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 خبر صحفي عاجل للنشر 

 

 3102من عام  الثالثبنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج الربع 

 

صافي درهم ومليار  3.2صل إلى ت% ل32 بنسبة واألرباح التشغيليةمليار درهم  7.8صل إلى ت% ل02بنسبة  إرتفاع اإليرادات 

 درهما   مليار 3.2إلى  % ليصل22الربح بنسبة 

 

 3102 أكتوبر 32 –دبي 

من هذا العام المنتهية في   التسعة أشهرأعلن بنك اإلمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة اليوم عن نتائجه المالية عن فترة 
 .  3300 سبتمبر 03

 
 

 أبرز النتائج المالية

  مقارنة بمبلغ 03بزيادة بنسبة  درهما ، مليار 3.2بلغ  3102 عاممن  سبتمبر 21للتسعة أشهر المنتهية في صافي الربح %

 .3303من عام  عن نفس الفترةدرهماً  مليار 0.1

  3303عام مقارنة بنفس الفترة من % 00بنسبة  بارتفاعمليار درهما   7.8بلغ إجمالي اإليرادات.  

  3303التسعة أشهر األولى من عام  عن% 33بنسبة  بزيادةمليار درهما   3.2بلغت األرباح التشغيلية. 

  وتحسن في تغطية 1.3بنسبة  3102تحسن متوسط في نسبة القروض منخفضة القيمة خالل التسعة أشهر األولى من عام %

 %.4.2بنسبة القروض منخفضة القيمة خالل الفترة 

  3103نهاية عام ب 217.3مليار درهم مقارنة بمبلغ  223.2مبلغ لتصل إلى  % 7نسبة بإجمالي األصول زيادة في. 

  3303مليار درهماً بنهاية عام   308.3% مقارنة بمبلغ 7بزيادة بنسبة  درهم، مليار 322.2 قروض العمالء مبلغبلغت. 

  3303عام مليار درهم بنهاية  300.1 مقارنة بمبلغ% 8درهم بزيادة قدرها  مليار 337.2ودائع العمالء بلغت. 

 039-19ضمن المدى المستهدف بين نسبة وهي % 013.4إلى الودائع  نسبة القروض بلغت%. 

  من % 02.1، بينما تعززت نسبة الشق األول إلى نسبة %01.1رأس المال عند مستوى جيد جدا  بنسبة استقرت نسبة كفاية

 .3103% في نهاية 02.7نسبة 

  وتمويل أكثر فعالية نمو في منتجات العمالء ذات العوائد المرتفعة من خالل التقدم مستمر في تحسين مكونات الميزانية العمومية

 رأس المال. وتنوع في

 
لقد حققنا مجموعة من النتائج المالية اإليجابية خالل التسعة أشهر : "وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك اإلمارات دبي الوطني

، ويعد هذا شهادة على 3303% مقارنة بنفس الفترة في عام 03عن الفترة لنسبة  صافي الربح ارتفعحيث ، 3300األولى من عام 
عربية المتحدة وفي دبي على وجه الخصوص قدرتنا على االستفادة من التحسن الذي طرأ على البيئة االقتصادية في دولة اإلمارات ال

تعزيزاً للربحية حيث % 00بنسبة  إجمالي اإليراداتفي القوي  النموشكل يو .إضافة إلى استمرارنا في تحقيق أهدافنا االستراتيجية
 اً دافع اإلسالمية المصرفية واألعمال لألفراد المصرفية األعمال كانت، وعلى وجه الخصوص في اكتساب قوة دافعة استمر زخم النمو

 ".لهذا النمو
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لفترة التسعة أشهر األرباح التشغيلية  حققت: "وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك اإلمارات دبي الوطني
تم تحقيق هذا األداء التشغيلي الممتاز على الرغم و. 3303% مقارنة بنفس الفترة من عام 33بنسبة  قوياً  نمواً  3300األولى من عام 

حيث تم دعم النمو عن طريق تحسين الكفاية التشغيلية والتمويلية وكفاية رأس مخصصات التجنيب  في التحفظ فيستمرار اإلمن 
 .عامينتم بيان ذلك قبل كما  3300لقروض منخفضة القيمة بنهاية عام المستهدفة لتغطية الالصحيح لتحقيق  المسارعلى  وإنناالمال. 

 التقرير المالي

 درهما   مليار

التسعة أشهر المنتهية 

 سبتمبر 21في 

3102 

التسعة أشهر 

 21في  المنتهية

 3103 سبتمبر

 أفضل/

 )أسوأ(

)%( 

لمنتهي ا الربع

 سبتمبر 21في 

3102 

لمنتهي ا الربع

 سبتمبر 21في 

3103 

 أفضل/

 )أسوأ(

)%( 

 %03 0.703 3.393 %09 9.035 9.109 صافي دخل الفائدة

 %00 3.710 3.810 %1 3.953 3.783 صافي دخل غير الفائدة

 %39 3.930 0.039 %00 7.735 8.519  إجمالي اإليرادات

 %(01) (3.873) (0.308) %(8) (3.703) (3.133)  إدارية وعامةنفقات 

 %33 (3.333) (3.305) %30 (3.353) (3.337) إطفاء أصول غير ملموسة 

 %31 0.238 3.110 %02 2.122 4.837 أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 

 %(93) (0.331) (0.909) %(00) (0.353) (0.333) مخصصات انخفاض القيمة 

 %8- 1.207 1.482 %32 0.873 3.038 أرباح تشغيلية

 %35 3.337 3.303 %01 3.370 3.030 ة في أرباح شركات زميلةصح

 ال يوجد - 3.010 ال يوجد - 3.010 التخلص من حصة في شركة زميلةالربح عن 

 %(231) (3.339) (3.335) %(039) (3.305) (3.305) رسوم الضرائب

 %30 1.221 1.884 %22 0.131 3.983 صافي الربح

 %0.7 %03.7 %00.3 %0.5 %09.3 %00.5 نسبة التكاليف لإليرادات )%(

 %3.38 %3.09 %3.80 %3.03 %3.33 %3.95 هامش صافي الفائدة )%(

 %33 3.03 3.03 %09 3.00 3.33 ربحية السهم )درهماً(

 %0.8 %1.1 %00.7 %3.7 %03.0 %03.8 )%( العائد على متوسط حقوق المساهمين

 مليار درهم
 سبتمبر 21كما في 

3102 

 كما في

 3103ديسمبر  20

 أفضل/

 )أسوأ(

)%( 

 21 كما في

 3102 يونيو

 أفضل/

 )أسوأ(

)%( 

 

  %(0) 003.8 %8 038.0 003.0 إجمالي األصول

  %0 300.8 %7 308.3 303.3  القروض

  %(0) 303.0 %7 300.1 338.5 الودائع

  %(3.3) %00.1 %3.3 %03.0 %03.0 نسبة القروض منخفضة القيمة )%(

  %3.0 %93.7 %9.3 %31.3 %93.8  )%( نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة

  %3.9 %08.9 %(0.5) %33.5 %01.3 كفاية رأس المال )%(نسبة 

  %3.3 %03.9 %0.0 %00.8 %03.1 نسبة الشق األول )%(
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  إجمالي اإليرادات

% مقارنة بمبلغ 00بنسبة  بزيادةدرهم  مليار 8.519إلى مبلغ  3300سبتمبر  03للتسعة أشهر المنتهية في إجمالي اإليرادات  وصل

 .3303الفترة ذاتها من عام درهماً في  مليار 7.735

  
درهماً بعد أن كان  مليار 9.109% ليصل إلى 09بنسبة  3300 سبتمبر 03في  ةالمنتهيلألشهر التسعة الفائدة  دخلصافي  ارتفعو

التراكمي للقروض حجم النمو الفائدة إلى  دخلفي صافي  التحسن. ويعود ذلك 3303الفترة ذاتها من العام درهماً في  مليار 9.035

الناتجة عن هيكل رأس % 3.95 إلى% 3.03بنسبة  الفائدة صافي هامش % وكذلك إلى التحسن  في03عاماً بعد آخر والذي بلغ 

الـ األعلى مستوى وإلى األثر اإليجابي النخفاض أسعار  لألفرادالمال والتمويل األكثر كفاءة، واألثر اإليجابي لحجم نمو اإلقراض 

ليحقق تحسناً بنسبة درهماً  مليار 3.393للربع الثالث من العام الجاري الفائدة  دخلصافي  بلغوى هوامش القروض. عل"أيبور" 

على التوالي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحسن  3300والربع الثاني من العام  3303% عن الربع الثالث من العام 08% و03

 .ونمو الميزانية العمومية في هوامش الفائدة

 
بعد أن  درهماً  مليار 3.783% ليصل إلى 1بنسبة  تحسناً  3300سبتمبر  03لألشهر التسعة المنتهية بتاريخ  وسجل دخل غير الفائدة

إلى تحسن أنشطة التمويل التجاري  ويعود هذا بشكل رئيسي، 3303درهماً بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام  مليار 3.953كان 

للربع الثالث من  سجل دخل غير الفائدةوورسوم الخدمات المصرفية األساسية، وإيرادات الوساطة والدخل ذات الصلة بالعقارات. 

 بسبب النمو في معظم قنوات دخل الرسوم. 3303بالمقارنة مع الربع الثالث من العام % 00بنسبة  تحسناً  3300العام 

 

 الي التكاليفإجم

ذلك  ويعود، 3303 % عن العام8بنسبة  بزيادة 3300األشهر التسعة األولى من عام درهماً في  مليار 3.133بلغ إجمالي التكاليف 

. ومع ذلك، تحسنت نسبة وتكاليف إدارية بنك بي ان بي باريبا مصر على الستحواذاتكاليف و العمالءخدمة بمتعلقة تكاليف أساساً إلى 

 قللتوالتي  قنوات الدخل األخرى %، بسبب زخم أداء 0.5بنسبة  3300األشهر التسعة األولى من عام التكاليف إلى اإليرادات في 

  من حدة ارتفاع التكاليف المخصصة بشكل مباشر لألنشطة ذات الصلة بالعمالء.

  
  جودة اإلئتمان ومخصصات إنخفاض القيمة

تمويل الشركات البنك لالقروض المخفضة القيمة عبر محافظ واستمر بنك اإلمارات دبي الوطني في اإلدارة النشطة لجودة االئتمان، 

% لتنهي الفترة عند 3.3بنسبة   3300من عام  ىاألولالتسعة أشهر هامشيا خالل  التي شهدت تحسناً وواألفراد والتمويل اإلسالمي 

 %.03.0نسبة 

 

 مليار 0.333لتصل إلى  3300من عام  سبتمبر 03التسعة أشهر المنتهية في انخفاض القيمة في رسوم مخصصات  وارتفعت

. وكانت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قد تكونت في 3303 عامالفترة ذاتها من درهماً في  مليار 0.353درهماً مقارنة بمبلغ 

ونتج ، ما يتعلق بمحفظة الشركات الخاصة بالبنك والتمويل اإلسالمي فيبطريقة متحفظة تم وضعها معينة األساس من مخصصات 

 سبتمبر 03كما في و%. 93.8% لتنهي الفترة عند نسبة 9.3تحسن في معدل تغطية القروض منخفضة القيمة بلغ نسبة عنها 

صول الموزونة % من قيمة األ3.9مليار درهماً أو نسبة  0.1إلى  انخفاض قيمة المحفظة وصل إجمالي مخصصات 3300
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مليار  0.9% وبمبلغ 0.9المخاطر االئتمانية غير المصنفة بزيادة عن متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 

 اً.درهم

 

 الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

مليون  70، مقارنة بمبلغ الفترةمليون درهماً خالل  030بلغت استثمارات البنك اإليجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

، باعت المجموعة 3300من عام  سبتمبر 03التسعة أشهر المنتهية في  خاللو .3303عام التسعة أشهر األولى من درهماً في 

% كما 37.5% من أسهمها في شركة االتحاد العقارية )ش.م.ع(، مما أدى إلى انخفاض مساهمة المجموعة من 03.5حصة بنسبة 

 مليون درهماً عند التخلص من الحصة.  010وحققت مكاسب بمبلغ  %09إلى  3303ديسمبر  00في 

 
 صافي الربح 

% عن 03بزيادة  بنسبة  ،3300سبتمبر  03لألشهر التسعة المنتهية في درهماً،  مليار 3.983 مبلغ بلغ صافي الربح للمجموعة 

 .أعلى مستويات نمولنتيجة درهماً،  مليار 0.131وقدره  3303من عام  الفترة ذاتهاالربح المحقق في 

 
 قروض وودائع العمالء 

% 7بزيادة بنسبة  اً درهم مليار 303.3)بما في ذلك التمويل اإلسالمي( إلى  3300 سبتمبر 03وصلت قروض العمالء كما في 

 .3303مقارنة بمستويات نهاية عام 

 

 .3303ديسمبر  00منذ %  7، بزيادة قدرها اً درهم مليار 338.5إلى  3300سبتمبر  03ووصلت ودائع العمالء كما في 

 

وأنهت الفترة على % 039% إلى 19 وهي بينللبنك  المستهدفةضمن النسبة  3300طوال عام نسبة القروض إلى الودائع  وظلت

 .%033.9 نسبة

 

 رأس المال

% 01.3إلى نسبة ، 3300سبتمبر  00كما في وصلت نسبة كفاية إجمالي رأسمال البنك ونسبة مالءة الشق األول من رأس المال 

نسبة رأس المال  فيالحركة عود تو .3303 ديسمبر 00% كما في 00.8% و 33.5مقارنة بنسبة % على التوالي 03.1ونسبة 

 7.8مبلغ وسداد  ،مصر على بنك بي أن بي باريباة عن عملية االستحواذ تجالنااألصول موزونة المخاطر في بشكل أساسي إلى زيادة 

تمت  حيث 3303ودائع الشق الثاني ودفع أرباح عام تمثل في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي لوزارة المالية مليار درهم 

وكان الفترة.  خالل ماتكوينهتم الذي و ينالجديد الثانياألول ورأسمال الشق و المحتجزةبشكل جزئي عن طريق األرباح  موازنتها

مليار درهم  0.7 ة بقيمةالجديد رأسمال الشق األولسندات نتيجة إلصدار  خالل الفترة% 0.0 التحسن في نسبة الشق األول بواقع

  .3303األرباح المدفوعة لعام  توزيعات تتجاوزأرباح محتجزة  وتحقيق
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 أداء األعمال 

 

 األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات 

درهماً مقارنة بمبلغ  مليار 0.705% إلى 00بنسبة   3300في األشهر التسعة األولى من عام  ارتفع حجم إيرادات هذه اإلدارة

% في 08% في صافي دخل الفائدة، وإلى تحقيق تحسن بنسبة 00إلى تحقيق نمو بنسبة  ذلكويعود السبب في  ،درهم مليار 0.381

وتحسين ، استمرت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات في التركيز على زيادة اإليرادات الفترةدخل الرسوم. وخالل 

  طرق سير األعمال.عدة متعلقة بالمنتجات والقنوات ومبادرات إطالق من خالل مستويات الخدمة 

 

في إظهار التحسن الذي  هذه الفترةواستمرت اإلدارة الحصيفة للجودة االئتمانية كما استمرت محفظة قروض األفراد المتعثرة خالل 

  .3303و 3300شهدته في عامي 

 

سابات وساهم التركيز المستمر إلدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات على نمو الودائع، والمدفوع بزخم قوي في الح

باإلضافة  مليار درهماً. 10.5صل إلى تل 3303% في ودائع العمالء منذ نهاية عام 7تحقيق نمو بنسبة  في الجارية وحسابات التوفير

%، وخصوصا في بطاقات االئتمان وقروض 33إلى ذلك شهدت اإلدارة المذكورة خالل الفترة نموا قويا في القروض بنسبة 

 .3303في نهاية  درهم مليار 33.3 مقارنة بـ درهم مليار 33.0صل إلى تغيرة والمتوسطة لالسيارات وقروض الشركات الص

 

تعاون حصري مع بورش للخدمات المالية عبر جميع كاونترات البائعين في بورش، أودي ببدء الوبشأن قروض السيارات، تم 

المنطقة. واستمر نمو عمليات الرهن العقاري منذ الربع األخير وفولكس واجن في اإلمارات العربية المتحدة وهو األول من نوعه في 

مثل الحساب باليوان الصيني  الفترةخالل الجديدة تم طرح العديد من المنتجات و. نتيجة نمو القطاع العقاري 3303من عام 

إصدارات جديدة لتطبيقات خدمات  كما تم طرح والوديعة المتجددة القائمة على الهدف. ومجموعة منتج المطلوبات اإلسالمي لألفراد

عدد العمالء الذين في % 93بنسبة  اً نمو 3300ولقد شهدت التسعة أشهر األولى من عام الهواتف الذكية.  أجهزة  البنك عبر مختلف

ونمو بنسبة  المتوفرة من خالل اإلنترنت وأجهزة الهواتف الذكية للبنك ينجزون معامالتهم المصرفية عبر منصات التعامل المصرفي

  وأجهزة الهواتف الذكية.اإلنترنت مالت المصرفية عبر ا%  في حجم المع73

 

كليزية ناإلأحد النوادي  مع بطاقة ذات عالمة تجارية مشتركة طالقإلاألول في الدولة اإلمارات دبي الوطني مرة أخرى كان بنك و

في شراكة تاريخية مع نادي مانشستر يونايتد  مسبقاً البطاقات المدفوعة وماستركارد بطاقات االئتمان تم إطالق حيث  كرة القدمالرائدة ل

تمكنهم ولمشاريع المتوسطة والصغيرة في اإلمارات العربية المتحدة ل شامالً  توفر منبراً  مبادرة رائدة"رايز" وكان إطالق . لكرة القدم

 تواصل وتنمية أعمالهم.من ال

 

وحصل بنك اإلمارات دبي الوطني على جائزة "أفضل بنك لألفراد في اإلمارات العربية المتحدة" من قبل آسيان بانكر في مارس 

، تقديرا للخدمات المستدامة طويلة األجل والمربحة التي يوفرها للعمالء ضمن خدماته األساسية. وتم منح بطاقة الشركات من 3300

للعام الثاني على التوالي.  3300ائزة "أفضل بطاقة للشركات" ضمن جوائز سمارت كارد ميدل إيست بنك اإلمارات دبي الوطني ج
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جائزة فيزا لتي تمنحها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ا "كما حصل بنك اإلمارات دبي الوطني على جائزة "أفضل مؤسسة إصدار

" صندوق إقليمي مدير "أفضل"إدارة األصول" في البنك على جائزة  كما حصلت .للتميز في إدارة االحتيالوذلك  3300ليدر لعام 

 .3300 ي لعامرإندستإيست  مجلة بانكر ميدل جوائز ضمن

 

 المصرفية للهيئات والمؤسسات األعمال

محققة نموا بنسبة ، 3300عام من األشهر التسعة األولى خالل  القويأدائها إدارة الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات واصلت 

 .3303درهم في الفترة المماثلة من عام  مليار 0.053درهم بالمقارنة مع  مليار 0.088التشغيلية لتصل إلى  اإليرادات% في 7

 

رة الفتدرهم في  مليار 3.351درهم، مقارنة بمبلغ  مليار 3.397إلى ليصل في الفترة % 8بنسبة  إيرادات الفائدةصافي  ارتفعو

% بالمقارنة مع العام 1والناتج عن حجم االكتتاب المتزايد مما أدى إلى نمو القروض والذمم المدينة بنسبة  3303من عام  نفسها

 100% ليصل إلى 9في دخل العموالت بنسبة  زيادة ،الممولة غير الخدمات منونتج عن تركيز اإلدارة الكبير على العائدات  السابق.

خاصة من أنشطة الصرف األجنبي و 3303من عام  األشهر التسعة األولىفي  مليون درهم 810مليون درهم مقارنة بمبلغ 

 أسواق رأسمال الدين.نشاطات و

 

على في سجالت القروض والودائع % 3و %5زيادة بنسبة  3300وسجلت الميزانية العمومية في األشهر التسعة األولى من عام 

في الوقت الذي يتم فيه التحكم بتكاليف تمويل ، المتنامية ذات الجودة األصولالمستمر على تنمية اإلدارة  تركيزمما يعكس ، التوالي

 .الودائع

 

واصلت وحدة األعمال المصرفية االستثمارية، شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، تحقيق أداء قوي في الفترة، من خالل تنفيذ 

 09.0 إجمالي بلغ المنظم الرئيسي المفوض ومستشار ومدير اإلكتتاب لقروض مشتركة بمبلغمعامالت عديدة بارزة شملت لعبها دور 

تورك تيليكوم والسوق الحرة لدبي سعودي أوجيه المحدودة وبنك اس بي اي آر و، مليار دوالر أمريكي تم ترتيبها لعمالء بارزين مثل

لعبت دور س التعاون الخليجي وتركيا وسريالنكا والهند. كما وعمالء آخرين في منطقة مجلمؤسسة دبي لإلستثمارات الحكومية و

منظم رئيسي مشترك ومدير اإلكتتاب للعديد من مصدري الصكوك والسندات بما فيهم بنك اإلمارات دبي الوطني وطيران اإلمارات 

 ودار األركان.ومصرف اإلمارات اإلسالمي والبركة أي كاي ليس  وهيئة كهرباء ومياه دبيوبنك آسيا وحكومة دبي 

 

، استمرت اإلدارة في تطبيق استراتيجيتها الشاملة بشأن الخدمات المصرفية للهيئات 3300وخالل التسعة أشهر األولى من عام 

المصدر الديناميكي القوي في تقديم الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات في منطقة والمؤسسات وعملية التحول االنتقالي لتصبح 

 ، وحققت نتائج قياسية خالل الفترة مما ساهم في تحسين األداء الكلي لهذه اإلدارة.األوسطالشرق 

 

 األسواق العالمية والخزينة

إلى  3102سبتمبر  21والمنتهية في  3102من عام  التسعة أشهر األولىوصل إجمالي إيرادات األسواق العالمية والخزينة خالل 

مليون درهم  005أظهر إجمالي الدخل بمبلغ و .3103مليون درهماً في الفترة ذاتها من عام  845مقارنة مع  مليون درهماً، 223
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مليون  039ومبلغ  3300مليون درهم في الربع الثاني لعام  033تحسنا طفيفا مقارنة بمبلغ  3300في الربع الثالث لعام 

 .3303عام  مندرهم مقارنة بنفس الفترة 

 

استفادت الخزينة من دخل التحوط الزائد واستغل البنك االرتفاع األخير في أسعار تحسن صافي دخل الفائدة حيث و

 المقايضة لتغطية بعض المراكز.

 

  انخفاض في الدخل غير الممول بشكل رئيسي من مكاتب التداول التي واجهت تحديات خالل الربعتقابل هذا التحسن مع و

التسهيل  التخفيض التدريجي لبرنامجلقرار بنك االحتياطي الفيدرالي  بسبب التقلبات في السوق نتيجة 3300الثالث لعام 

 الكمي.

 

منتجات والطلب على العمالت األجنبية  التحسن في حيث استمرنمو جيد في اإليرادات ، تحقيق الفترةواصل مكتب المبيعات خالل 

  .ألسعار الفائدةالتحوط 

 

سندات  6دوراً فاعالً في تحسين هيكل رأسمال البنك عن طريق إصدار  العالمي في بنك اإلمارات دبي الوطني لعب مكتب التمويلو

 مليار درهماً من أموال وزارة المالية 365، وتم سداد مبلغ غير قابلة لالسترداد مليار درهماً  2663بمبلغ  األولمن فئة رأسمال الشق 

 .في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 المصرفية اإلسالمية األعمال

طموح األعمال المصرفية اإلسالمية ألن تصبح المصرف  3300سبتمبر  03تعكس النتائج المالية لألشهر التسعة المنتهية في 

مليون درهماً  335مليون درهماً بالمقارنة مع صافي خسارة بقيمة  038حقق صافي أرباح بقيمة  حيثاإلسالمي البارز في المنطقة 

 في الفترة ذاتها من العام الماضي. 

  

مليون درهماً في  713درهماً بعد أن كان  مليار 0.033ليصل إلى ، ارتفع إجمالي اإليرادات، صافياً من حصة العمالء في األرباحو

في كانت عليه كما مليار درهماً  30.0على ذمم التمويل المدينة واستقرت . %08بنسبة  ملفت ام الماضي، وبتحسننفس الفترة من الع

 .  3303ديسمبر من عام 

 

بالتركيز بشكل أساسي على قطاع األفراد وتعزيز حضوره في قطاع  استمر مصرف اإلمارات اإلسالمي بتطبيق خطط نموه الجريئةو

تقديم عروضه وخدماته مصرف اإلمارات اإلسالمي خدمات الشركات وذلك من خالل طرح منتجات مبتكرة. وخالل الفترة، واصل 

منتجات أخرى عديدة مثل لفئات معينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعمالء الخدمات المصرفية المتميزة، إلى جانب طرح 

تسعى اإلدارة أيضاً إلى طرح منتجات السحب على المكشوف وتمويل الذمم المدينة والتمويل التجاري وتمويل الشراء اإللكتروني. 

 لتلبية متطلبات عمالئها من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات األكبر حجماً.   3300اإلسالمية بنهاية عام 
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لمبادرة تحول مصرف اإلمارات اإلسالمي، نال المصرف جائزة "أفضل مصرف إسالمي في اإلمارات العربية المتحدة لعام تقديراً و

وتأتي هاتان  " من قبل اثنتين من كبرى المجالت الشهيرة عالمياً وهما: "كابيتال فاينانس إنترناشيونال" و"ورلد فاينانس".3300

 . 3303حققه المصرف في  على النجاح الذي تأكيداً الجائزتان 

  

 تقنية المعلومات والعمليات

خدمة التحول االنتقالي مع بنك بي ان  اتفاقيةإدارة تقنية المعلومات في المجموعة  أبرمت، 3300عام األشهر التسعة األولى من خالل 

الستكمال إنجاز أعمال تطبيق/البنية بي باريبا باريس. وتم الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على المشروع، وكذلك التفويض 

بنك اإلمارات دبي لفي المجموعة التخطيط للتحول اإلنتقالي إدارة تقنية المعلومات  واصلت ،األخيرفي الربع التحتية لهذا اإلندماج. و

اإلمارات دبي مصر وبنك  اإلمارات دبي الوطني بنكالممارسات في بما في ذلك االنتهاء من تحليل الفجوة بين  ،الوطني مصر

 . الوطني

ل إلدارة عالقات يتم نشر نظام "سيب مصرف اإلمارات اإلسالمي،العمالء" في  إدارة عالقاتنظام " استكمال أعمال تأسيس بعدو

 أيضاً، حيث أن أدوات "الحملة" و"القيادة وإدارة الفرص" أتاحت لجميع موظفي المكاتب األمامية اإلمارات دبي الوطني العمالء" ببنك

مصرف اإلمارات اإلسالمي حمالت متعددة للبنك تطبيق برنامج منظم للتسويق والمبيعات. ومنذ تاريخ بدء العمل بهذا النظام طرح 

والموقع على اإلنترنت.  البريد اإللكترونيو القصيرة النصية الرسائلوعبر  الخدمات المصرفية عبر االنترنتمن ضمنها  عبر قنوات

 إلى وحدة المبيعات المباشرة وفريق مركز االتصال تحويلكما تم لمتقاطع عبر الفروع وقنوات اإلنترنت. البيع ا حمالت طرحتم و

 " إلدارة "القيادة وإدارة الفرص". عالقات العمالء"إدارة 

مركزاً على تحسين خدمة العمالء وتعزيز رضى المستخدم  برنامج التحول االنتقالي إلدارة تقنية المعلومات في المجموعة واستمر

 خالل الفترة.

 

تم طرح برنامج )إدارة الحوافز( "آي سي ام كالود" األول من مبتكرة، الحلول التركيز بنك اإلمارات دبي الوطني على تماشياً مع و

، مما يلعب دوراً والحفاظ على العمالءالمبيعات داء أمجال شفافية في بفورية و بنك اإلمارات دبي الوطني معلومات الذي يمنحونوعه 

مستخدماً في مختلف فروع البنك وفريق المبيعات المباشرة وقنوات  30111شمل تنفيذ البرنامج و6 تقديم خدمة أفضل للعمالءفي 

لذلك، أتاحت اإلدارة ميزة استخدام نظام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت على الهواتف المتنقلة إضافة الخدمات المصرفية المتميزة6 

6 وتسير آلية 3102لتوفير مزيد من التعامل المصرفي المرن والسهل للعمالء، وسيتم استكمال ذلك بالكامل في الربع الرابع من عام 

للعمالء من األفراد والشركات6 وسيلي  فتح الحساب ن خالل استكمال أتمتة عمليةبوتيرة جيدة تبلورت م إدارة عمليات األعمال برنامج

 6ات اإلئتمانذلك أتمتة عملية الحصول على بطاق

 

واستكملت المفاوضات مع مورد واحد ألجهزة الصراف اآللي، أدت إلى تزويد المجموعة بقيمة مضافة، من ضمنها استبدال أكثر من 

 جهاز. 333
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 "تنفيذ"
 

% من التحسن في كافة 09تقدماً ملفتاً في تحقيق هدفها المتمثل في إنجاز  "تنفيذ"، حققت 3300ل األشهر التسعة األولى من عام خال

% خالل عام 03-%33 بينمجاالت األداء الرئيسية للمجموعة، باإلضافة إلى إنجاز تحسينات في خدماتها الخارجية بنسبة تراوحت 

3303 . 

 

لتحقيق ذلك على االستمرار في إضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة التشغيل من خالل التحوالت الواسعة في  "تنفيذ"وتستند إستراتيجية 

نطاق األعمال وتطبيق أفضل الممارسات "نموذج تنفيذ التشغيلي"، ومن خالل االستثمار بشكل كبير في الموارد البشرية. وهذا يشمل 

 لشامل وأنظمة إدارة األداء. التعلم والتطوير ا

 

تقديم خدمات لشركة رائدة في مجال تزويد خدمات االتصاالت وهيئة حكومية في دولة اإلمارات  "تنفيذ" خالل هذه الفترة، واصلتو

العربية المتحدة، واستكملت بنجاح إدارة أول تحول واستشارات إلحدى المؤسسات المصرفية اإلقليمية. وبعد تمكنها من تحقيق الرقم 

من عام نموها خالل الربع الثالث  "تنفيذ"واصلت قاعدة موظفي شركة  ،3300موظف بدوام كامل في مايو  30333القياسي الذي بلغ 

 إضافية. %03بنسبة  3300

 

، مواصلة الحفاظ على وتيرة جهودها لمنح قيمة مضافة لشركتها 3102للفترة المتبقية من عام  "تنفيذ"ومن ضمن أولويات استراتيجية 

 األم وعمالئها. 

 

 بنك بي ان بي باريبا مصر

مليون  436% من أسهم بنك بي ان بي باريبا مصر مقابل 9863، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة 3102يونيو  9بتاريخ 

مليون دوالر  34مقابل  3102% في شهر سبتمبر من عام 465دوالر أمريكي، في حين استحوذت على الحصة المتبقية بنسبة 

 أمريكي إضافية. 

 

اسية والظروف االقتصادية الصعبة، واصلت عمليات بنك بي ان بي باريبا مصر تحقيق أداء جيد منذ على الرغم من التحديات السيو

مليون درهماً وصافي أرباح بقيمة  310، لتدعم نتائج المجموعة المالية بعائدات بلغت 3102يونيو  9االندماج مع المجموعة بتاريخ 

 مليون درهماً.  39

 

 السياسات والثقافة مستمرة وتسير كما هو مخطط لها. عمليات دمج األنظمة  و علماً أن
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 مالمح مستقبلية 

مدعوماً بالتوسع في القطاعات غير  3300تزال دولة اإلمارات العربية المتحدة في وضع جيد يؤهلها لتحقيق نمو قوي في عام  ال

من المتوقع أيضاً أن يساهم إنتاج النفط بتحقيق نمو أنه ، في حين التجزئةوالسياحة ومبيعات  الصناعة قطاعات النفطية، وبوجه خاص

وبينما تبقى األوضاع االقتصادية . 3300% خالل األشهر التسعة األولى من عام 3.5بالنظر إلى زيادة حجم االنتاج النفطي بنسبة 

يصل نمو إجمالي من المرجح أن  بأنه ت البنكتدعم تصورا خالل الفترةصعبة وحافلة بالتحديات، فإن البيانات االقتصادية  العالمية

يبدي بنك اإلمارات دبي الوطني استعداداً تاماً لالستفادة من العوامل االقتصادية األساسية . و3300في عام % 3.3إلى  الناتج المحلي

لمختارة. وتستند واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين واالستفادة من فرص النمو ا إستراتيجيةاآلخذة بالتحسن، ذلك أن لديه 

مؤسسة عالية األداء ودفع عجلة نمو  وبناءمتميزة للعمالء  ةمصرفي خدمةهذه اإلستراتيجية إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم 

 مؤسسة عالية الكفاءة وتحفيز التوسع الجغرافي. وإدارةاألعمال األساسية 

 

 -  انتهى -

 :مالحظات للمحررين

 الجوائز

بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة "أفضل مزود لخدمات الصرف األجنبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة" من جلوبال  -

 .  3300لعام فاينانس 

جائزة "أفضل شركة إلدارة األصول في اإلمارات العربية المتحدة" خالل حفل تفوز بشركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول  -

 .3300ئز الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألداء مديري الصناديق توزيع جوا

 ".3300 ومارس فبراير يعن شهر لألفرادفضل وسيط "ألك دبي ابجائزة ناسد تفوزاإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية  -

 .المتحدة" من آسيان بانكر"بجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في اإلمارات العربية يفوز بنك اإلمارات دبي الوطني  -

 بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد الجائزة البرونزية عن أفضل رعاية لبطولة أوميجا دبي ديزرت كالسيك. -

بجائزة "أفضل خدمة مصرفية عبر اإلنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة" من قبل مجلة "بانكر يفوز بنك اإلمارات دبي الوطني  -

 ميدل إيست".

دبي الوطني يفوز بجائزة "أفضل بطاقة للشركات" للعام الثاني على التوالي في حفل توزيع "جوائز البطاقات الذكية  إلماراتابنك  -

 .3300في الشرق األوسط" عن عام 

أفضل مؤسسة إصدار عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من قبل "فيزا ليدر" كبنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة  -

 .عات العالمية فيزا إنكشركة المدفو

"، خالل الدورة الثامنة عشرة من حفل 3300بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة "التمّيز في الخدمات المصرفية اإللكترونية  -

  توزيع "جائزة الشرق األوسط للتميز للحكومة والخدمات اإللكترونية".

 نطقة الشرق األوسط" من يوروويك.مفي مقترض بجائزة "أفضل يفوز بنك اإلمارات دبي الوطني  -

عن  "يزمتلني لويوروم"في حفل توزيع جوائز اإلمارات العربية المتحدة" بجائزة "أفضل بنك في يفوز بنك اإلمارات دبي الوطني  -

 . 3300عام 
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االتصال في الشرق مراكز لمبيعات" في حفل توزيع جوائز ""إنسايتس"  برنامجبجائزة "أفضل  يفوزبنك اإلمارات دبي الوطني  -

  .3300األوسط 

 ."إيست ميدل"بانكر  مجلة جوائز ضمن" للصناديق إقليمي مدير"أفضل  بجائزة تفوز األصول إلدارة الوطني دبي اإلمارات شركة -

عن فئة استشارات االستمثار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عدد  0بالترتيب رقم  يصنفبنك اإلمارات دبي الوطني  -

 سبتمبر من دورية "اف تي اس ئي جلوبال ماركتس". 

"أفضل شركة إلدارة األصول" خالل حفل توزيع "جوائز اإلنجاز جائزة ب تفوزشركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول  -

 ".3300العربي 

 

 ة عن بنك اإلمارات دبي الوطني:نبذ

 بنك اإلمارات دبي الوطني هو من البنوك الرائدة في المنطقة. 

 

 130 أكثار مانفرعاً إضاافة إلاى  301يقوم البنك بتقديم أعمال مصرفية متميزة  لألفراد في الدولة من خالل شبكة فروعه التي تضم 

، ويعتبار البناك الالعاب الرئيساي فاي مجاال األعماال المصارفية الخاارج وفاي الدولاة فايفاي  فاوريف آلاي وجهااز إياداع اجهاز صر

الخاصاة وإدارة األصاول واالساتثمارية ودولاة ويقاوم بتقاديم خدماتاه فاي مجاال األعماال المصارفية اإلساالمية الفاي  واألفراد للشركات

 واألسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

 

والمملكة العربية السعودية وقطر وسنغافورة والمملكة المتحدة وجيرسي )تشانيل ومصر لمتحدة ويعمل البنك في اإلمارات العربية ا

  . لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني على العنوان:وإندونيسيا والصينأيالندز( ولديه مكاتب تمثيلية في الهند 

www.emiratesnbd.com 

 

 لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ: 

  ابراهيم سويدان

 لمجموعة الشؤون المؤسسية لرئيس إدارة 

 بنك اإلمارات دبي الوطني 

 +170935908107+ / متحرك: 1703 5313000هاتف : 

 

  باتريك كليركن

 التمويل للمجموعة، االستثمارات الرئيسية وعالقات المستثمرين –رئيس 

 بنك اإلمارات دبي الوطني

  +170 3 303 7839+/170 3 3303535هاتف: 

http://www.emiratesnbd.com/

