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إنجازاتنا 

مــن خــال التركيــز علــى االحتياجــات المتنوعــة لمختلــف فئــات العمــاء، بما في ذلك 
األفــراد والخدمــات المصرفيــة الشــخصية ألصحــاب الثروات والشــركات الصغيرة 

والمتوســطة، تقــدم مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد مجموعة واســعة 
مــن المنتجــات الجذابــة، تشــمل الحســابات الجاريــة، والودائع، وبطاقــات االئتمان، 
والقــروض التــي تلبــي االحتياجــات المصرفيــة اليوميــة، وصوالً إلــى توفير حلول 

اســتثمارية أكثــر تعقيــدًا ومنتجــات مصرفيــة خاصــة لألعمال. 

حققــت مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد أداًء قويــً خــال عــام 
2019، مــع صافــي أربــاح بقيمــة 3.5 مليــار درهــم. وســاهمت زيــادة 
زخــم المبيعــات فــي تعزيــز اإليــرادات علــى مــدار الســنة، مــع نمــو 

ملحــوظ فــي الودائــع وأرصــدة القــروض. 

سجلت اإليرادات التشغيلية نموًا بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق، 
مــا يعكــس الزيــادة فــي زخــم المبيعــات خــال العــام، واالســتفادة مــن 
منصــة األنظمــة التقنيــة الموحــدة، باإلضافــة إلــى تحســين العــروض 

تحســين  علــى  العمــل  وتواصــل  الجديــدة،  والشــراكات  والمنتجــات، 
العمليــات.

وحققــت القــروض والســلفيات نمــوًا ســنويً بلــغ 3%، فــي حيــن ارتفعــت 
ــادة فــي ودائــع الحســابات  ودائــع العمــاء بنســبة 13% مــع تســجيل زي
الجاريــة وحســابات التوفيــر، مــا يعكــس المنتجــات التنافســية التــي 
يقدمهــا البنــك. كمــا واصــل البنــك اســتراتيجية تطويــر وتنميــة األعمــال 
الدوليــة، مــع افتتــاح ثاثــة فروع جديدة في المملكة العربية الســعودية.
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العمالء ودائع 

مســاهمة مجموعــة الخدمــات المصرفية 
لألفــراد فــي نتائــج الســنة المالية 2019 
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النظــرة المســتقبلية 

وحافــظ قطــاع المدفوعــات علــى أهميتــه االســتراتيجية. وحققنــا 
مــع  اســتراتيجية  تحالفــات  التجارييــن، وعقدنــا  العمــاء  فــي  نمــوًا 
رواد الســوق، بالتزامــن مــع تحســين حلــول الدفــع الرقميــة الخاصــة 
بنــا لتوفيــر تســهيات أكبــر للعمــاء وتوفيــر خدمــات الســداد عبــر 
Samsung Pay وApple Pay وGoogle Pay بنجــاح خــال عــام 2019. 

وارتفــع عــدد مســتخدمي Payit، أول محفظــة رقميــة متكاملــة فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، إلــى أكثــر مــن 100 ألــف مســتخدم 
فــي 2019، وواصلــت المحفظــة تعزيــز القيمــة التــي توفرهــا مــن 
خــال إضافــة خصائــص جديــدة وعقــد شــراكات مبتكــرة، نذكــر منهــا 
الشــراكة مــع ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة إلتاحــة اســتام توزيعــات 

اســتنادًا إلــى مكانتــه الرائــدة في الســوق ومنصته التقنيــة الموحدة، 
ســيطلق بنــك أبوظبــي األول منتجــات جديدة ومبتكــرة هي األفضل 
مــن نوعهــا خــال عــام 2020، بالتزامــن مــع التطبيــق الكامــل لبرنامج 
"العميــل أوالً" الهــادف إلــى االرتقــاء بتجربــة العمــاء نحــو آفــاق جديــدة. 

األربــاح النقديــة عبــر المحفظــة الرقميــة، ومــع شــركة أبوظبــي الوطنيــة 
 .Payit لتأميــن لتوفيــر خيــارات جديــدة للســداد عبــر

كمــا عقــد بنــك أبوظبــي األول شــراكة مــع "هيئــة أبوظبــي للدعــم 
االجتماعــي" إلطــاق برنامــج دعــم مالــي مبتكــر للعائــات اإلماراتيــة ذات 
الدخــل المنخفــض. ويتيــح هــذا الحــل التقنــي المتقــدم للمســتفيدين 
مــن برنامــج الدعــم الوصــول إلــى المســاعدات الماليــة بســرعة وكفــاءة، 
التشــغيلية  التخفيــف مــن األعبــاء  الوقــت ذاتــه فــي  ويســاهم فــي 

واإلداريــة المترتبــة علــى أبوظبــي للدعــم االجتماعــي.

كمــا ســيواصل البنــك فــي نقــل المزيد مــن خدمات العماء إلــى القنوات 
الرقميــة، وخلــق فــرص جديــدة للنمــو في دولــة اإلمــارات العربية المتحدة 

وعلى المســتوى العالمي. 
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منتجــات جديدة وشــراكات اســتراتيجية 

تحســين تجربــة العماءتحســين تجربــة العماء

الجوائز
تقديــرًا  القطــاع  جوائــز  أرقــى  حصــد  األول  أبوظبــي  بنــك  واصــل 
البتكاراتــه وخدماتــه المميــزة. وحصــد حســاب "توفيــري" جائــزة أفضــل 
ــز "ذا بانكــر الشــرق األوســط  ــر لعــام 2019 مــن جوائ حســاب للتوفي

أدخلــت مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد تحســينات ملموســة 
علــى تجربــة العمــاء، اســتنادًا إلــى مجموعــة مــن المبــادرات التــي 
تغطــي المجــاالت التقنيــة والثقافــة المؤسســية والعمليــات وجــودة 

الخدمــات. 

واســتمر تحــول العمــاء إلــى اســتخدام القنــوات الرقميــة بالنمــو، وهو 
مــا تجســد فــي إطــاق خصائــص محســنة الســتخدامات الهواتــف 
الرقميــة  والتحــوالت  الســّباقة،  التســويقية  والحمــات  المحمولــة، 
العمليــات،  الخدمــات. وقمنــا برقمنــة عــدد مــن  المحــددة لبعــض 
ــك التحــول الرقمــي فــي عملياتنــا المتخصصــة بإقــراض  بمــا فــي ذل
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة باســتخدام الروبوتــات والبلــوك 

 .)OCR( تشــين وتقنيــة التعــرف الضوئــي علــى األحــرف

باإلضافــة إلــى ذلــك، ولجعــل تجربــة الخدمــة الذاتيــة أكثــر ســهولة، 
تــم إطــاق نظــام الخدمــة الصوتيــة التفاعليــة لمركــز خدمــة العمــاء 

قدمــت مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد عــددًا مــن الحلــول 
المبتكــرة خــال عــام 2019 لتعزيــز النمــو فــي الخدمــات وإثــراء تجربــة 
العمليــات المصرفيــة للعمــاء علــى امتــداد جميــع الفئــات وقنــوات 

ــع والمناطــق الجغرافيــة. التوزي

الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  لعمــاء  عروضنــا  بتعزيــز  وقمنــا 
والحســابات الجاريــة للنخبــة مــع مجموعــة مــن الصناديــق الجديــدة 
والمنتجــات األخــرى، بالتزامــن مــع تحســين العمليــات وأنظمــة إدارة 

العمــاء.  عاقــات 

وبالنســبة لعمــاء الخدمــات المصرفيــة لألعمــال، تضمنــت قائمــة 
المنتجــات الجديــدة سلســلة بطاقــات "مارســتركارد وورلــد" االئتمانيــة 

للمنتجــات المصرفيــة"، وأفضــل بنــك خــاص مــن جوائــز "ذا بانكر الشــرق 
األوســط". كمــا حصــد البنــك جائــزة "أفضــل مســيرة تحــول فــي العالــم"، 

خــال حفــل توزيــع جوائــز يورومونــي للتمّيــز 2019. 

)IVR( لتحســين التفاعــل مــع العمــاء. وحصــد بنــك أبوظبــي األول جائزة 
"تكنولوجيــا التجزئــة" مــن جوائــز "ســيملس" لعــام 2019، تقديــرًا لريادة 
البنــك فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة لألفــراد عبــر تطبيــق التقنيــات 
التــي تضمــن تجربــة اســتثنائية للعمــاء بمــا فــي ذلــك حلــول الدفــع 

المتطــورة والمتخصصــة. 

وكان تحســين تجربــة العمــاء مــن أبــرز أولويــات عــام 2019. وركــزت 
مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد علــى برامــج التدريــب والتطويــر 
المصممــة لوضــع العمــاء فــي صميــم كل مــا نقــوم بــه. وشــمل ذلــك 
مــن 3500  تــم توفيــره ألكثــر  الــذي  التدريبــي  أوالً"  "العميــل  برنامــج 
موظــف علــى امتــداد وحــدات أعمــال مجموعــة الخدمــات المصرفيــة 
لألفــراد. وبنهايــة عــام 2019، أثمــر هــذا التركيــز المتواصــل نتائجــه مــن 
خــال ردود الفعــل اإليجابيــة مــن العمــاء، حيــث قــال اثنــان مــن بيــن كل 
ثاثــة عمــاء بأنهــم ســيوصون ببنــك أبوظبــي األول ألفــراد عائلتهــم أو 

أصدقائهــم. 

ــد مــن  ــر هــذه الخطــوة العدي ــرة والمتوســطة. وتوف للشــركات الصغي
الصغيــرة والمتوســطة مرونــة  الشــركات  لمنــح  المعــدة  الخصائــص 
ماليــة وساســة وأمنــً أكبــر، باإلضافــة إلــى توفيــر الوقت والمــال، ومنحها 

قــدرات تنافســية أكبــر. 

وتضمنــت مبــادرات العمليــات المصرفيــة لألعمــال المشــاركة فــي إطــاق 
برنامــج اســتثماري خــاص بمجلــس التــوازن االقتصــادي )تــوازن( في قطاع 
الدفاع واألمن، وشــراكة مع مؤسســة محمد بن راشــد لتنمية المشــاريع 
الصغيرة والمتوســطة لتزويد الخدمات المالية إلى الشــركات اإلماراتية. 
كمــا دخــل بنــك أبوظبــي األول فــي شــراكة اســتراتيجية مــع هيئــة 
مناطــق رأس الخيمــة االقتصاديــة )راكــز( لتوفير الخدمــات المصرفية إلى 

عمــاء المنطقــة الحــرة. 

 


