ً
معا
مسيرتنا لكي ننمو
كان تأســيس بنــك أبوظبــي األول خطــوة تاريخيــة في
مســيرة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة ،عبر إنشــاء
واحــد مــن أكبــر وأأمن المؤسســات المالية فــي العالم.
وبــدأت هــذه الرحلــة فــي يوليــو  2016مــع القــرار التاريخــي بدمــج بنــك الخليــج األول وبنــك أبوظبــي الوطنــي .وكانــت هــذه
الخطوة أكبر من مجرد دمج شــركتين ،حيث جمع بنك أبوظبي األول أهم مكامن القوة للبنكين ،وثقافتهما المؤسســية،
وقيمهمــا المشــتركة ليثمــر ذلــك عــن رائــد جديــد فــي القطــاع المالــي.
وتحققــت هــذه الرؤيــة فــي  2أبريــل  2017عنــد قــرع الجــرس فــي ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة إيذانــً ببــدء تــداول أســهم
أبوظبــي األول ،وأعقــب ذلــك إطــاق حملــة "ننمــو معــً".
وشــهدت المرحلــة التاليــة تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات ،بمــا فــي ذلــك اســتكمال عمليــة االندمــاج فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة خــال أقــل عاميــن .وفــي والوقــت ذاتــه ،بــدأت مســيرة بنــك أبوظبــي األول علــى المســتوى الدولــي ،مــع افتتــاح ثالثــة
فــروع فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وإطــاق ابتــكارات مثــل  PayItالتــي أصبحــت عنص ـرًا بــارزًا فــي قطــاع المدفوعــات
الرقميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
واليــوم ،أصبــح بنــك أبوظبــي األول أكثــر البنــوك قــو ًة وعالميــةً فــي الشــرق األوســط ،وأحــد أهــم وأقــوى العالمــات التجاريــة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وأكثرهــا شــهرة.
وبالنظر إلى المســتقبل ،فإن ســتبقى رؤية البنك قائمة على خلق القيمة للموظفين والعمالء والمســاهمين والمجتمعات
التــي نعمــل ضمنهــا لكــي ننمــو معًا من خالل قيــم التميز والمرونــة واالبتكار.

2017

أداء قويًا خالل مرحلة انتقالية
حقق بنك أبوظبي األول ً

2018

نتائج قوية مع ارتفاع صافي األرباح بأكثر من  %10على الرغم من التركيز على االندماج

2019

ارتفاع صافي األرباح السنوية بأكثر من  %4في أول أعوام النمو والتحول

النظــرة المســتقبلية

بنك أبوظبي األول مؤهل للدفع قدمًا

أسس قوية تدعم تعزيز

تركيز مستمر على تعزيز

بعجلة النمو المستدام

الحصة السوقية

عائدات المساهمين

وفــورات التكاليــف التشــغيلية بعــد االندماج
ﺣﻮاﻟﻲ  2ﻣﻠﻴﺎر دﻫﻢ
وﻓﻮرات ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

ﺣﻮاﻟﻲ  1.5ﻣﻠﻴﺎر دﻫﻢ
• ﺗﺮﺷﻴﺪ إدارة اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ  /اﻟﺪوام ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ
• ﻣﺰاﻳﺎ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
• ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ
• اﻟﻮﻓﻮرات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج

وﻓﻮرات ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

~400

~600

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ

إدارة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 2020

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

2019

2018

~500

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

2017

~470

ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

&
&

وﻓﻮرات

2016

Pre Legal Day1

ﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮذج ﺑﺴﻴﻂ وﻣﺮن
• ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤﻮل
• اﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ
• اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
• أﺗﻤﺘﺔ اﻧﻈﻤﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

20

مسيرتنا لكي ننمو معًا

ادارة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻋﻤﺎل
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