف توليد اإليرادات

  .ستدامةاملرحبية ال حتقيقاألمران سيحددان مىت سنستطيع  نهذا .تكلفة توليد االئتمان وفرص العمل: بل بيئية

أي حتول إجيايب فادة من فيما سنحافظ على موقع سييت املتقدم لإل ،يف غضون ذلك، حنن واثقون من أننا سنتغلب على أية حتديات ستواجهنا
 :2010حنن نؤمن بأننا نستطيع القيام بذلك عرب التركيز على األولويات التالية يف . لالقتصاد

 احلفاظ على مستوياتنا العالية فيما خيص الرأمسال والسيولة واالحتياطيات •
 احلد من تكاليف القروض •
 2009هم القوي يف ءأدا يهعلى ما كان علاحلفاظ على زخم أعمال سييت كورب التشغيلية  •
 أصول سييت هولدنغز جتريداالستمرار يف  •
 سييتلاالستثمار إستراتيجياً يف االبتكار وأعمال سييت كورب اليت تولد فرص مداخيل  •
 ضايف ملوقعنا العاملي الرائد سلفاً، السيما يف األسواق الناشئةاإلتحسني ال •
وصياغة نقاشات فيما خيص السياسة العامة ومواجهة التحديات على امتداد العامل،  احلفاظ على دورنا كقوة بناءة يف العامل وتوسيعه •

 . الذي جيب القيام به كل هذا مهم ملصاحل أعمالنا إال أنه حبد ذاته ميثل أيضاً العمل احلّق. االقتصادية واالجتماعية
  

  مواطنة عاملية حقيقية: سييت
  حول اإلصالح املايلالنقاش 
 وقد. فإن تركيز سييت الطبيعي يف هذا الوقت يتمثل يف اإلصالح املايل، العامةبناء يف النقاشات اليت تدور حول السياسة لعب دور  يف إطار

  .وسنواصل هذا اجلهد. النظامية يف الواليات املتحدة والعاملأعلنا عن احلاجة إىل تغيري من شأنه تعزيز السالمة 
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على حد " مصارف الظل"متساوياً للمصارف وات يف اهليكلية التشريعية اليت ختلق ميداناً تنافسياً أعتقد أنه جيب على اإلصالح أن يشمل تغيري
 أعلى بالنسبة للمؤسساتسواء؛ ومقداراً أكرب من الشفافية يف تعامالت السوق، باألخص املشتقات املالية يف السوق املوازية؛ معايري رأمسالية 

بشأن املؤسسات املتعثرة؛ ومستوى واضحة  تقرير ت فّعالة ببيانات خماطر الشركات الرأمسالية؛ سلطة؛ حتكمااملهمة للنظام بأكمله الكبرية
السعي لتحقيق هذه األهداف، علينا بطبيعة احلال أن نكون حريصني على احلفاظ على الدور الضروري  إطار ويف. أعلى من التنسيق العاملي

  .ال والتدفقات التجارية العامليةواحلتمي للنظام املايل فيما خيص توليد الرأمس

. ستأخذ إصالحات كهذه العامل املايل إليه الذيمتناسقة مع املسار  2009و 2008لسييت يف  لقد كانت التغيريات اإلستراتيجية والتشغيلية
حسب، بل استطعنا أيضاً ومل نقم بإصالح إدارة املخاطر وتقليص حجم سييت والتركيز على األعمال اليت ختدم مباشرة مصاحل العمالء ف

  .باملائة 2اخلروج من أغلب أعمال التداول اململوكة لنا، واليت تبلغ نسبة إيراداهتا اليوم أقل من 
  

  مواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية
الت مخسة من الزمالء يف سييت إذ رغبت يف زيارة عائ. يناير، قمت بالسفر إىل هاييت يف أعقاب مأساة الزلزال املرعبة هناك/يف كانون الثاين

مثل أي شخص آخر و. بفعله والتزويد بإمدادات طبية مدمرسقطوا ضحايا الزلزال، ومتضية الوقت مع موظفينا الذين تأثرت حياهتم بشكل 
   .للبشر واحلجر، تأثرت كثرياً مبعاناة الناس أينما جتولت يف املناطق املنكوبة شاهد ما أحدثته هذه الكارثة

وكانت . يوم فقط من حدوث الزلزال 11شجاعة وتصميم زمالئنا الذين عادوا إىل ممارسة أعماهلم بعد ب تأثرُتيف الوقت نفسه  هأنغري 
وتلبية زمالءنا شعروا حبس املسؤولية وااللتزام لتزويد اخلدمات الضرورية يف إطار جهود اإلغاثة منشآتنا قد ُدمرت بكاملها تقريباً، إال أن 

استطاعوا تذليل الصعوبات اجلمة اليت واجهتهم إلعادة فتح أبواب سييت بأسرع مما كان وبنتيجته، . ة الناس اليومية يف هاييتيامتطلبات ح
  .ممكناًيبدو 

 من انتشارنا الواسع يف العديد من النابعة تقع على عاتق سييتلمسؤوليات اخلاصة اليت ل ناويف اخلتام، ذكرتين رحليت وبقوة مبدى أمهية فهم
  .يف طرق خمتلفة ملسؤوليةبا حّسنا للتعبري عننسعى دائما حنن . الفقريةكما البلدان، الصغرية منها والكبرية، الغنية 

ويف هذا السياق، كانت سييت . املعافاة االقتصادية يف الواليات املتحدة عملية يف املسامهة يف رمومتثلت واحدة من أهم األوليات يف العام املنص
، قمنا 2007ويف احلقيقة، ومنذ بدء األزمة السكنية يف . العقارية اهتمات نشاطاً يف مساعدة الناس يف تفادي إغالق رهونأكثر املؤسس

عالوة على ذلك، . مليار دوالر 98العقارية، مبا يقارب   إطار جهودهم لتجنب إغالق رهوناهتمصاحب منزل يف 824,000مبساعدة 
نقوم حالياً كما . يف إطار برنامج تعديل اإلسكان امليّسر الفدرايلمت خبدمة عدد كبري من املقترضني كانت سييت من بني املصارف اليت قا

  .برامج السماح والتيسريمليون من أصحاب بطاقات االئتمان يف إدارة ديون بطاقاهتم من خالل خمتلف  1.6مبساعدة أكثر من 

. لتوّسع والتوظيفا ألغراض احلجم بالوصول إىل القروض اليت حتتاجها وذلك كما أن سييت ملتزمة بتزويد الشركات الصغرية واملتوسطة
يت حالياً مع يوتعمل س. 2009مليار دوالر كقروض جديدة أو جمددة لصاحل أعمال صغرية ومتوسطة احلجم يف  4.5وزودنا بأكثر من 

  .2010إطالقها يف  توقعامل بادراتامل العديد من اخلزانة األمريكية وإدارة األعمال الصغرية على

 TARP ا كنا مل نزل ضمنوعندم. مليار دوالر يف الواليات املتحدة 439، قامت سييت بتزويد قروض جديدة بقيمة 2009وخالل 
، قمنا بتوظيف أموال للمساعدة يف توسيع تدفق القروض إىل املستهلكني واجملتمعات احمللية ). برنامج إنقاذ األصول املتعثرة احلكومي(

كما كنا أيضاً املصرف الوحيد . TARPعمال األمريكية من خالل خمتلف املبادرات املدعومة من الرأمسال الذي حصلنا عليه مبقتضى واأل
  .TARPمنتظمة ومفّصلة حول كيفية استخدامنا لرأمسال  تقاريرالذي أصدر 

فسييت لتمويل . أكثر قضايا العامل إحلاحاًحل بعض من يف عالوة على ذلك، تستخدم سييت خرباهتا يف األعمال التجارية واخلريية للمساعدة 
 شبكة 100يف سبيل خدمة أكثر من  اجلغرافية وبقع انتشارنا، مثالً، تعمل على امتداد أعمالنا وجمموعات منتجاتنا رالصغمتناهية املشاريع 
يف دكا سييت  تساعد، حيث فقط ش مثاالً واحداًوتشكل بنغالد. بلد 40عىن بتمويل املشاريع الصغرية يف أكثر من ُتمستثمر و مؤسسية

، منظمة غري رحبية، وهي تعد واحدة من أسرع مؤسسات متويل املشاريع BURO مليون دوالر لصاحل 21.7ترتيب قروض جمّمعة بقيمة 
الذي قامت سييت وسيدعم القرض . باملائة منهم من النساء 99عميل،  700,000أكثر من  BUROوختدم . الصغرية منواً يف بنغالدش

  vii



  viii

دود، وهي تبحث من ذوي الدخل احمل للعائالتالتأهيل االقتصادي ب وتستثمر مؤسسة سييت اخلريية أيضاً يف منظمات غري حكومية ملتزمة
وتشتمل النتائج الرئيسية اليت تتوخاها من . وملحوظدائما عن طرق لتمكني هباهتا من تشجيع احللول املبتكرة مبا يف ذلك إنتاج تأثري مستدام 

مجع واحلفاظ على األصول خلق فرص عمل، ومساعدة املستهلكني يف  األعمال الصغرية اليت من شأهنا وتنميةهباهتا على رفع عدد املقاولني، 
 2010تسمية مؤسسة سييت اخلريية لتلقي جائزة  توقد مت. ك منزل، وزيادة عدد املتخرجني من الكلياتعرب االدخار ومتلّ

Community Reinvestment Award ) اً لدعمها مبادرة تقدير) 2010جائزة إعادة االستثمار يف اجملتمعات احمللية لعام
خدمات االستشارات املالية واألعمال اجملانية والعالية مؤسسة التنمية االقتصادية الختبار  اترعاه ةوطني مبادرةضريبة األعمال احلرة، وهي 

وتقّدر . تحدة األمريكيةاستمارات الدخل الضريبية السنوية يف الواليات املالقيمة إىل املقاولني من ذوي الدخل احملدود كجزء من عملية تقدمي 
  .اخلدمات املالية والتثقيف املايل فيما خيصهذه اجلائزة عمل املؤسسات املالية يف تشجيع االبتكار 

 
   2009لعام  مقتضبعرض 

نشطة والية حيث متارس سييت أ 14مدينة يف  17إىل بشكل منفصل فريق من القيادة العليا بالسفر  معم املنصرم، قمت عامع حلول هناية ال
 مبا يف ذلك شركائنا يف جمال منع إغالق الرهونات العقاريةجمموعة غري رحبية لسييت ارتباط هبا،  20وقمنا مبقابلة ممثلني عن أكثر من . جتارية

. و رائع حقاًإن العمل الذي يقوم به زمالؤنا وهذه اجملموعات سوياً على املستوي الشعيب األمريكي ه. ومبادرات اخلدمات اجملتمعاتية احمللية
شركتهم على امتداد  وقد زودتين مبنظور حّي ومتعمق لألسباب الكامنة وراء شعور موظفي سييت بالرضاء والعظمة إزاء ما قامت بإجنازه

  .لتذليل كافة الصعوبات والتحديات اليت مل تزل ماثلة أمامناالسنة املاضية وحول قدرتنا اجلماعية 

ورغم . ننبعث من بيئة مالية كئيبة جداًوها حنن . ابأهنا لن تستطيع تذليله من النقّاد العديداكل رّجح وقد استطاعت سييت التغلب على مش
نتوقف عن لعب دور بناء يف جمتمعات هذه األمة عرب مساعدة األفراد وعائالهتم والتخفيف من الضغط ذلك، فإننا طوال ذلك الوقت مل 

وفعالية  بقوةويف الوقت نفسه، قمنا . اعيه أمام نطاق واسع من األعمال واملنظمات األخرىكما قمنا بفتح باب اإلقراض على مصر. عليهم
  .بالتغلب على املشاكل اليت كان من شأهنا ضعضعة الشركة

هذا يف  بالتعبري عن امتناين العميق ملوظفي سييت، مهما كان دورهم وأينما يعملونأي إذن، وعلى حنو مالئم، أعود إىل حيث بدأت رساليت 
  .وأؤكد مرة أخرى بأننا مجيعاً يف سييت نقّدر بعمق املساعدة اليت تلقيناها من شعب الواليات املتحدة. املدى العاملي اهلائل للشركة

فسامهوا . أحلك األوقات حىت خالل فاق تصورناإذ أهنم أظهروا لنا إخالصاً ودعماً . وبالطبع، فإنين أوجه الشكر اجلزيل أيضاً إىل عمالئنا
ال ميكن فحيث ال يتم إتباع هذا املبدأ، بأنه وقد أظهرت جتربتنا بوضوح  .ضع مصاحل العميل أوالً خالل إدارة أعمالناو علىبتدعيم تصميمنا 

  .ودائم حقيقيحتقيق جناح  أعمالناألي من 

لتحقيق ما لتكاليف اليت تكبدناها ل لتاما إدراكيعلى كما أشدد على التقدم الكبري الذي أحرزناه ، من املسامهنياألعزاء زمالئي ميع وجل
وضعنا يف موقع  2009أن تقدمنا يف بحنن نؤمن  .وعد سييت بشكل مقنعبالتزامنا بتحقيق الرحبية والنمو اللذان سُيظهران أيضاً و حققناه

   .املباشر هو غرضنا النهائي وهدفنا احلايل اهذ. ملسامهنيية لصاحل ننا من حتقيق قيمة جديدة وجوهرميكّ
  

  وتقبلوا فائق االحترام والتقدير،
  
  
  

  فيكرام بانديت
   .الرئيس التنفيذي،  سييت غروب إنك

 
 


