رسالة
الرئيس التنفيذي

ســنة حافلــة باإلنجــازات للبنك األكبر في دولة اإلمــارات العربية المتحدة
المكانة الرائدة لبنك أبوظبي األول وجهود التحول والتطور أسهمت في مواصلة مسيرة النمو
واإلنجازات خالل العام 2019
ُيســعدني أن أقــدم لكــم النتائــج الماليــة لبنــك أبوظبــي
األول وأبــرز المؤشــرات التشــغيلية لعــام .2019
حرصنــا فــي بدايــة عــام  2019علــى مواصلــة الجهــود
لتحقيــق النمــو المســتدام ،واالســتفادة مــن برامــج التحــول
والتطــور ،ومواصلــة العمــل للحفــاظ علــى مكانتنــا وقوتنــا
الماليــة الرائــدة فــي الســوق .ويســعدني اإلعــان عــن
تمكننــا مــن تحقيــق جميــع هــذه األولويــات االســتراتيجية
خــال العــام .2019
لقــد تمكنــا خــال الســنة األولــى بعــد توحيــد األنظمــة
التقنيــة مــن االســتفادة مــن المزايــا التنافســية لبنــك
أبوظبــي األول والعمــل بكامــل إمكانــات البنــك لتحقيــق
النمــو .كمــا أرســت مجموعة الخدمات المصرفية للشــركات
واالســتثمار معاييــر إقليميــة جديــدة ،فــي حيــن شــهدت
مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد زخمــً إيجابيــً.
وقــد ســاهم ذلــك فــي تحقيــق بنــك أبوظبــي األول صافــي
أربــاح بلــغ  12.5مليــار درهــم فــي عــام  ،2019بارتفــاع
نســبته  ،%4مــع الحفــاظ علــى ميزانيــة عموميــة قويــة
ومواصلــة ضبــط المخاطــر .كمــا تمكنــا مــن تخفيــض
نســبة المصاريــف بعــد عمليــة االندمــاج إلــى المســتوى
األمثــل قبــل الموعــد المحــدد لهــا.
وقــد حظيــت إنجــازات البنــك هــذه بأهميــة كبيــرة نظــرًا
تقلبــات الســوق العالميــة ،وظــروف الســوق التنافســية
والتغيــرات الكبيــرة فــي المشــهد المالــي العالمــي.

لقــد كان عامــً حافــ ً
ا بالنجاحــات علــى صعيــد العمليــات
الماليــة والتشــغيلية ،حيــث واصلنــا تطويــر الخدمــات
الرقميــة لتحســين تجربــة العمــاء ،مثــل أتمتــة عمليــة
اإلقــراض للشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،وارتفــاع أعــداد
مســتخدمي تطبيــق  Payitمــن العمــاء الجــدد.
كما واصل بنك أبوظبي األول اســتراتيجية تطوير وتنمية
األعمــال الدوليــة ،حيــث افتتــح ثالثــة فــروع فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،كمــا زدنــا مــن الحــد األقصــى لنســبة
تملــك األجانــب إلــى  ،%40باإلضافــة إلــى تلبيــة طموحــات
رواد األعمــال فــي الدولــة مــن خــال إطــاق مجموعــة مــن
المنتجــات المصرفيــة المبتكــرة كتوفيــر القــروض لدعــم
وتنميــة أعمــال الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،وإطــاق
بطاقــة ائتمانيــة خاصــة باألعمــال الصغيــرة.
وأخيــرًا ،واصلنــا الجهــود لتعزيــز مكانتنــا كواحــدة مــن أبــرز
المؤسســات المحفــزة للنمــو االقتصــادي ،وذلــك مــن خــال
دعــم المبــادرات التنمويــة المختلفــة مثــل برنامــج أبوظبــي
للمســرعات التنمويــة "غــدًا  ،"21إلــى جانــب المســاهمة
فــي دعــم المجتمعــات فــي األســواق التــي نعمــل ضمنهــا
ومشــاركتنا فــي أحــداث وفعاليــات كبــرى مثــل األولمبيــاد
الخــاص األلعــاب العالميــة أبوظبــي .2019
لقــد كان عامــً حافـ ً
ا باإلنجــازات واصلنــا خاللــه العمــل علــى
دعــم طموحــات النمــو لمســاهمينا وعمالئنــا وموظفينــا،
ونتطلــع إلــى مواصلــة هــذه اإلنجــازات خــال العــام .2020

مــع أطيــب التمنيات،

عبدالحميد ســعيد
الرئيس التنفيذي
مجموعــة بنك أبوظبي األول
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