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كلمة
رئي�س جمل�س
الإدارة
جمرد وجهة نظر اقت�صادية،
مل ي�شهد العام  ،2016من ّ
تغي ًا عميق ًا مقارنة بال�سنوات املا�ضية ،لكنه يتم ّيز �أكرث
رّ
النمو العاملي ببلوغ
منها بنوع من الثبات� ،إذ ي�ستمر
ّ
�سجلت التجارة العاملية
مع ّدالت قريبة من  %3يف حني ّ
منو
منو ًا �ضعيف ًا على �صعيد الأحجام ،وقد يكون �أ�ضعف ّ
ّ
�شهدته خالل ال�سنوات الثالثني املا�ضية.

متميزة ،بطبيعة احلال ،بحدثني بارزين هما الت�صويت ل�صالح الربك�سيت وانتخاب
�ستبقى ال�سنة املن�رصمة
ّ
الرئي�س اجلديد يف الواليات املتحدة ،وهما حدثان ي�صعب جداً منذ الآن تقييم ت�أثريهما االقت�صادي الفعلي قبل
معرفة القرارات التي �ست�ستتبعهما.
ال�شعبوية والنزعات القومية يف �سائر �أنحاء �أوروبا ،حيث �س ُتنظّ م ع ّدة انتخابات
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ت�صاعد
ّ
جوهرية ،ي�ؤكّ د �أن العوامل ال�سيا�سية �ستبقى يف �صميم البيئة االقت�صادية.
لقد عاي�ش اليوباف من جهته اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي ع�صفت مبختلف بلدان العامل العربي خالل ال�سنوات
الأخرية والتي ال يزال بع�ضها يدفع حتى الآن ثمنها غالياً.
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وعلى هذا الأ�سا�س،
يبدو يل من ال�رضوري
�أن نعي � ّأو ً
ال الت�أثري
املتزايد للعوامل ال�سيا�سية
تطور االقت�صاد
على ّ
العاملي.

وال�سيما يف �أفريقيا حيث
منو الن�شاطات،
ّ
�إن التنويع اجلغرايف الذي بو�رش به منذ ثالث �سنوات بد�أ ي�ؤتي ثماره مع ّ
عمليات متويل التجارة التي يقوم
عو�ض مع ذلك حتى الآن عن تراجع ّ
ين�شط البنك يف حوايل ثالثني بلداً ،دون �أن ُي ّ
بها مع العامل العربي.
واالنخفا�ض املفاجئ وال�شديد لأ�سعار النفط الذي �أثقل كاهل اقت�صادات العديد من تلك البلدان امل�ص ّدرة انعك�س
حل�سن احلظّ يف  ،2016غري �أن انتعا�ش الأ�سعار ،املرتبط باالتفاق الأخري للأوبك� ،سيبقى على ما يبدو �أ�ضعف
فعلي.
من �أن ينتج عنه ّ
حت�سن ّ
التكيف مع هذه البيئة ال�صعبة ،على غرار ما ا�ستطاع �أن يقوم به خالل
ي�ستمر يف
على اليوباف بالتايل �أن
ّ
ّ
ال�سنوات الأخرية ،كما يدلّ على ذلك �شبه انعدام اخل�سائر العمالنية والطابع املحدود جداً لتكلفة املخاطر .غري
املرجح �أن تبقى النتائج الالحقة �ضعيفة لأن عودة التدفقات التجارية مع العامل العربي لن تتح ّقق �إ ّال
�أنه من
ّ
بالتزامن مع عودة اال�ستقرار ال�سيا�سي يف هذه املنطقة �أو تدعيمه.
�أجنز البنك معظم امل�شاريع ا ُ
متو�سطة الأجل التي انطلقت عام  .2014وحت ّققت
مل َهيكِلة املن�صو�ص عنها يف اخلطّ ة
ّ
وال�سيما جلهة �إدماج قيود املطابقة وال�سالمة
تطور كبرية داخل البنك على �صعيد التنظيم والت�شغيل،
ّ
�أوجه ّ
إ�شكاليات املطابقة وال�سالمة
املخ�ص�صة ل
أولوية با�ستمرار لتدعيم الفرق والإجراءات والنظم
ّ
املالية� .أعطيت ال ّ
ّ
التطور ومتزايد التطلّب.
املالية ،لأنه كان ال ب ّد من هذه الرتقية يف �سياقٍ الئحي دائم
ّ
�أو ّد بالتايل �أن �أعرب عن كبري �شكري وامتناين للإدارة العامة التي عرفت كيف تقوم بحزم بالتكييفات ال�رضورية
التحوالت يف جمال متويل التجارة .كما
�سيتطور ال حمالة لكي ي�أخذ باالعتبار
منوذج اقت�صادي
وبتدعيم �أ�س�س
ٍ
ّ
ّ
التطور الإيجابي.
�أ�شكر جميع العاملني يف البنك على م�ساهمتهم يف هذا
ّ
فاروق العقدة
رئي�س جمل�س الإدارة
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ر�أ�س املال  250 727 220يورو
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توزيع ر�أ�س املال

�إن ر�أ�سمال اليوباف البالغ  250 727 220يورو مملوك بن�سبة  % 52,99من بنوك وم�ؤ�س�سات عربية تنتمي �إىل  19بلداً
من العامل العربي (ومنها % 23,12مملوكة لل�رشكة القاب�ضة يوباك) ،مت�شاركة مع الكريدي �أغريكول كوربورايت �إند
�إنف�ستمنت بنك «كا�سيب» بحدود  % 47,01بالن�سبة لفرن�سا.

% 23,12

% 47,01

يوباك

كا�سيب

%29,87

م�ساهمون عرب

كا�سيب
العامل العربي

 117 867 375يورو
 132 859 845يورو

% 47,01
% 52,99

�أه ّم امل�ساهمني العرب

م�ساهمة عرب يوباك

م�ساهمة عرب يوباك

جمموع امل�ساهمة

بنك اجلزائر اخلارجي

% 9,35

% 2,78

% 12,13

البنك املركزي امل�رصي

% 5,91

% 2,99

% 8,90

امل�رصف الليبي اخلارجي

% 5,57

% 2,99

% 8,56

البنك العربي الأفريقي الدويل (م�رص)

% 3,76

% 2,58

% 6,34

البنك ال�شعبي املركزي (املغرب)

% 4,99

-

% 4,99

بنك الريا�ض (اململكة العربية ال�سعودية)

% 0,29

% 0,56

% 0,85

-

% 11,22

% 11,22

% 29,87

% 23,12

% 52,99

م�ؤ�س�سات �أخرى
املجموع
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تنظيم البنك
جمل�س الإدارة والإدارة العامة
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رئي�س جمل�س الإدارة

الدكتور فاروق العقدة

نائب الرئي�س

ال�سيد/جان� -إيف هو�شيه

املدير العام

ال�سيد�/إمريك دو رنيا�س

املدير العام املنت َدب

د�سوقي
ال�سيد/خالد ّ

�أع�ضاء املجل�س

كا�سيب
ال�رشكة القاب�ضة يوباك
بنك اجلزائر اخلارجي
امل�رصف الليبي اخلارجي
البنك ال�شعبي املركزي
البنك العربي الأفريقي الدويل
()3
البنك املركزي امل�رصي
ال�سيد/فردريك مريون
ال�سيد/بول دو لو�س
ال�سيد/علي ابراهيم معريف

وميثله ال�سيد/جيم�س ويب
وميثلها ال�سيد/عبد اللطيف اجلواهري
()2
وميثله ال�سيد�/سعيد ك�سا�رسة
وميثله ال�سيد/ربيع �أبو ال�شوا�شي
وميثله ال�سيد/حممد بن�شعبون
وميثله الدكتور/ح�سن عبد اهلل
وميثله ال�سيد/طارق عامر
كا�سيب
كا�سيب
()1

اللجنة التنفيذية
الرئي�س

الدكتور فاروق العقدة

الأع�ضاء

ال�سيد/ربيع �أبو ال�شوا�شي
ال�سيد/بول دو لو�س
()1
ال�سيد/جيم�س ويب
()2
ال�سيد�/سعيد ك�سا�رسة

جلنة املراجعة واملخاطر
الرئي�س

فردريك مريون

الأع�ضاء

ال�سيد/ربيع �أبو ال�شوا�شي
ال�سيد/حممد بن�شعبون

مراجعو احل�سابات
Ernst & Young et Autres
PricewaterhouseCoopers Audit

ابتداء من  25مايو 2016
( )1ح ّل حم ّل ال�سيد/دانيال بويو
ً
ابتداء من � 4سبتمرب 2016
لوكال
( )2ح ّل حم ّل ال�سيد/حممد
ً
ابتداء من  25يناير 2017
وح ّل حملّه ال�سيد/ابراهيم �سميد
ً
(ُ )3عينّ ع�ضواً يف جمل�س الإدارة يف  25مايو 2016
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كلمة
املدير العام
لقد �أنهى اليوباف عملي ًا تنفيذ ّ
خطته للأجل
املتو�سط .2017-2014
ّ
و�سع البنك ن�شاطه ،بعد �إعادة تنظيمه على �أ�سا�س خطوط
وقد ّ
ّ
ليتخطى العامل العربي وال�س ّيما باجتاه �أفريقيا حيث نعمل
املهن،
يف ما يقارب ثالثني بلد ًا.
يرتكز النموذج االقت�صادي لليوباف على عالقات الثقة مع
عمالئنا من امل�صارف وكبار التجار وال�رشكات العاملة يف
املجال الدويل.
ت�ستلزم هذه الروابط ،التي ّ
ت�شكل �أ�سا�س ن�شاطنا منذ حوايل 50
يتم �إبرامها وتوطيدها .وبالتايل،
�سنة ،الكثري من الوقت لكي ّ
ً
ف�إن التنويع اجلغرايف لن�شاطاتنا ،الذي بو�رش م� ّؤخرا� ،سي�ؤتي
ثماره بالت�أكيد على املدى الطويل.

طور اليوباف خالل تاريخه عالقات عمل م�ستدمية ومتينة مع �رشكات جتارة املواد ال ّأولية والطاقة .ويكمن
ّ
هدفنا من الآن و�صاعداً يف ا�صطحاب �أولئك ال�رشكاء �أكرث من ذي قبل عن طريق �إقامة عالقات مع كبار عمالئهم
امل�ستوردين ،يف عدد من البلدان املختارة .وباعتقادنا �أن معرفتنا العميقة مبنتجات متويل التجارة وخربتنا
متنوعي
متيزنا عن املناف�سني
املكت�سبة يف العامل العربي و�أفريقيا و�شبكتنا الدولية ت�شكّل جميعها عنا�رص ّ
ّ
الن�شاط.
مت تعليق الن�شاطات املنطوية على خماطر وتقلي�ص حمفظة العمالء ب�شكل ملحوظ من �أجل الرتكيز على �رشكاء،
ّ
من �رشكات �أو م�ؤ�س�سات مالية ،نا�شطني يف جمال التجارة الدولية .وقد كان هذا الرت�شيد لعملنا �رضوري ًا لكي
نتحكّم ب�شكل متزايد مبخاطر عدم املطابقة.
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حتو ً
ال
�أجنز اليوباف ّ
عميق ًا لتنظيمه و�أنظمته
وطرق عمله وتقييم
خماطره .وباتت
ثقافة املطابقة يف
�صميم ن�شاطنا ور�ؤيتنا
اال�سرتاتيجية.

امل�ستقر يف عدد من البلدان العربية التي كانت مت ّثل �رشكاءنا
ال تزال �أرباح � 2016شديدة الت�أ ّثر بالو�ضع غري
ّ
املهمة الأوىل التي ا�ضطلعت بها م� ّؤ�س�ستنا والرامية �إىل ت�شجيع وت�أمني
التقليديني .لكننا نحافظ مع ذلك على
ّ
ّ
�سالمة عمليات متويل التجارة مل�صلحة عمالئنا ولتوفري الدعم لهم حتى يف الفرتات ال�صعبة .ويعك�س انخفا�ض
أهمية مبكان التذكري
ن�شاطاتنا ب�صورة �
أ�سا�سية الرتاجع الظريف للتجارة الدولية مع العامل العربي� .إ ّال �أنه من ال ّ
ّ
ب�أن البنك مل ي�شهد حوادث تخلّف عن الدفع من عمالء مقيمني يف تلك البلدان.
خم�ص�صات للمخاطر القانونية هذه ال�سنة ا�ستكما ًال لتلك التي كُ ّونت يف
مت ت�شكيل
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أنه ّ
ّ
متت ما بني  2009و .2014وقد ُ�شكّلت ب�صفة
العامني ال�سابقني .وهذه
املخ�ص�صات مرتبطة بعمليات ّ
ّ
حت ّفظية ،وهي تعك�س املوقف احلذر الذي اعتمده البنك يف جمال �إدارة املخاطر.
بقيت التكاليف املتعلّقة مبخاطر العمالء منخف�ضة جداً يف  ،2016و ُيعزى ذلك �إىل �سيا�سة تكييف يف
جمال املخاطر االئتمانية و�إىل ن�شاط �أعيد تركيزه على تدفقات عمليات متويل التجارة ،التي و�إن كانت
ذات عائد منخف�ض ن�سبي ًا لكنها تنطوي تقليدي ًا على ن�سبة تخلّف متدنية.
مت بنوع خا�ص حت�سني �أو
آليات املطابقة وال�سالمة املالية .وقد ّ
�أخرياً ،فقد ع ّزز اليوباف ب�شكل كبري � ّ
مت تكييف نظم جمموعة
ا�ستبدال �أدوات الإجراءات املتعلّقة بالغربلة وحتديد املالمح والرت�شيح .كما ّ
يتم فيه الت�أكّ د ،عند كل مرحلة
الكريدي �أغريكول �أو ن�سخها .كما و�ضعت �آلية تي ّقظ حول العمليات ب�شكل ّ
مت توفري التدريب املالئم بهذا ال�صدد،
تتم معاجلتها .و ّ
عمالنية ،من مطابقة ومتا�سك ال�صفقات التي ّ
ال�سيما من خالل التعليم الإلكرتوين (�إيلورنينغ) كما من خالل مق ّدمي خدمات من خارج البنك .هذا
ّ
وقد ُ�ش ّددت ب�شكل ملحوظ الإجراءات اخلا�صة بالعقوبات الدولية ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
وال�سالمة املالية .ا�ستلزم حتديث هذه الآليات وترقيتها ا�ستثمارات كبرية وزيادة عدد املعاونني املوكلني
متو�سطة الأجل.
بوظائف الرقابة .وقد �شكّل هذا اجلهد املبذول منذ ثالث �سنوات الرهان الأ�سا�سي للخطّ ة
ّ
حم�سن على املراقبني الذين يتم ّتعون بخربة �أكرب ،ومعاونني �أف�ضل تدريب ًا ونظم
والنتيجة ُم ْر�ضية بف�ضل �إ�رشاف ّ
و�إجراءات �أكرث فعالية تتحكّم ب�شكل �صارم مبخاطر عدم املطابقة �إن يف فرن�سا �أو يف ال�شبكة الدولية.
�إمريك دو رنيا�س
املدير العام
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مهمتنا
ّ
مهمة اليوباف ،الذي ت� ّأ�س�س عام  ،1970يف ا�صطحاب التد ّفقات التجارية الدولية بني �أوروبا و�آ�سيا والعامل
ُ
تكمن ّ
العربي ،وت�أمني �سالمتها.
املكون من بنوك وم�ؤ�س�سات عربية تنتمي �إىل ت�سعة ع�رش بلداً من العامل
�إن الدعم اال�سرتاتيجي مل�ساهمي اليوباف،
ّ
ومن «الكريدي �أغريكول كوربورايت �إند �إنف�ستمنت بنك» (كا�سيب) بالن�سبة لفرن�سا� ،أتاح له تنمية ن�شاط متويل
التجارة الدولية �إن يف ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا �أو يف �آ�سيا و�شبه القارة الهندية.
هذا و�إن اليوباف ،الذي ين�شط انطالق ًا من مركزه الرئي�سي القائم يف باري�س كما انطالق ًا من �شبكته
يف العامل العربي (اجلزائر ،دبي ،القاهرة) ويف �آ�سيا (�سيول� ،سنغافورة ،طوكيو ،داكا)
مر ال�سنني م� ّؤ�س�سة مرجعية يف جمال متويل املبادالت التجارية بني
�أ�صبح على ّ
�أوروبا و�آ�سيا والعامل العربي.
ي�شكّل منو التدفقات التجارية الدولية مع �أفريقيا ،بالن�سبة
لتطور ن�شاطه يف جمال متويل
لليوباف ،حموراً جديداً ّ
التجارة .وبف�ضل تنظيمه التجاري املو ّزع بح�سب
قطاعات الأن�شطة واملناطق اجلغرافية ،ف�إن
فعال يف
اليوباف ي�صطحب �رشكاءه ب�شكل ّ
تنمية ن�شاطاتهم التجارية يف املنطقة
املعنية.
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خربتنا
معمقة ب�أ�سواق ن�شاطه.
اكت�سب اليوباف منذ حوايل � 50سنة خربة م�شهود لها يف مهن متويل التجارة ومعرفة ّ
يتوجه اليوباف نحو ثالثة �أنواع من
وبف�ضل خربائه يف ك ّل مهنة وم�س�ؤوليه التجاريني الناطقني بع ّدة لغات،
ّ
العمالء :
البنوك وامل� ّؤ�س�سات املالية
ميتلك اليوباف �شبكة عاملية تع ّد �أكرث من  800مرا�سل م�رصيف ،وي� ّؤمن بذلك �صفقات متويل العمليات التجارية
وعمليات ال�رصف والنقدية.
ال�رشكات
املحلية ويق ّدم لهم
يتعامل اليوباف يف الوقت نف�سه مع امل�ص ّدرين وامل�ستوردين ،فيفيدهم مبعرفته للأ�سواق
ّ
املنتجات واخلدمات املالئمة.
جتارة املواد ال ّأولية
ُيعترب اليوباف من امل� ّؤ�س�سات الفاعلة املعرتف بها يف جمال التجارة الدولية (املنتجات الزراعية الغذائية
واملنتجات النفطية واملعادن).

اخلدمات التي يق ّدمها اليوباف
املخ�ص�صة لتمويل التجارة الدولية .وانطالق ًا من
طور اليوباف ،منذ ت�أ�سي�سه ،ت�شكيلة من املنتجات واخلدمات
ّ
ّ
ذلك ،فهو يو ّفر لعمالئه خدمات مرتبطة باملجاالت التالية :
االعتمادات امل�ستندية (الإ�صدار ،التعزيز ،اخل�صم)،
ال�ضمانات الدولية،
التمويل ال�سابق والالحق للعمليات التجارية،
الإقرا�ض واالقرتا�ض يف جمال النقدية،
تغطية ال�رصف نقداً و�آجالً،
فتح احل�سابات،
تعبئة مراكز العمالء واخل�صم دون رجوع (،)forfaiting
التمويل قبل الت�صدير والتمويل املرحلي والتمويل الثنائي وامل�شرتك،
التمويالت ا ُ
مل َهيكلة،
التمويالت الإ�سالمية.
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امل�س�ؤولون التجاريون

UNION
DE BANQUES
والفرن�سية
العربية
احتاد امل�صارف
ARABES ET
FRANÇAISES
اليوباف
U.B.A.F.

Société Anonyme – Capital EUR 250,727,220

ww w. u baf.fr
Email: ubaf.paris@ubaf.fr
Tour EQHO – 2, avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex - France

Tel. 33 (0)1 46 40 61 01 – Fax 33 (0)1 47 38 13 88
SWIFT UBAFFRPP

 املدير،رنيا�س
 �إمريكOfficer
Aymericالعام
de REYNIÈS,
Chiefدو
Executive
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الفروع والبنك التابع
U.B.A.F. SEOUL

U.B.A.F. SINGAPORE

C.P.O. Box 1224
Ace Tower - 3rd Floor
Tongil-ro 92, Jung-Gu
(1-170 Soonhwa-Dong)
Seoul 04517
Korea
Tel. (822) 3455 5300
Fax (822) 3455 5353
Swift UBAFKRSX

7 Temasek Boulevard
Unit 07-04/05
Suntec Tower One
Singapore 038987
Tel. (65) 6333 6188
Fax (65) 6333 6789
Swift UBAFSGSX

U.B.A.F. TOKYO

UBAF (Hong Kong) Limited *
G. P.O. Box 9917
21st Floor
200 Gloucester Road
Wanchai
Hong Kong
Tel. (852) 2520 1361
Fax (852) 2527 4256

Eric REINHART

Sumitomo Fudosan Kudanshita Bldg.
4th Floor
3-5, Kanda Jimbocho, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0051
Japan
Tel. (813) 3263 8821/4
Fax (813) 3263 8820
Swift UBAFJPJX

General Manager

U.B.A.F. OSAKA

Oscar Fung

Olivier TOPUZ

Captain Bldg. 2nd Floor
3-5-14, Kitakyuhojimachi, Chuo-ku
Osaka 541-0057
Japan
Tel. (816) 6243 7707
Fax (816) 6243 7677
Swift UBAFJPJXOSA

General Manager

Chief Executive Officer
*قيد الت�صفية

Rémy ZENTAR
General Manager

مكاتب التمثيل
U.B.A.F. ALGIERS

U.B.A.F. CAIRO

U.B.A.F. DHAKA

U.B.A.F. DUBAI

04 bis rue du Hoggar
Hydra 16035
Algiers
Algeria
Tel. (213 21) 69 41 21/22
Fax (213 21) 69 23 83

4 Baehler Street (Kasr El Nil)
Flat 5
Cairo
Egypt
Tel. (202) 2393 3678/2924
Fax (202) 2392 4654

Business 48, 8th Floor, Plot 48
Road 11, Block F, Banani
Dhaka – 1213
Bangladesh
Tel. (88) 02 987 2476
Fax (88) 02 987 2490

Youcef El-Amri BOUHARAOUA

Hamed HASSOUNA

Sharek KADER

General Representative

General Representative

General Representative

P.O. Box 29885
Nassima Tower
Office No1801
Sheikh Zayed Road
Dubai
United Arab Emirates
Tel. (971 4) 3587 880
Fax (971 4) 3587 885

Raza ALI KHAN
General Representative
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