
27

تقــدم مجموعــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات واالســتثمار فــي بنــك أبوظبي األول، 
والتــي حصــدت العديــد مــن الجوائــز الهامــة، منتجات وخدمات رائدة في الســوق، 

بمــا فــي ذلــك تمويل الشــركات، وخدمــات الصفقــات العالمية، واألســواق العالمية، 
والتمويــل اإلســامي للعمــاء فــي دولة اإلمــارات العربية المتحــدة والعالم.

سيكنبت   وواصلت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار ترسيخ موقعها الرائد إقليميًا وعالميًا خال عام 2019، ونجحت في 
تخطي االضطرابات االقتصادية العالمية مستندًة إلى نموذج تشغيلي قوي وتركيز واضح على األسواق االستراتيجية والخطط التنموية 

التي تضع العميل في المقام األول. وسجلت جميع المنتجات وفئات العماء واألسواق أداًء قويًا، يعكس نجاعة نموذج األعمال القائم على 
إياء العماء األولوية القصوى.

تمويــل الشــركات العالمية
حققــت عمليــات قســم تمويــل الشــركات العالميــة أداًء جيــدًا خــال 
عــام 2019، حيــث نجــح فــي تخطــي تحديــات األعمــال التــي تراجــع 
خالهــا حجــم اإلقــراض فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
ــة مــع الفتــرة نفســها مــن عــام 2018، لتســجل  بنســبة 36% مقارن
أدنــى مســتوى لهــا منــذ عــام 2014. وباالســتفادة من مكانتــه الرائدة 
فــي إصــدار القــروض فــي المنطقــة وتوزيعهــا، واصــل قســم تمويــل 
الشــركات العالميــة تعزيــز اإليــرادات القائمــة علــى الرســوم، مــا أســهم 
فــي الحــد مــن األثــر الكبيــر النكمــاش الهوامــش علــى إيــرادات صافــي 
الفوائــد ممــا عــزز الحصــة الســوقية للقســم علــى مســتوى جميــع 

األنشــطة. 

ــدة التــي تحظــى بهــا مفاهيــم الحوكمــة  ــة الرائ ــى المكان وباإلضافــة إل
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ضمــن عــروض القيمــة الخاصــة 
بقســم تمويل الشــركات العالمية؛ تمكن كذلك من الفوز بالعديد من 
التوكيــات الهامــة عبــر أعمالــه المتناميــة فــي مجــال إدارة أســهم رأس 
ــك، ســاهمت خدمــات  ــى ذل ــة إل المــال والخدمــات االستشــارية. وباإلضاف
إدارة األســهم واألوراق الماليــة فــي نمــو معــدل األصــول ضمــن خدمــات 
الحفــظ األميــن وذلــك فــي ظــل مواصلــة العمــل علــى توفيــر أفضــل 

خدمــات الحفــظ األميــن فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
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مســاهمة مجموعــة الخدمــات المصرفية للشــركات 
واالســتثمار فــي نتائــج الســنة المالية 2019

اإليرادات

األربــاح بعد الضريبة

والسلفيات القروض 
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تتمثــل إحــدى أولوياتنــا الرئيســية فــي ترســيخ مكانتنــا الرائــدة فــي 
البنــك  نصبــح  وأن  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  الســوق 
المفضــل إقليميــًا لعمــاء الخدمات المصرفية للشــركات واالســتثمار. 
وســتعتمد المرحلــة التاليــة مــن أعمــال مجموعة الخدمــات المصرفية 
للشــركات واالســتثمار علــى نمــوذج التغطيــة المصرفيــة العالميــة، 
ــى العمــاء وفقــًا  ــر خدمــات بنــك أبوظبــي األول إل ممــا يضمــن توفي

لمتطلباتهــم. وباإلضافــة إلــى ذلــك، سيســاعد تركيزنــا المتواصــل على 
ــز النمــو المســتقبلي، مــن خــال مكاملــة  التقنيــات الرقميــة فــي تعزي
الجديــدة  التقنيــات  مــع  التشــغيلي  والنمــوذج  األعمــال  اســتراتيجية 
والتوجهــات الناشــئة )االبتــكار( لتحســين أســلوب تعاملنــا مــع عمائنــا 

ــم رؤى وتجــارب رقميــة متفــردة.  وتقدي

أفضل بنك استثماري مبتكر في الشرق األوسط وشمال أفريقيا – ذا بانكر 
أفضل بنك لخدمات الحفظ األمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة- غلوبال كاستوديان وغلوبال فاينانس 

أفضل بنك لتسعير العمات األجنبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة- غلوبال فاينانس 
أفضل بنك إلدارة النقد في الشرق األوسط- غلوبال فاينانس 

أفضل بنك للتمويل التجاري في الشرق األوسط وشمال أفريقيا – غلوبال تريدر ريفيو 
جوائز االبتكار في إدارة النقد 2019 – غلوبال فاينانس 

وكيل ومدير االكتتاب األول للقروض المجمعة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
أبرز بنك في أسواق رأس مال الدين اإلقليمية

مدير اكتتاب قروض "إنديا جي 3"
أفضل صفقة إسامية للعام- جوائز آسيت إيجان 

النظــرة المســتقبلية 
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العمليــات المصرفيــة الدولية

تحقيــق األهــداف اإلقليميــة والعالمية 

الجوائز

األســواق العالمية
حققــت إيــرادات قســم األســواق العالميــة زيــادة كبيــرة مقارنــة بالعــام 
الســابق، وذلــك نتيجــة الرتفــاع إيــرادات االســتثمارات وإدارة األصــول 
الســوق  ظــروف  ظــل  فــي  الفــرص  مــن  واالســتفادة  والموجــودات 
المتغيــرة وتقلــب أســعار الفائــدة. وحققــت مبيعات األســواق العالمية 
أداًء قويــًا بفضــل زيــادة نشــاط العمــاء، والعاقــات الجديــدة، والتركيــز 
علــى تعزيــز المبيعــات فــي شــبكة األعمــال العالميــة لبنــك أبوظبــي 

اســتمر التركيــز االســتراتيجي علــى التحــول الرقمــي، مــع رفــع النســبة 
المســتهدفة مــن العماء الذين يعتمدون علــى القنوات اإللكترونية 
إلــى أكثــر مــن 90%. كمــا ســاهمت أتمتــة العمليــات اآلليــة للتــداوالت 
التــداوالت  اإلنجــاز، وتســريع معالجــة  فتــرات  اختصــار  فــي  التجاريــة 

على المســتوى العالمي، ركزت العمليات في أوروبا والشــرق األوســط 
وأفريقيــا علــى النمــو، بالتزامــن مــع تعزيز الترابط بين مختلــف الفروع 
العالميــة. وحققــت العمليــات اآلســيوية نتائــج قويــة مجــددًا، عبــر عــدد 
مــن الصفقــات الهامــة، وتزويــد تجــارب أفضــل لخدمــة العمــاء علــى 

امتــداد محفظــة خدمات المنتجــات والمناطــق الجغرافية. 

وفــي امتــداد لمســيرة النمــو، أطلقــت مجموعــة الخدمــات المصرفيــة 

والمبــادرات  الهامــة  األدوات  مــن  عــددًا  واالســتثمار  للشــركات 

العمــاء  إلــى  العالميــة  األســواق  قســم  منتجــات  توزيــع  وبلــغ  األول. 
الدولييــن مســتويات قياســية خــال عــام 2019، نتيجــًة للتحــوط تجــاه 
العمــات األجنبيــة وأســعار الصــرف والســلع. كمــا حقــق بنــك أبوظبــي 
األول خطــوات نوعيــة علــى صعيــد تطويــر إمكانــات منصتــه اإللكترونية 
لمنتجــات العمــات األجنبيــة واالئتمــان، لتزويــد العمــاء بأفضــل معاييــر 

الجــودة فــي تنفيــذ العمليــات. 

التجاريــة بشــكل كبيــر. وحققــت العمليــات المصرفيــة الدوليــة نمــوًا 
ــدة حيــث اســتكملت عــددًا كبيــرًا  علــى الرغــم مــن تراجــع أســعار الفائ
مــن طلبــات إدارة النقــد، مــا أســهم فــي ارتفــاع ودائــع الحســابات الجاريــة 

وحســابات التوفيــر.

االســتراتيجية خــال عــام 2019. وأطلقنــا مركــز العمليات العالميــة إلدارة 
أعمال مجموعة الخدمات المصرفية للشــركات واالســتثمار على أســاس 
عالمــي يشــمل جميــع المواقــع الدوليــة، وقمنــا بالكشــف عــن نمــوذج 
أعمالنــا للعمليــات المصرفيــة العالميــة، وأسســنا وحــدة متخصصــة 
بخدمــة عمــاء مجموعــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات واالســتثمار 
لدعمهــم فــي معاماتهــم اليوميــة، وأطلقنــا قســمًا جديــدًا للمخاطــر 
والتحكــم ضمــن المجموعــة كخــط دفــاع أول. وســاهمت هــذه الخطــوات 

مجتمعــة فــي تعزيــز قــوة نمــوذج عملياتنــا التشــغيلية. 

تم تكريم إنجازات مجموعة الخدمات المصرفية للشركات واالستثمار بالعديد من الجوائز التي حصدها البنك، ومنها: 

أفضل بنك استثماري مبتكر في الشرق األوسط -  ذا بانكر / فايننشال تايمز )للعام الثالث على التوالي(
أفضل بنك استثماري في دولة اإلمارات العربية المتحدة - يوروموني وغلوبال فاينانس )للعام الثاني على التوالي(

أفضل بنك لخدمات األسهم في الشرق األوسط -  غلوبال فاينانس وإيميا فاينانس  
أفضل منظم للقروض في الشرق األوسط - غلوبال كابيتال )للعام الثالث على التوالي(


