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بنك أبوظبي األول هو أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. 
إن أساسنا الراسخ، والميزانية العمومية القوية، واألسس القوية قد مكنتنا من خدمة عمالئنا وحماية موظفينا ودعم 

المجتمعات التي نعمل ضمنها مع تقديمنا أفضل العوائد واالستدامة لمساهمينا.

مجموعات أعمالنا
خدمات االمتياز المصرفي المهيمن والمتنوع مع شركات 

األعمال الريادية في السوق

مجموعة الخدمات 
المصرفية لألفراد

منتجات الخدمات المصرفية 
اليومية وإدارة الثروة 

والمنتجات اإلسالمية لألفراد 
والعمالء األثرياء وذوي 

صافي القيمة العالي

الشركات التابعة
شركة أبوظبي األول 

لألوراق المالية

شركة أبوظبي األول 
العقارية

الميزانية العمومية القوية
البنك األكبر في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

بأصول إجمالية وقيمة سوقية وتصنيفات ائتمانية 
مجمعة، هي األقوى بين بنوك منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

األساس الراسخ
سيولة قوية وجودة أصول وكفاءة تشغيلية وقوة 

رأس المال.

هيكل المساهمة المتنوع
ملكية بنسبة 37% لحكومة أبوظبي من خالل 

شركة مبادلة لالستثمار، وحّد الملكية األجنبية %40.

المواهب االستثنائية
مجموعة متنوعة وشاملة من المواهب تضم أكثر 
من 5,000 موظف بدوام كامل، تحتضنهم ثقافتنا 

المؤسسية القوية وقيمنا المشتركة.

العروض المصرفية العالمية 
حلول مصرفية ومالية متطورة نقدمها إلى أكثر من 

ثالثة مليون* عميل عبر جميع قطاعات العمالء. 

عالقات مستدامة وقوية
نحن البنك المضيف للحسابات المصرفية لحكومة 
أبوظبي والهيئات الحكومية، ولنا عالقات راسخة 

مع العمالء من كبريات المؤسسات والشركات في 
منطقة الشرق األوسط.

األثر الدولي الواسع
التدفقات التجارية واالستثمارية من/ إلى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة من خالل تواجدنا في 
خمس قارات وعمليات خدمات نشطة في 17 

إقليمًا.

*يشمل عمالء "راتبي" نظام حماية األجور وعمالء الدرهم اإللكتروني

تعزيز القيمة

عمالؤنا
نضع عمالءنا في المقام األول، وفي 

صميم عملياتنا، ونعمل على تعزيز 
الموارد لنقدم لهم خدمات متميزة. 

موظفونا
إيجاد بيئة عمل تمّكن موظفينا من 

االستفادة من نقاط قوتهم وتحقيق 
التميز في أدائهم.

شركاؤنا
نمونا المستدام ونجاحنا ومرونة أدائنا 

تستند جميعها على شراكاتنا القوية 
ونموذج الدعم الخارجي.

مساهمونا 
نقدم عوائد متميزة ومستدامة 

لمستثمرينا.

مجتمعاتنا
نشّيد إرثًا من التغيير اإليجابي في 

المجتمعات التي نعمل ضمنها.

أصحاب المصالح

هدفنا 
تحقيق قيمة مستدامة 

للمساهمين والموظفين 
والعمالء ولعب دور فعال في 

تعزيز النمو االقتصادي في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

رسالتنا 
أن نكون أقوى بنك في 

المنطقة واألعلى ربحية، مع 
بناء عالقات عميقة وموثوقة 
مع العمالء بتقديمنا خدمات 

مصرفية ميّسرة.

رؤيتنا
تحقيق القيمة لتعزيز النمو 
القوي لعمالئنا وموظفينا 

ومساهمينا ومجتمعاتنا 
التي نعمل ضمنها من خالل 
االبتكار وتّميز األداء ومرونته.

قيمنا 	 
العميل أواًل	 
المعرفة واإللمام	 
الريادة	 
التعاون	 
الثقة	 

القدرات والمكانة في 
السوق

نموذج
األعمال

مجموعة الخدمات المصرفية
للشركات واالستثمار

حلول مصرفية واستثمارية متكاملة 
الخدمات للعمالء عبر القطاعات )الحكومة، 

والهيئات الحكومية، والشركات الكبرى، 
والشركات المتعددة الجنسيات، والمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة( إضافة إلى 
المؤسسات المالية عالميًا
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