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خطاب إلى المساهمين

رفاقي األعزاء من المساهمين،
إن عام ۲۰۱۲ هو عام بالغ األهمية لشركتنا — فلقد شهد مرور ۲۰۰ عام على تأسيسها؛ 
ذلك الحدث الهام الذي لم يحقق مثله أبًدا سوى عدد قليل من المؤسسات. لقد غمر االحتفال 

بهذه المناسبة كل قارة، بل وكل دولة تقريًبا تأثرت باليوم العالمي لمجتمعنا الذي يوافق 
تاريخ ۱٦ يونيو، وهو الذكرى السنوية لتأسيس شركتنا. ففي هذا بعد مرور ۲۰۰ عام، 
احتفل ۱۱۰۰۰۰ من موظفينا، في ۹۳ دولة، بهذه الذكرى السنوية من خالل رد الجميل 

إلى المجتمعات التي نعمل على خدمتها.

لقد عملت مع شركة Citi أو أسالفها طوال مسيرتي المهنية - التي تناهز ۳۰ عاًما - 
وقد كان فخري في هذا اليوم نابًعا من كوني جزًءا من هذا التراث الثري. لقد كان هذا 
االحتفال تذكيًرا مؤثًرا بالمواهب والصفات الرائعة التي تحلى بها موظفونا المتفانون 

الذين أفتخر بقيادتهم.

وإنني ألنتهز هذه الفرصة ألبرز أهمية عام ۲۰۱۲، وأهم منه أن ألخص خطة عملي 
لعام ۲۰۱۳ وما يليه.

لقد كان احتفالنا بالذكرى السنوية رائًعا للغاية - لكن العام الماضي شهد قدًرا من 
اإلحباطات. لقد تكبدنا بعض النفقات الكبيرة خالل العام مما أثر بالسلب على صافي ما 

حققناه من دخل. وقد تكبدنا بعًضا من هذه النفقات لنواصل مسيرتنا في التخلص من 
المشاكل القديمة. إننا نعتقد أن إجراءات صياغة الخطط الجديدة التي تم اإلعالن عنها في 

شهر ديسمبر ستساعدنا على المدى البعيد في زيادة التركيز على عمليات التشغيل وتعزيز 
كفاءاتها. سيواصل أداؤنا التشغيلي األساسي تحّسنه، ولكن من الواضح - خاصًة من خالل 

نتائج الربع الرابع من العام - أن لدينا المزيد من العمل إلنجازه.

عندما توليت منصب المدير التنفيذي في شهر أكتوبر، حددت لنفسي ثالثة أهداف رئيسية 
لتحقيقها مع بداية العام: تنفيذ عمليات مراجعة على أنشطتنا التجارية؛ وإعداد ميزانية 
عام ۲۰۱۳ واختيار فريق اإلدارة الخاص بي؛ وإتمام الخطة الرأسمالية وتقديمها إلى 

األجهزة الرقابية التابعة لنا. طوال تلك الشهور، أمضيت كذلك وقًتا ال بأس به في االجتماع 
بالمساهمين في بنكنا: من عمالء ومستثمرين وأجهزة رقابية وموظفينا، بطبيعة الحال. 

وقد اتسمت المحادثات بمناخها اإليجابي الداعم في الغالب المتيازاتنا وللتوجه الذي تتبناه 
هذه المؤسسة التاريخية.

أما وقد أنجزنا اآلن هذه المهام الحيوية، فإننا نتطلع قدًما إلى تحقيق إنجازات تمثل إضافة 
إلى هذا التراث العظيم لمؤسسة Citi. اسمحو لي، إًذا، أن أسرد على مسامعكم النتائج التي 
تحققت حتى اليوم بحسب اعتقادي، وأن أوضح لكم تلك المكانة التي نرغب في تبوئها وأن 

أشرح خطتي فيما يتعلق بكيفية تحقيق ذلك.

إن المركز المالي لشركتنا قوي للغاية من نواٍح عديدة. وإن إستراتيجيتنا تنحاز انحياًزا تاًما 
لثالثة توجهات مهيمنة وطويلة المدى للسوق: العولمة والتحضر والرقمنة. 

لقد تحول النمو من كونه ظاهرة تبرز غالًبا في العالم المتقدم إلى ظاهرة تتركز بشكل متزايد 
في األسواق الناشئة. في حقيقة األمر، بين عامي ۲۰۰۸ و۲۰۱۲، استحوذت دولة واحدة 

على نسبة ٤٥٪ من النمو العالمي: وهي الصين. لقد كنا سباقين بين نظرائنا في التحول نحو 
هذه األسواق سريعة النمو وذلك ألنه ليس هناك بين البنوك ما يضاهي تواجدنا وخبرتنا. 

وإن لنا من المكانة ما يتيح لنا انتهاز فرص رئيسية حين يحجم منافسونا عن ذلك. فنحن ال 
نمتلك فقط شبكة عالمية هي األكثر امتداًدا مقارنًة بأي بنك آخر، بل نحمل في جعبتنا كذلك 

عقوًدا من الخبرة في بعٍض من أسواق العالم الرئيسية.

إن المزيد من األشخاص يواصلون االنتقال إلى المدن وفي كل عام تشهد حصة الناتج 
اإلجمالي المحلي المتحققة في المراكز الحضرية المزيد من النمو. واليوم، تحققت نسبة 

۸۰٪ كاملًة من الناتج اإلجمالي المحلي العالمي في المراكز الحضرية. فنزعتنا إلى 
االنتصار للمدنية والتحضر ال يعكسها اسم بنكنا فحسب؛ بل إنه ركيزة أساسية في أعمالنا. 

لقد حددنا ما يزيد عن ۱٥۰ مدينة – تشكل مًعا نسبة ۳۲٪ من الناتج اإلجمالي المحلي 
العالمي – رأينا أنها تناسب نموذج األعمال الذي نرعاه وتمثل الميدان الذي نعتقد أنه البيئة 

الخصبة التي ستنشأ فيها الكثير من الفرص المستقبلية. نمتلك اآلن بالفعل حضوًرا فيما 
يزيد عن ۸۰٪ من المدن المذكورة، ولدينا خطط جاهزة للباقي. نحن كشركة، غالًبا ما 

انصب حديثنا في الماضي عن حضورنا فيما يزيد عن ۱۰۰ دولة – وهو ما يمثل عامالً 
كبير األهمية لنجاحنا – لكن في المستقبل، ستسمعوننا نكثر من الحديث عن المدن.

وأخيًرا، ال تتعلق الرقمنة فحسب بمواقع الويب والتطبيقات وغيرها من العناصر التي 
يتعامل معها العمالء بشكل مباشر – على الرغم مما لهذه األشياء من أهمية كبرى. 

بل إن تأثير الرقمنة سيتجاوز ذلك إلى إحداث ثورة في جميع أوجه األنشطة البنكية، بدًءا 
من األقسام التي يتعامل معها العمالء مباشرًة ووصوالً إلى األقسام اإلدارية، وسيحدث 
تحوالً كبيًرا في الطريقة التي يتفاعل من خاللها العمالء – من األفراد إلى المؤسسات 

الكبيرة – معنا والطريقة التي يستفيدون بها من عروضنا. لقد حققنا قدًرا كبيًرا من 
اإلنجازات فيما يتعلق بالصرافة الذكية على جانب المستهلك – ونلنا اعتراف الجميع بنا 

كرواد لألنشطة البنكية – مع القيام في الوقت نفسه بصياغة خطط عمل أفضل للزبائن من 
المؤسسات. هناك المزيد من المهام التي تحتاج منا إلى إنجازها، لكننا نشعر بالرضا التام 

عما تحقق لنا حتى اآلن.

فباإلضافة إلى شبكتنا، فإننا نوفر منتجات وخدمات عالمية الطراز، كما نوظف لدينا أفضل 
المواهب. لقد أعدنا بناء أغلب عناصر شركتنا. في قطاع يواصل سعيه إلى تقليل النسبة 
المئوية للدين في الميزانية العمومية، كنا نحن قد بدأنا هذه العملية منذ ما يزيد عن أربع 

سنوات مضت واآلن نحن متقدمون على الكثير من نظرائنا في هذا المضمار.
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ومع ذلك، ال تزال شركتنا – وقطاعنا المصرفي – يواجهان معوقات كبيرة: اقتصادية 
وسياسية وتنظيمية. وسيكون النمو على األرجح غير منتظم. هناك سبب يدفعنا للتفاؤل 
بشأن ازدياد سرعة وقوة تعافي الواليات المتحدة من أزمتها المالية واستعادة األسواق 

الناشئة بعًضا من الزخم القوي الذي تميزت به قبل اندالع األزمة. لكن التطلعات بالنسبة 
ألوروبا ال تزال متفاوتة.

من الناحية السياسية، مررنا بعام من االنتخابات والتحوالت التي شهدتها مختلف دول 
العالم. لكن ضغوط الشعب – التي اتسمت بالحدة أثناء األزمة – ظلت كما هي؛ األمر الذي 

يبرز أننا، كقطاع مصرفي، ال يزال أمامنا شوط طويل لنقطعه لكي نكتسب ثقة الشعب 
مرة أخرى.

التحديات التنظيمية وحدها كانت هائلة. يتميز بنكنا برأس ماله الكبير، حتى وفًقا لمعايير 
بازل ۳ األكثر صرامة. لكن بعيًدا عن الرسملة، يتسم النطاق التنظيمي الشامل الذي 

نواجهه اآلن بحجمه الشاسع. لكن شيًئا واحًدا هو المؤكد: ليس هناك بين األجهزة الرقابية 
ما يرغب لنا – أو ألي بنك كبير – في النمو بطريقة غير عضوية (أي النمو الخارجي 

عبر شراء شركات جديدة وليس بمزيد من االستثمارات). مع ذلك قد تكون هذه الديناميكية 
في صالحنا. نحتاج إلى أن تقل مخاوفنا بشأن عمليات االندماج والشراء بين نظرائنا الذين 
يحاولون استنساخ نموذجنا – لكن تركيزنا ينبغي أن ينصب بشكل خاص على الحصول 

على أفضل ما يمكن الحصول عليه من خالل مزيج األعمال الذي لدينا بالفعل.

فهذه التغيرات وغيرها تعيد تشكيل معنى كل عالقة ترتبط بها هذه الشركة: كعالقتنا مع 
زبائننا وعمالئنا، ومع األجهزة الرقابية المشرفة علينا، ومع موظفينا، ومع المجتمعات التي 

نوفر لها خدماتنا – وقبل كل ذلك، معكم أنتم، مستثمرينا الكرام.

وعالوة على ذلك، ال تزال لدينا مشكلتان قديمتان لم نواجههما وسيستغرقان منا 
وقًتا لحلهما.

فلقد تسببت Citi Holdings في خلق عبء مالي غير متكافئ على صافي األرباح 
وجّمدت قدًرا هائالً من رأس المال. وقد حققنا تقدًما راًئعا بشأن هذه المشكلة. في 

عام ۲۰۱۲، أقدمنا على تقليل حجم Citi Holdings بنسبة تزيد عن ۳۱٪؛ وفي نهاية 
الربع المالي الرابع، شكل حجمها نسبة ۸٪ فقط من ميزانيتنا العمومية، وهو ما يمثل 
انخفاًضا من أعلى قيمة لها والتي تمثل حوالي ٤۰٪. مع ذلك ال تزال تمثل نسبة غير 

متكافئة تبلغ ۲۳٪ من أصولنا المساوية لمقدار المخاطرة وفًقا لمعايير بازل ۳. ال يوجد 
حل سريع وذو جدوى من الناحية االقتصادية للمحفظة المتبقية. لقد درست المشكلة دراسة 
تفصيلية ولدي تصور كامل عنها – فليس من المنطقي أن نخاطر بتدمير رأس المال ألننا 

نرغب ببساطة في الوصول لحل سريع. سنواصل إدارة هذه األصول وكذلك نفقاتنا 
المرتبطة بها بطريقة رشيدة من الناحية االقتصادية، مع تحقيق أقصى استفادة من جميع 

الفرص المعقولة التي تسمح لنا بتقليلها بسرعة أكبر.

كذلك تجّمد أصولنا مؤجلة الضريبة (DTA) قدًرا كبيًرا من رأس المال الدفتري الذي ال 
يدر لنا أي عائدات – في الواقع، شطب هذه األصول من دفاترنا يتطلب خلق أرباح، 

خاصة في الواليات المتحدة. في عام ۲۰۱۲، انحرفت أصولنا مؤجلة الضريبة عن المسار 
وشهدت زيادة بلغت ٤ مليارات دوالر تقريًبا. أحد أكثر مجاالت تركيزي ستنصب على 

العودة بها إلى المسار الصحيح، لكن االستفادة من هذا القدر الجوهري من أصولنا مؤجلة 
.Citi Holdings الضريبة سيستغرق على األرجح وقًتا أكبر مما سيستغرقه حل مشكلة

ما يعنيه هذا لنا في الواقع هو أن ما يقارب ثلث رأسمالنا غير متاح بالشكل الذي يمكننا من 
كسب ما تتوقعونه وما تستحقونه من أرباح. وبناء على ما سبق، يتعين علينا، باستخدام ما 

تبقى من رأس المال، أن نحقق مستويات أرباح أفضل من الجيدة، بل وأفضل من المستويات 
التي يحققها نظراؤنا. ال يوجد احتمال ولو ضئيل للخطأ. يتفهم الفريق اإلداري الذي يعمل 

تحت إشرافي طبيعة المخاطرة.

كثيًرا ما يتوجهون إلّي بالسؤال عن وصفي لفترة واليتي كمدير تنفيذي بالناجحة – وماذا 
أتمنى أن تبدو عليه شركتي في المستقبل؟

أوالً، أتمنى أن تحقق Citi أرباًحا ثابتة وعالية. وهذا ما سنحققه من خالل تحفيز عالقاتنا 
مع العمالء وتحقيق األرباح بطريقة عضوية في أنشطتنا األساسية. إن مستقبل امتيازاتنا 

يعتمد على االكتساب الثابت لألرباح العالية من أنشطة العمل األساسية التي نمارسها. 
أتمنى تحديًدا أن أرى شركتنا تحقق عائدات على رأس المال المعدل وفًقا للمخاطر تزيد 

عما نتكبده من تكلفة رأسمالية.

مايكل ل. كوربات
المدير التنفيذي
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ثانًيا، أريد أن يشتهر عن Citi أنها تتخذ قرارات ذكية في كل جانب من جوانب عملها. 
من المهم أن تكون Citi الشركة التي ترتكز بشكل صحيح على معدالت الكفاءة والتي 

تتعامل بطرق ذكية مع المخاطر – فيما يتعلق بالمال والسمعة – ومع أداء االستثمارات 
ونموها. سوف نبني ثقافة قوامها المسؤولية وسنقّيم موظفينا وفق القرارات التي يتخذونها 

والنتائج التي يحققونها – أو التي يفشلون في تحقيقها.

ثالًثا، لن أشعر بالرضا التام حتى تستعيد Citi مصداقيتها في نفوس المساهمين استعادًة 
كاملًة. وأخيًرا، سيكون ما نحققه من نتائج هو ما يتحدث عنا. إن هدفي هو أن يرى العالم 

ومساهمونا Citi كمؤسسة قوية ومستقرة بوضوح تام.

كيف سيتحقق لنا ذلك؟ الحل في كلمة واحدة: األداء.

كما قلت عندما توليت هذا المنصب، في الوقت الذي لن تشهد فيه إستراتيجيتنا األساسية 
أي تغييرات، ازداد تركيزنا على األداء والفاعلية التشغيلية قوة وكثافة. لقد أدخلنا 

تعديالت على الهيكل اإلداري لدينا بطرق من شأنها أن تؤدي إلى تداول السلطة على 
المناسبة. المستويات 

طوال حياتي المهنية، كنت أؤمن دائًما بصحة العبارة القائلة "إنجازاتك هي ما يمكنك 
قياسه". لقد حددت أهداًفا واضحة عبر مقاييس واضحة – مثل العائد على األصول والعائد 

على األصول المشتركة الملموسة وكفاءة التشغيل – وسأخضع فريقي اإلداري للمساءلة 
تبًعا لهذه المقاييس. لقد عبرت عن هذه األهداف عالنيًة حتى يتسنى لكم مراقبة ما نحققه 

من تقدم وإخضاعنا كذلك – وأنا شخصًيا – للمساءلة.

سأواصل مع فريقي البحث عن الوسائل الالزمة لتنقيح تنفيذ إستراتيجيتنا وتحسينها، فضالً 
عن تعزيز الكفاءة التشغيلية. وكشركة، نحتاج إلظهار انضباط في اإلنفاق وأن نكون ما 
أحب أن أسميه "موزعين متحمسين لمواردنا". إن النجاح يعتمد على استثمارنا لمواردنا 
في المواقع المناسبة، واألنشطة المناسبة، وفي الوقت المناسب. ال يمكننا أن نفي بكل ما 

يتوقعه الجميع منا. نموذج العمل الذي نرعاه بسيط وواضح: توفير أفضل المنتجات 
والخدمات المصرفية األساسية لألفراد والمؤسسات عبر تعزيز النموذج العالمي الذي 

نقدمه؛ والذي يشمل أسرع األسواق والمدن نمًوا على النطاق العالمي.

إننا لدينا قدرة فريدة على إرشاد عمالئنا واالسترشاد في الوقت نفسه باحتياجاتهم. بالنسبة 
لنا، يتمثل المستقبل في استشراف الطريق التي سيرتادها عمالؤنا وزبائننا والتأكد من ضخ 

االستثمارات فيها بحيث يجدوننا على أهبة االستعداد عندما يسيرون فيها فعلًيا، أو عندما 
يحتاجون لنا.

 
من الطموح إلى اإلنجاز: 

Citi ترعى في عام ۲۰۱۲ الفرق األمريكية 
األولمبية والباراليمبية 

في الصيف الماضي، أثناء دورة األلعاب األولمبية والبارالمبية المقامة في لندن عام ۲۰۱۲، 
أسر كثيرون من الرياضيين من مختلف دول العالم قلوبنا عندما أظهروا ما يمكن للمرء 

إنجازه حينما ينجح في تحقيق حلمه. لكن أحًدا من الرياضيين ال يقف فوق منصة الفائزين 
دون أي مساعدة – فخلف كل رياضّي منهم شبكة من الجهات الداعمة. في االحتفال 

بذكرى مرور ۲۰۰ عام على تأسيس Citi، نفخر بأننا كنا جهة الدعم المصرفية الرسمية 
للجنة األولمبية األمريكية (USOC) وللفرق األمريكية األولمبية والبارالمبية في 

عام ۲۰۱۲.

بمناسبة رعايتها األولى في التاريخ للفرق األمريكية، أعلنت Citi تبرعها بمبلغ 
 Every Step of the WaySM إلطالق برنامج USOC ٥۰۰۰۰۰ دوالر أمريكي إلى
 ،Twitterو Facebook (كل خطوة على الطريق). عبر أنشطة جرت على موقعي
ساعد المشجعون وعمالء Citi على توزيع قيمة التبرع، التي أخذت شكل ٥۰ مليون 

ThankYou® Points، على البرامج األمريكية الخاصة بالرياضات األولمبية 
فريق Team Citi، من الجهة اليسرى للصف الخلفي: دومينيك دوس وجوين جورجينسن 

وكولن جونز وسانيا ريتشاردز روس وكريستي رامبون وبوب برايان وميب كيفالزاي 
ومايك برايان ودانيل ليفا وكاري ميلر وراودي جاينز؛ الصف األمامي: كارلوس ليون 

وأماندا ماكجروري. 
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إن القيام اليوم ببناء ما لدينا بالفعل سيغدو، على األرجح، مستحيالً. ألسباب كثيرة، سيصبح 
نموذج العمل الذي نرعاه أكثر ندرًة بمرور األيام. إن اإلرث بالغ الثراء الذي تركه لنا 

أسالفنا يوفر لنا فرصة ذهبية – وهي فرصة أعتزم أن أحقق أقصى استفادة منها.

أقدر التوجيه والدعم الذي تلقيته من مجلس اإلدارة أثناء انتقالي إلى هذا المنصب الجديد. 
كذلك أشعر باالمتنان نحو الثقة المستمرة التي أوالني إياها كل شخص يمتلك سهًما في 

شركتنا. إن وظيفتي كمدير تنفيذي، كما أراها، هي أن أكون مدافًعا عن مصالحنا. 
وسأظل دائًما تواًقا إلى القيام بما هو صواب لشركتنا ولكم.

وإنني ألعلم علم اليقين أن هناك إنجازات رائعة ستحققها Citi في المستقبل. وأنا فخور 
بقيادة هذه الشركة التي تعلمت فيها الكثير وبنيت فيها سيرتي المهنية. إن اعتالئي لهذا 

المنصب شرف – ومسؤولية – متواصالن. سأبذل قصارى جهدي ألحقق النجاحات التي 
تتناسب مع الثقة التي أوليتموني إياها.

مع أطيب التمنيات بالتوفيق،

مايكل ل. كوربات
Citigroup Inc.  المدير التنفيذي لشركة

والبارالمبية التي كانت مصدر إلهام لثالثة عشر أمريكًيا متأهالً والعًبا واعًدا ومتخرًجا 
شكلوا مًعا فريق Team Citi. فبدًءا من إنقاذ حياة األشخاص عبر دروس السباحة إلى 
توفير التجهيزات الالزمة للمتبارين في المنافسات البارالمبية المستقبلية، سيترك برنامج 

Every Step of the WaySM أثًرا ال يمحى على مستقبل الالعبين "األولمبيين" 

الواعدين في المجتمعات بمختلف أنحاء الواليات المتحدة.

لقد تميزت الحملة بإعالنات إذاعية ومطبوعة ورقمية وبفاعليات وحمالت ترويجية وتنشيط 
للبيع بالتجزئة. لقد شجعت مجموعة متنوعة من المواد اإلعالنية، التي ضمت رياضيين من 
فريق Team Citi، المشاهدين على االنضمام إلى برنامج Step of the WaySM عبر 

 Citi وسلطت الضوء على بعض من أكثر منتجات citi.com/everystep موقع
المصرفية تميًزا من ناحية االبتكارية والقدرة التنافسية، وقد شملت تلك المنتجات 

 Citibank®(إيداعات الشيكات بالهاتف المحمول) و Mobile Check Deposit
 .ThankYou® Points وتطبيق المشاركة Popmoney®

من خالل توليها القيادة وصوالً إلى دورة األلعاب األولمبية والبارالمبية لندن ۲۰۱۲، 
حملت Citi الروح األولمبية والبارالمبية إلى مواقع تمتد بطول البالد وعرضها عبر 

جولة Citi Team USA Flag-Raising Tour (جولة فريق Citi Team لرفع 
علم الواليات المتحدة). لقد الحت الفرصة لعمالء Citi وللموظفين وللطالب المحليين 

وللشركاء في المجتمع لاللتقاء بالرياضيين األمريكيين األولمبيين والبارالمبيين، 
واالستماع إلى قصصهم الملهمة وإظهار الدعم للفريق األمريكي.

 Team Citi تهانينا الحارة للفريق األمريكي وفريق
اللذين فاز أعضاؤهما بست ميداليات ذهبية وثالث 

ميداليات فضية وبرونزيتين إجماالً في دورة 
األلعاب األولمبية والبارالمبية، لندن ۲۰۱۲. 

Citigroup
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