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كــلـمـة

رئي�س جمل�س الإدارة

منذ �سنة ،ويف الكلمة نف�سها يف م�ستهل التقرير ال�سنوي ،بدا يل من الطبيعي �أن
ؤ�شات االقت�صادية
�أ�ش ّدد على عودة الثقة ،وهو ما �أكّ ده ارتفاع
النمو العاملي وامل� رّ
ّ
اجليدة وتق ّدم التجارة العاملية وتفا�ؤل الأ�سواق يف بيئة �أقلّ تقلّباً.
ّ
يف نهاية � ،2017شكّلت اال�ضطرابات امللحوظة يف الأ�سواق الدليل ،من �ضمن �أدلّة �أخرى ،على
�أن هذه الثقة تال�شت �أمام بيئة �أكرث تعقيداً حمفوفة بعدم اليقني� ،أ�صبحت فيها ال�سيا�سة العامل
احلا�سم.
بفعل الت�أثريات الثانوية للأزمة املالية الكربى يف ال�سنوات املا�ضية �أم بفعل التبعات املبا�رشة
جلموح العوملة� ،أخذت الأفكار ال�شعبوية مع ما يواكبها من تطلّعات حمائية تتنامى يف عدد من
البلدان.
وهي مت ّثل حت ّدي ًا حقيقي ًا بالن�سبة لأوروبا يف ال�سنوات القادمة وقد بد�أت �إعادة النظر يف تو ّقعات
وال�سيما يف البلدان
معنية هي �أي�ضاً،
النمو باجتاه االنخفا�ض ،غري �أن مناطق �أخرى من العامل
ّ
ّ
النا�شئة ،على غرار الربازيل والهند.
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�سجلت
بعد ع ّد ّة �سنوات من ّ
الرتيث ،كانت التجارة العاملية قد انتع�شت خالل ال�سنوات الأخرية� ،إذ ّ
االتاه .وقد
منو �أعلى من مع ّدل الن�شاط؛ ولكن يبدو �أن الإح�صاءات الأخرية تدح�ض هذا جّ
مع ّدل ّ
اجلوهرية بني ال�صني والواليات املتحدة� .أخرياً،
يتعاظم الرتاجع يف حال ف�شل املفاو�ضات
ّ
إيكولوجية �أو
ا�سرتاتيجياتها ال�صناعية وفق معايري �
ف�إن جمموعات دولية كربى تعيد النظر يف
ّ
ّ
�سيا�سية تتغيرّ بالعمق.
ّ
والتباط�ؤ امللحوظ للن�شاط ُيعاك�س �إرادة بع�ض البنوك املركزية يف ت�شديد �سيا�ساتها النقدية.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن التنمية احلالية لل�سيا�سات ال�شعبوية قد تخلق وتع ّزز ارتفاع ًا تدريجي ًا
لأ�سعار الفائدة احلقيقية على املدى الطويل .وقد يكون التقاء هذه الظروف �أكرث �إ�رضاراً ببع�ض
امل�سجلة
االقت�صادات التي مل يعد م�ستوى
مديونيتها حممو ًال �إ ّال ب�أ�سعار الفائدة املنخف�ضة جداً
ّ
ّ
منذ ع ّدة �سنوات.
النمو العاملي .وهما بذلك
وقد خ ّف�ض �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل م� ّؤخراً تو ّقعات مع ّدالت
ّ
وي�ضخم �أوجه القلق.
ي�ؤكّ دان انقالب االتجّ اه الذي ،و�إن مل نكن نتح ّدث بعد عن ركودُ ،يعتم الأفق
ّ
تطور الدوالر هذا التغري .فبعد �أن ع ّزز نهو�ضه خالل الربع ال ّأول من  ،2018هبط ب�شكل
ويعك�س ّ
متو�سط م�ستواه الأكرث ارتفاع ًا يف  2018مقابل ال�سنوات
مفاجئ يف الأ�شهر الأخرية .غري �أن
ّ
ال�سابقة كان له ت�أثري �إيجابي على نتائج اليوباف ،الذي تحُ ّرر معظم ن�شاطاته بهذه العملة.
لتح�سن النتائج
يف هذا ال�سياق الذي ال يزال دقيق ًا جداً� ،أو ّد �أن �أذكر �أي�ض ًا �أن �أحد العوامل الرئي�سية
ّ
مت َّث َل ،دون �أدنى �شكّ  ،يف الإدارة املمتازة ملخاطر البنك.
واجه اليوباف ،منذ �سنوات ،عدداً كبرياً من التغيرّ ات يف بيئته االقت�صادية وال�سيا�سية والالئحية،
م�ش ّدداً على مقت�ضياته يف جمال املطابقة وال�سالمة املالية.
تطلّب هذا اجلهد يف خدمة عمالئنا التزام جميع العاملني يف البنك وكفاءاتهم .وقد حت ّققت �أوجه
تق ّدم ال جدال فيها.
ولأجل ك ّل ذلك� ،أو ّد �أن �أعرب عن �شكري للإدارة العامة وملجمل املوظّ فني.
فاروق العقدة
رئي�س جمل�س الإدارة
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ر�أ�س املال

 250 727 220يورو
توزيع ر�أ�س املال

كا�سيب (كريدي �أغريكول كوربوريت �أند �إنف�ستمنت بنك  )CA-CIBهو امل�ساهم املرجعي �إزاء �سلطة الرقابة
يتكونون ب�شكل رئي�سي من م�رص
االحرتازية ( )ACPRوميلك  % 47,01من ر�أ�س املال .وامل�ساهمون العرب ّ
واجلزائر وليبيا واملغرب.

فرن�سا  /كا�سيب

 117 867 375يورو

% 47,01

العامل العربي

 132 859 845يورو

% 52,99

�أه ّم امل�ساهمني العرب

م�ساهمة مبا�رشة

بنك اجلزائر اخلارجي

% 9,35

-

% 12,13

البنك املركزي امل�رصي

% 5,91

-

% 8,90

امل�رصف الليبي اخلارجي

% 5,57

-

% 8,56

البنك العربي الأفريقي الدويل (م�رص)

% 3,76

-

% 6,34

البنك ال�شعبي املركزي (املغرب)

% 4,99

-

% 4,99

بنك الريا�ض (اململكة العربية ال�سعودية)

% 0,29

-

% 0,85

-

-

% 11,22

% 29,87

% 23,12

% 52,99

م�ؤ�س�سات �أخرى
املجموع
* خا�ضعة لإعادة الهيكلة مع ت�صفية حمتملة قبل نهاية .2019
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م�ساهمة عرب يوباك

*

جمموع امل�ساهمة

العامل العربي
)(بنوك وم� ّؤ�س�سات

% 52,99
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Crédit Agricole
Corporate & Investment Bank

كا�سيب

% 47,01

تنظيم البنك
رئي�س جمل�س الإدارة
الدكتور فاروق العقدة

نائب الرئي�س

ال�سيد/جان� -إيف هو�شيه

املدير العام

ال�سيد/جان -كلود جلهار

املدير العام املنت َدب
د�سوقي
ال�سيد/خالد ّ
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال�سيد/جيم�س ويب
كا�سيب
كا�سيب
ال�سيد/براهيم �سميد
ال�سيدة/لبنى خليل
ال�سيد/ربيع �أبو ال�شوا�شي
ال�سيد�/رشيف علوي
ال�سيد/حممد كرمي منري
ال�سيد/عبد اللطيف اجلواهري
(البنك الأهلي الكويتي)

وميثله
كا�سيب
جان فران�سوا باالي 		
		
فران�سوا كانوي
وميثله
بنك اجلزائر اخلارجي
ومتثله
البنك املركزي امل�رصي
وميثله
امل�رصف الليبي اخلارجي
وميثله
البنك العربي الأفريقي الدويل
وميثله
البنك ال�شعبي املركزي
وميثلها
ال�رشكة القاب�ضة يوباك
		
ال�سيد/علي ابراهيم معريف

اللجنة التنفيذية
الدكتور فاروق العقدة
ال�سيد/ربيع �أبو ال�شوا�شي
ال�سيد/براهيم �سميد
ال�سيد/جيم�س ويب
ال�سيد/جان فران�سوا بااليي

الرئي�س
امل�رصف الليبي اخلارجي
بنك اجلزائر اخلارجي
كا�سيب

جلنة املراجعة واملخاطر
ال�سيد/فران�سوا كنوي
ال�سيد/ربيع �أبو ال�شوا�شي
ال�سيد/حممد كرمي منري

الرئي�س
امل�رصف الليبي اخلارجي
البنك ال�شعبي املركزي

مراجعو احل�سابات

Ernst & Young et Autres
PricewaterhouseCoopers Audit

9

كــلـمـة

املدير العام

انق�ضت ال�سنة  2018ب�شكل ُم ٍ
ر�ض جد ًا بالن�سبة لليوباف ،ف�أكّ دت بذلك االنعطافات
ٍ
ما�ض ن�أمل
الإيجابية التي ظهرت يف  2017و�أق�صت ال�سنوات املالية ال�سابقة �إلى
�أنه م�ضى دون رجعة.
حق كلم ُة رئي�سنا ،ف�إن �أق ّل ما يقال هو �أن ال�سياق العام لل�سنة املن�رصمة مل
كما ذكّ رت به عن ّ
يكن �صافي ًا �أو م�صدراً للتفا�ؤل بالن�سبة لالقت�صاد العاملي ب�شكل عام ويف جمال متويل املبادالت
الهوية
حمى
ّ
التجارية التي هي يف قلب ن�شاطنا ،بنوع خا�ص .ت�صاعد التعريفات احلمائية  ،تزايد ّ
م�ستقر ،تقلّب �أ�سعار املواد ال ّأولية� ،ضعف
يف بلدان كانت عادة �أكرث فطنة� ،سياق جيو�سيا�سي غري
ّ
منو اقت�صادي عاملي متباطئ ...جميع
م�ؤ�شرّ ات ثقة ال�رشكات والأ�رس� ،أ�سواق مالية مبلبلة �أحياناًّ ،
املكونات التي ت�ستلزم هبوط ًا ا�ضطراري ًا بدت جمتمعة.
ّ
تكمله،
الكمية التي نرفعها �إليكم يف هذا التقرير ال�سنوي ،وكذلك البيانات
ّ
النوعية التي ّ
�إن العنا�رص ّ
من �ش�أنها �أن تثبت مقاومة اليوباف يف �سياق مرت ّد عموماً .ولي�س هذا الو�ضع وليد ال�صدفة �أو
تطورات تقنية وتنظيمية بو�رش
احلظّ  ،بل �إنه ناجت عن تالقي تاريخ وثقافة م� ّؤ�س�سة فريدين ،وعن ّ
بها بعزم منذ �سنوات عديدة.
تطورت �إيراداتنا بن�سبة  % 5من �سنة مالية لأخرى وانخف�ضت م�رصوفاتنا بن�سبة
هكذا فقد ّ
وحت�سن �إجمايل ناجت الت�شغيل
مت�س مع ذلك بجودة عمليات التنفيذ وال بالرقابة؛
ّ
 % 7دون �أن ّ
وا�ستقر يف حدود �إيجابية.
ب�ش ّدة
ّ
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تطوراً ملحوظ ًا بلغ حوايل
من وجهة نظر تد ّفق الأعمالّ ،
�سجلت الن�شاطات امل�ستندية لليوباف ّ
 % 18وهو ما يرفع املبالغ املعاجلة �إلى  11,3مليار يورو .ارتفعت حمفظة القرو�ض التجارية
و�سجلت هوام�ش الفوائد الناجتة عن
من جهتها بن�سبة  % 19لتبلغ
باملتو�سط  951مليون يورو ّ
ّ
بنمو يبلغ
منواً ن�سبته  .% 37وباتت ميزانية اليوباف تقارب الآن  2مليار يوروّ ،
ن�شاطات التمويل ّ
 % 17على فرتة �سنة .وتبقى مع ذلك مع ّدالتنا الالئحية �شديدة احلماية مع ن�سبة مالءة حمت�سبة
باملتو�سط ال�شهري
بالطريقة القيا�سية بلغت يف نهاية ال�سنة  % 14,2ون�سبة �سيولة � LCRأبقي
ّ
عند .% 195
املكون الذي ُيعترب بالت�أكيد واعداً �أكرث من غريه بالن�سبة
ويف ما يتع ّدى هذه الأرقام وحدها ،ف�إن
ّ
لليوباف هو �إبقاء  -ويف غالب الأحيان تنمية � -شبكة من االت�صاالت البنكية واخلربات امليدانية
يف بلدان كثرياً ما ُتعترب �صعبة �أو مع ّقدة من وجهة نظر �إدارة خماطر من ك ّل الأنواع ،مثل �أفريقيا
قوية وت�شكّل مراكز
منو ّ
والعامل العربي �أو �شبه القارة الهنديةّ .
ت�سجل االقت�صادات النا�شئة مع ّدالت ّ
ربحية بديلة بالن�سبة للعديد من امل� ّؤ�س�سات امل�رصفية التي غالب ًا ما تنتهج �أ�سلوب املزايدات
التخفي�ضية على عالوات املخاطر املرتبطة بعمليات متويل التجارة.
تكمل مناطقنا اجلغرافية املم ّثلة حملي ًا بثالثة فروع (�سنغافورة و�سيول وطوكيو) و�أربعة مكاتب
ّ
متثيل (داكا والقاهرة ودبي واجلزائر) جهازاً مركزي ًا قائم ًا يف باري�س يغطّ ي ب�شكل �شامل عمالءنا
التجار وال�رشكات امل�ص ّدرة والبنوك
املهنية
املتمحورين حول القطاعات
ّ
ّ
املخ�ص�صة لكبار ّ
املرا�سلة.
وهذا ما يتيح لليوباف �أن يكون يف موقع موات جداً وب�شكل �آمن يف عامل تناف�سي تزداد متطلّباته.
اجليدة املالية والتجارية يف عام  2018ال حتجب مع ذلك م�صادر ارتياح �أخرى
لكن �أوجه الأداء ّ
كمتابعة حت�سني نظمنا املعلوماتية و�آليتنا لإدارة خماطر العمالء واملطابقة وكذلك اجلودة
العمالنية لآلية  middle-officeو back-officeالتي لوالها لكان تطوير اليوباف م�ستحيالً.
تتيح لنا هذه القواعد ال�سليمة مواجهة العام  2019بثقة وعزم ،رغم ا�ستمرار �أوجه عدم اليقني
التطورات الالئحية املرتقبة
ال�سيا�سية واالقت�صادية الكبرية على ال�صعيد الدويل ،ورغم
ّ
(بازل  )4وهي بالت�أكيد معيقة �آج ًال ملهننا ،ورغم حت ّديات تكنولوجية غري م�سبوقة ،كالتحويل
الرقمي للأدوات امل�ستندية.
جان -كلود جلهار
املدير العام
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مهمتنا
ّ
مهمة اليوباف ،الذي ت� ّأ�س�س عام  ،1970يف ا�صطحاب التدفّقات التجارية
تكمن ّ
ُ
الدولية بني �أوروبا و�آ�سيا والعامل العربي و�أفريقيا ،وت�أمني �سالمتها.
املكون من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية تنتمي �إلى ت�سعة ع�رش
�إن الدعم اال�سرتاتيجي مل�ساهمي اليوبافّ ،
بلداً من العامل العربي ومن «الكريدي �أغريكول كوربوريت �أند �إنف�ستمنت بنك» (كا�سيب) بالن�سبة
لفرن�سا� ،أتاح للبنك تنمية ن�شاطه يف 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 (داكا� ،سيول� ،سنغافورة ،طوكيو) �أ�صبح على
مر ال�سنني م� ّؤ�س�سة مرجعية يف جمال متويل املبادالت التجارية بني �أوروبا و�آ�سيا والعامل العربي
ّ
و�أفريقيا.
وبف�ضل تنظيمه التجاري املو ّزع بح�سب قطاعات الأن�شطة واملناطق اجلغرافية ،ف�إن اليوباف
فعال يف تنمية ن�شاطاتهم التجارية يف تلك املناطق.
ي�صطحب �رشكاءه ب�شكل ّ
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خربتنا

اكت�سب اليوباف منذ حوايل � 50سنة خربة م�شهود لها يف مهن متويل التجارة الدولية ومعرفة
معمقة ب�أ�سواق ن�شاطه .وبف�ضل خربائه يف ك ّل مهنة وم�س�ؤوليه التجاريني الناطقني بع ّدة لغات،
ّ
يتوجه اليوباف نحو ثالثة �أنواع من 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.
واملتو�سطة)
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية يف الت�صدير العاملي (ال�رشكات الكبرية
ّ
املحلية
يتعامل اليوباف يف الوقت نف�سه مع امل�ص ّدرين وامل�ستوردين ،فيفيدهم مبعرفته للأ�سواق
ّ
ويق ّدم لهم 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.
طور اليوباف ،منذ ت�أ�سي�سه ،ت�شكيلة من املنتجات واخلدمات
ّ
ّ
وعلى هذا الأ�سا�س ،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،
• 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

والفرن�سية
احتاد امل�صارف
UNIONالعربية
DE BANQUES
ARABES ET
FRANÇAISES
اليوباف
UBAF

Société Anonyme – Capital EUR 250 727 220
R.C.S. Nanterre B702 027 178

www.ubaf.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

Jean-Claude GELHAAR, Chief Executive Officer
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الفروع
UBAF SEOUL

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

Olivier TOPUZ
General Manager

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

Eric REINHART
General Manager

UBAF TOKYO

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

Koichi EBARA
General Manager

مكاتب التمثيل
UBAF ALGIERS

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

UBAF CAIRO

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

Youcef El-Amri BOUHARAOUA Hamed HASSOUNA
General Representative
General Representative
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UBAF DHAKA

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

Sharek KADER
General Representative

UBAF DUBAI

P.O. Box 29885
Nassima Tower
Office Nr1801
Sheikh Zayed Road
Dubai
United Arab Emirates
Tel. (971 4) 3587 880
Fax (971 4) 3587 885

Raza ALI KHAN
General Representative

