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 للنشر الفوري

 2014األول من عام  النصفبنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج 

 ملٌار درهما   2.35% لٌصل إلى 30صافً الربح ٌرتفع بنسبة 

 ا  ملٌار درهم 4.91% لتصل إلى 35بنسبة   األرباح التشغٌلٌة قبل مخصصات انخفاض القٌمة ترتفع

 

 2014يوليو  24 –دبي 

 أبرز النتائج المالية

وشبكة الفروع  اداتراجمالً االٌبنك فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة من حٌث  أكبر ،أعلن بنك اإلمارات دبً الوطنً

درهما  مقارنة ملٌار  2.35إلى % لٌصل 30انعكست من خالل ارتفاع صافً الربح بنسبة قوٌة  مالٌةنتائج عن تحقٌق 

  بالعام السابق.

 

األعمال ادارة نمو اإلٌرادات الملفت فً كل من إلى  2014األول من عام فً النصف ٌعود األداء التشغٌلً القوي و

الذي والتابعة للمجموعة  المصرفٌة اإلسالمٌةذراع االعمال االمارات االسالمً، والمصرفٌة لألفراد وإدارة الثروات 

 احد اسرع االقسام نموا فً المجموعة.  اصبح

 

% عن النصف 30ملٌار درهما ، بزٌادة بنسبة  2.35إلى  2014 ٌونٌو 30المنتهً فً  الربح للنصف األولصافً وبلغ 

 7.04% لٌصل إلى 27بنسبة  2014ارتفع إجمالً اإلٌرادات خالل النصف األول من عام و .2013األول من عام 

% 35بنسبة  2014األرباح التشغٌلٌة قبل مخصصات انخفاض القٌمة للنصف األول من عام  بٌنما تحسنت، ملٌار درهما  

 ملٌار درهما . 4.91لتصل إلى 

 

. 2014فً النصف األول من عام ملٌار درهما   348.3إلى مبلغ لتصل % 2بنسبة  ارتفاعا   إجمالً األصول شهدو

ودائع وارتفعت  .2014خالل النصف األول من عام % 1زٌادة بنسبة ملٌار درهما ، ب 241.8بلغت قروض العمالء و

تحسنت نسبة القروض إلى الودائع إلى و. الفترة ذاتهاخالل ملٌار درهما   252.9 لتصل إلى% 6أٌضا  بنسبة  العمالء

وشهدت كذلك نسبة القروض المتعثرة مزٌدا  من التحسن لتصل إلى  .2013% بنهاٌة عام 99.5% من نسبة 95.6نسبة 

تمكن و .السٌولة ورأس المالمدعومة بالتحسن فً  %15.6نسبة الشق األول لتصل إلى  تحسنت %، فٌما13.5نسبة 

لتً تم او وزارة المالٌة إٌداعاتملٌار درهما  من  4.8المبالغ المتبقٌة وقدرها  من سداد 2014ٌولٌو  20فً البنك 

  .2008استالمها فً عام 

 

تمكنا من  2014خالل النصف األول من عام " ين نيلسون، الرئيس التنفيذي لبنك اإلمارات دبي الوطني:اوقال ش

ملٌار درهما . وهذا  2.35% لتصل إلى 30صافً األرباح بنسبة نتائج مالٌة قوٌة انعكست من خالل اإلرتفاع فً  تحقٌق 

وخالل هذه الفترة فً صافً دخل الفائدة وصافً دخل غٌر الفائدة والتحكم الصارم بالتكالٌف.  القويٌعود إلى النمو 

ركزت اإلدارة جهودها على تحقٌق اإلعداد األمثل للمٌزانٌة العمومٌة وتنوٌع مصادر الدخل ومعالجة مسألة القروض 

أصبح البنك فً وضع أكثر قوة  ة.  ونتٌجة لذلكالمتعثرة وتحسٌن كفاءة رأس المال وتوفٌر مستوٌات أعلى من السٌول

فً خدمة التمٌز. وإننً على ثقة بأن البنك سٌواصل تحقٌق 2014مقارنة بمطلع العام  هذه المجاالتوصالبة فً كل من 

 عمالئنا وتوفٌر قٌمة فائقة لمساهمٌنا الكرام."
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"استمر البنك بتحقٌق أداء متمٌز  دبي الوطني:وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك اإلمارات 

ذلك من خالل تحقٌق نمو فً كل من إجمالً اإلٌرادات واألرباح التشغٌلٌة قبل ظهر  على صعٌد األرباح التشغٌلٌة، وقد 

الضغوط التنافسٌة، تمّكنا من الحفاظ على هوامش الربح، وٌعود ذلك إلى على الرغم من مخصصات انخفاض القٌمة. و

أعمال فرعنا من مساهمة ال، وقاعدة التموٌل األكثر كفاءة واإلسالمٌة األفراد والمنتجاتمو فً هوامش الربح لمنتجات الن

% 30.3إلٌرادات لالتكالٌف حٌث بلغت نسبة  ،ضبط التكالٌفبشأن  استمرت جهود اإلدارة الصارمةوفً مصر. 

  ."2013الفترة ذاتها من العام عن %  4.2، وهً اقل بنسبة   2014شهر الستة األولى من العام لأل

 التقرير المالي
 

 درهممليار 

النصف 
المنتهي في 

يونيو  30
2014 

النصف المنتهي 
يونيو  30في 

2013 

 أفضل/
 )أسوأ(
)%( 

النصف المنتهي 
ديسمبر  31في 

2013 

 أفضل/
 )أسوأ(
)%( 

      
 %2  4.478 %25  3.661  4.559 دخل الفائدةصافً 

 %36 1.829 %31 1.889  2.483 صافً دخل غٌر الفائدة
 %12 6.307 %27  5.550  7.042 إجمالي اإليرادات

 %6 (2.281) (%12) (1.914) (2.137) نفقات عامة وإدارٌة
 %22  4.026 %35  3.636  4.905 أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة

 %8 (2.829) (%39) (1.884) (2.613) ةمخصصات انخفاض القٌم
 %91 1.197 %31 1.752  2.292 أرباح تشغيلية

 %51 0.080 %82  0.067  0.121 ةحصة من أرباح فً شركات زمٌل
أرباح على التخلص من حصة فً شركات 

 زمٌلة/تابعة
0 0 n/a 0.202 

(100
%) 

 (0.031) (%537) (0.010) (0.063) رسوم الضرائب
(104
%) 

 %62 1.448 %30  1.808  2.350 صافي الربح

          
 %5.9 %36.2 %4.2 %34.5 %30.3 نسبة التكالٌف لإلٌرادات )%(

 %2.80 %0.33 %2.44 %2.77 هامش صافً الفائدة )%(
(0.03
%) 

 %73  0.22 %27  0.30  0.38 ربحٌة السهم )درهما (
 %6.4 %10.2 %2.9 %13.7 %16.6 المساهمٌن )%(العائد على متوسط حقوق 

      

 مليار درهم
 كما في

يونيو  30
2014 

 كما في
ديسمبر  31

2013 

 أفضل/
 )أسوأ(
)%( 

       كما في
مارس  31

2014 

 أفضل/
 )أسوأ(
)%( 

 %0.4  347.1 %1.8 342.1  348.3 إجمالً األصول
 %0.9  239.7 %1.4  238.3  241.8  القروض
 %0.5  251.5 %5.5  239.6  252.9 الودائع

 %0.3  %13.8 %0.4 %13.9 %13.5 نسبة القروض مخفضة القٌمة )%(

 %4.0 %60.7 %7.2 %57.5 %64.7 نسبة تغطٌة القروض مخفضة القٌمة )%(
 %0.4 %19.2 %0.0 %19.6 %19.6 نسبة كفاٌة رأس المال )%(

 %0.6 %15.0 %0.3 %15.3 %15.6 نسبة الشق األول )%(
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% 27درهما  بزٌادة بنسبة ملٌار  7.042إلى مبلغ  2014ٌونٌو  30إجمالً اإلٌرادات لهذا النصف المنتهً فً  وصل

ملٌار  6.307% مقارنة بمبلغ 12وزٌادة بنسبة  2013درهما  فً النصف األول من عام ملٌار  5.550مقارنة بمبلغ 

 .2013درهما  فً النصف الثانً من عام 

 

درهما  بعد أن كان ملٌار  4.559% لٌصل إلى 25بنسبة  2014تحّسن صافً إٌرادات الفائدة للنصف األول من عام و

الفائدة إلى تحّسن مزٌج دخل . وٌعود األداء الجٌد لصافً 2013درهما  فً النصف األول من عام ملٌار  3.661

اإلسالمٌة وتحسن قاعدة التموٌل ال سٌما وأننا نحقق ة واالعمال المصرفٌ االعمال المصرفٌة لالفراداألصول بسبب نمو 

 أعمال فرعنا فً مصر.حسابات الجارٌة وحسابات التوفٌر فضال  عن مساهمة نموا  ملحوظا  فً ال

 

درهما . وٌعود ذلك  ملٌار 2.483% لٌصل إلى 31وسجل دخل غٌر الفائدة لهذا النصف تحسنا  عن العام السابق بنسبة 

ارتفاع رسوم الخدمات المصرفٌة األساسٌة، وتحدٌدا  تلك المتعلقة بنمو أعمال بطاقات االئتمان والتموٌل  بشكل رئٌسً إلى

 التجاري فضال  عن األرباح الناشئة عن مبٌعات العقارات واالستثمارات األخرى.

 

% مقارنة 12بتحسن بنسبة  2014ٌونٌو  30درهما  فً النصف األول المنتهً فً ملٌار  2.137بلغت التكالٌف و

باستثناء مصر، و. 2013% بالمقارنة مع النصف الثانً من العام 6، وبتراجع بنسبة 2013بالنصف األول من عام 

% إلى االستثمار فً خدمة العمالء 4% مقارنة بالعام السابق. وتعود الزٌادة بنسبة 4كانت التكالٌف أعلى بنسبة 

تحسنت نسبة التكالٌف و وهً تتماشى مع نمو حجم األعمال.بنظم اإلتصاالت  وتكنولوجٌا المعلومات والتكالٌف المتعلقة 

األول من عام  النصفبالمقارنة مع  %30.3لتصل إلى  2014األول من عام  النصف% فً 4.2بنسبة إلى اإلٌرادات 

باستثناء التكالٌف التً و األساسٌة. اء قنوات الدخل األخرى والتً خففت من حدة ارتفاع التكالٌف، بسبب زخم أد2013

 %. 31.4 التكالٌف لالٌرادات الىتدفع لمرة واحدة، كان من المفترض أن تصل نسبة 

 

 تحسنت رسومو. 2014% فً نهاٌة  النصف األول من عام 13.5انخفضت نسبة القروض غٌر المنتجة بنسبة و

 1.884درهما  مقارنة بمبلغ ملٌار  2.613لتصل إلى  2014مخصصات انخفاض القٌمة فً النصف األول من العام 

لقروض التموٌل  درهما  فً العام السابق. وٌعود ذلك بشكل رئٌسً إلى مواصلة إنشاء المخصصات التحوطٌةملٌار 

 النصف% فً 52.7% بعد أن كانت 64.7التً ساعدت فً تحسٌن نسبة التغطٌة لتصل إلى و التجاري واإلسالمً

 %.12، بزٌادة نسبتها 2013األول من عام 

 

ملٌون درهما  خالل النصف األول من  121بلغت استثمارات البنك اإلٌجابٌة فً الشركات الزمٌلة والمشارٌع المشتركة  و

ملٌون درهما  فً النصف الثانً  80ومبلغ  2013ما  فً النصف األول من عام ملٌون دره 67مقارنة بمبلغ  2014عام 

 .2013من عام 

 

% عن 30بزٌادة  بنسبة   2014 ٌونٌو 30المنتهً  النصفدرهما ، فً ملٌار  2.350بلغ صافً الربح للمجموعة و

السبب فً زٌادة صافً األرباح درهما . وٌعود ملٌار  1.808وقدره   2013األول من عام  النصفالربح المحقق فً 

    من حٌث األداء على نمو التكالٌف.ا إلى صافً دخل الفائدة وصافً دخل غٌر الفائدة اللذٌن تفوق
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ملٌار درهما  بزٌادة  241.8) بما فً ذلك التموٌل اإلسالمً( إلى  2014ٌونٌو  30وصلت قروض العمالء كما فً و

 . 2013% مقارنة بمستوٌات نهاٌة عام 1بنسبة 

 

% عن الفترة المنتهٌة بتارٌخ 6بنسبة ملٌار درهما ، بزٌادة  252.9إلى  2014ٌونٌو  30ووصلت ودائع العمالء كما فً 

 . 2013مبر دٌس 31

 

% فً نهاٌة عام 99.5% بعدما كانت 95.6إلى  2014وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع فً النصف األول من عام 

 نتٌجة للنمو القوي فً الحسابات الجارٌة وحسابات التوفٌر. 2013

 

رأس المال إلى  ، وصلت نسبة كفاٌة إجمالً رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق األول من2014ٌونٌو  30كما فً و

. وٌعود 2013دٌسمبر  31% كما فً 15.3% و19.6% على التوالً بالمقارنة مع نسبة 15.6% ونسبة 19.6

األرباح السنوٌة المدفوعة. توزٌعات إلى تحقٌق أرباح محتجزة تخطت  فً نسبة مالءة الشق األول من رأس المال التحسن

رأس من  من الشق الثانً وزارة المالٌةل للقرض المساندللسداد التدرٌجً ة رأس المال مستقرة نتٌجة ٌبقٌت نسبة كفاو

  الزٌادة فً الشق األول لرأس المال.ب تمت موازنتهالمال والذي 

 

. وبهذا اإلجراء 2008ملٌار درهم من ودائع وزارة المالٌة المستلمة فً عام  4.8، قمنا بسداد مبلغ 2014فً ٌولٌو و

 دم خالل فترة األزمة المالٌة قد تم سداده كلٌا .    ٌكون الدعم الكامل المق

 

 أداء األعمال 

 األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

ارتفع كان أداء إدارة األعمال المصرفٌة لألفراد وإدارة الثروات فً البنك متمٌزا  خالل النصف األول من العام، حٌث 

ملٌار  2.793لٌصل إلى  2014عام ال ٌونٌو من 30األول المنتهً فً % للنصف 15حجم إٌرادات هذه اإلدارة بنسبة 

 .2013عام النصف األول من  درهما  فًملٌار  2.502درهما  بعد أن كان 

 

%. وساهم التركٌز المستمر إلدارة 22%، بٌنما شهد دخل الرسوم نموا  قوٌا  بلغ 12ارتفع صافً دخل الفائدة بنسبة و

فً تحقٌق  ،رلألفراد وإدارة الثروات على نمو المطلوبات، وتحدٌدا  الحسابات الجارٌة وحسابات التوفٌاألعمال المصرفٌة 

 ملٌار درهما .  108.6إلى لتصل % فً ودائع العمالء 7.3وتٌرة نمو أسرع من حركة السوق بنسبة 

 

  جدد دور فاعلمتمٌزٌن  اكتساب عمالء  وكذلك الحالٌٌن العالقات مع العمالء على توطٌد االستراتٌجً كان لتركٌزناو

. وشكلت 2014وساهم فً منح زخم ألعمال البٌع المتقاطع وتحقٌق إٌرادات أعلى للعمٌل الواحد فً العام   فً النمو

لنمو أعمال بطاقات االئتمان وإتاحة الفرصة  عامل دفع قوي ٌوناٌتد ومانشستر برنامج سكاي واردز مع البنك شراكات

واصلت إدارة أعمال والدفع.  وبطاقات الخصم والبطاقات المسبوقة مانشستر ٌوناٌتد حسابات مثل جدٌدة لطرح منتجات

وخاصة فٌما ٌتعلق بشرٌحة عمالئنا المرموقٌن المدعومة بفرٌق موظفً الخطوط  الثروات لألفراد تحقٌق نمو قوي

ً المبتكرة التً ترتكز على األجهزة اللوحٌة المتطورة. األمامٌة المعتمدٌن لدٌنا والذٌن تم تزوٌدهم بأدوات التخطٌط المال

تتٌح للعمالء تحوٌل أموالهم التً وخدمة "داٌركت رٌمٌت" لتحوٌل األموال التً طرحها البنك مطلع هذا العام كما أن 



 

 

 

Page 5 of 10 

 النصفحققت نموا  كبٌرا ، ومن المزمع طرح خدمات أخرى ذات صلة فً  ،نطاقا   وهو السوق االوسعالهند فورا  إلى 

 .الثانً من العام

 

وذلك عبر نقل الفروع إلى مناطق للعمالء  خدمة افضل من اجل تقدٌمالفروع مواقع وقد قام البنك بإجراء تحسٌنات على 

تنوٌع القنوات الرقمٌة فً زٌادة إقبال العمالء على استخدام هذه ودولة. ولقد ساهمت جهودنا فً تطوٌر المستحدثة  فً 

خدمات المصرفٌة عبر الهاتف المتحرك ل% من عمالءنا هم مستخدمٌن نشٌطٌن ل28وحالٌا  القنوات المنخفضة التكلفة. 

عبر الهاتف الخدمات المصرفٌة  فً مجالوٌواصل البنك تركٌزه على االبتكار  والخدمات المصرفٌة عبر اإلنترنت. 

" وهً خدمة رائدة فً مجال التحوٌل الفوري لألموال mePay" إطالق المتحرك فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة مع 

 . هواتفهم المتحركة و خدمة "شٌك أند سٌف" التً تسمح للعمالء إدخار األموال بشكل فوري بمجرد القٌام بتحرٌك

 

عدالت نمو قوٌة من منصة األعمال فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة عبر وحققت إدارة األعمال المصرفٌة الخاصة م

فً المملكة العربٌة السعودٌة وسنغافورة والمملكة المتحدة أداء  منصات االعمالقطاعات السوق الجوهرٌة.  كما حققت 

متمٌزا  مقارنة بالعام الماضً. واستمرت شركة اإلمارات دبً الوطنً لألوراق المالٌة، ذراع الوساطة المالٌة للمجموعة، 

اق وإطالق منتجات األسوقوي فً إلدارة األصول فً تحقٌق نمو ملفت وذلك عبر أداء دبً الوطنً وشركة اإلمارات 

 جدٌدة.

 

 األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات

درهما  فً ملٌار  2.243نموا  ثابتا  لٌصل إلى دارة األعمال المصرفٌة للهٌئات والمسسسات حقق الدخل التشغٌلً إل

سوق  فً 2013النصف األول من عام درهما  سجل فً ملٌار  2.164بالمقارنة مع مبلغ  2014النصف األول من عام 

 ٌمتاز بالتنافسٌة الكبٌرة حٌث واجه نمو اإلئتمان تحدٌات كبٌرة فٌما بقٌت هوامش األصول عرضة للضغوطات.

 

، ولكن درهمملٌار  558.1لٌصل إلى  2013% مقارنة بالنصف األول من عام 3وانخفض صافً دخل الفائدة بنسبة 

ملٌون درهم فً النصف  685 ىلٌصل إلدخل العموالت % فً صافً 6بتحقٌق زٌادة بنسبة  االنخفاضهذا  تمت موازنة

 اإلٌراداتالمال من خالل تحقٌق النمو فً  رأسر على تحسٌن كفاءة معكس التركٌز المستٌمما  2014األول من عام 

 غٌر الممولة وخصوصا  الناتجة عن أعمال الصرف األجنبً وأنشطة أسواق رأس مال الدٌن. 

 

ٌزانٌة العمومٌة، ونتٌجة للمستوٌات المنخفضة لتدفق الصفقات الجدٌدة، بقٌت األصول فً النصف األول وفٌما ٌتعلق بالم

% وذلك تماشٌا  مع مستوٌات السٌولة 2.3بٌنما نمت الودائع بنسبة  2013عند مستوٌات شهر دٌسمبر  2014من عام 

 المتزاٌدة فً السوق.

 

قوي فً  ، تحقٌق أداءلدى البنك المصرفٌة اإلستثمارٌةاألعمال   ذراع كابٌتال، دبً الوطنًوواصلت شركة اإلمارات 

األول المركز كابٌتال دبً الوطنًشركة اإلمارات  حازت. وقد توج هذا األداء عندما 2014النصف األول من العام 

لعبت شركة اإلمارات و. 2014النصف األول من العام عالمٌا فً ترتٌب إصدار الصكوك بالدوالر األمرٌكً وذلك خالل 

ملٌون  201لعملٌة اإلصدار العام األولً لسندات اإلمارات رٌت بقٌمة مدٌر االكتتاب كابٌتال كذلك دور  دبً الوطنً
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ٌتم وفً مركز دبً المالً العالمً ومقرها متوافقة مع الشرٌعة اإلسالمٌة دوالر أمرٌكً، وهً أول سندات "رٌت" 

 إدراجها بنجاح فً بورصة ناسداك فً دبً.  

 

 األسواق العالمية والخزينة

 

ملٌون درهما ، مقارنة  464إلى  2014وصل إجمالً إٌرادات األسواق العالمٌة والخزٌنة خالل النصف األول من عام 

 . 2013ملٌون درهما  فً الفترة ذاتها من عام  216مع 

 

لعمومٌة. صافً دخل الفائدة نظرا  لمركز وتغطٌة المٌزانٌة افً وٌعود األداء القوي للنصف األول بشكل أساسً إلى زٌادة 

 وتعكس األرقام كذلك األداء المتمٌز للمحفظة االستثمارٌة. 

 

 ذاتها خاللمن الفترة  أٌضا  أعلىفً النصف األول من العام  كانت إٌرادات مبٌعات الصرف األجنبً والدخل الثابتو

  . 2013العام 

حقق مكتب تداول االئتمان أداء متمٌزا  فقد الناشئة عن التحدٌات الجٌوسٌاسٌة، وعلى الرغم من أوضاع السوق المتقلبة و

 خالل هذه الفترة. 

 

 والذي ٌعتبر التموٌل ملٌون دوالر استرالً فً شهر ماٌو،  400بقٌمة باصدار تموٌل مكتب التموٌل للمجموعة وقام 

 خالل السنوات الست األخٌرة.  البنك و الذي ٌصدره  سنوات  5لمدة  األقل كلفة

 

 اإلسالمي اإلمارات

ملٌون  918% لٌصل إلى 28بنسبة  ارتفع إجمالً اإلٌراداتحٌث  ،استمر اإلمارات اإلسالمً بتحقٌق أداء ثابت ومتمٌز

صافً الذمم المدٌنة المالٌة واالستثمارٌة  وأرتفع .2013للنصف األول من العام ملٌون درهما   717درهما  بعد أن كان 

لفروع ل، بلغ العدد اإلجمالً 2014 ٌونٌو 30كما فً و. 2013ملٌار درهما  منذ نهاٌة عام  23.8% لٌصل إلى 4بنسبة 

 على التوالً.  176 و 53  الخاصة بمصرف اإلمارات اإلسالمًالفوري وأجهزة الصراف اآللً و اإلٌداع 

 

ملٌون درهما   226، حٌث حقق صافً ربح بلغ 2014واصل اإلمارات اإلسالمً نموه فً النصف األول من عام و

من اجل تقدٌم خدمات ، مستفٌدا  من أنشطته التوسعٌة 2013ملٌون درهما  فً الفترة ذاتها من عام  112مقارنة بمبلغ 

 ة والشركات الكبٌرة.من األفراد والشركات الصغٌرة والمتوسطلعمالئه  مصرفٌة افضل

حسابات العمالء. وقد أطلق  وذلك نتٌجة للزٌادة فًمن الرسوم  راداتٌاإلوقد أسهم اإلمارات اإلسالمً أٌضا فً زٌادة 

وقد بدأت هذه المبادرة الجدٌدة فً  ،المصرف مسخرا منصة للتداول فً منتجات المرابحة بالتعاون مع ناسداك دبً

 .اإلٌراداتالمساهمة فً زٌادة 

 

واصل المصرف كسب المزٌد من الجوائز التقدٌرٌة على نجاحه فً القطاع، حٌث فاز اإلمارات اإلسالمً بجائزة أفضل و

 .2014مطلع العام أقٌم  "سً بً آي فاٌننشال" الذي حفل  أفضل تموٌل ذاتً فً جائزة  برٌمٌوم واسالمٌة بطاقة ائتمان 
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 والعملياتتقنية المعلومات 

لتطبٌق المرحلة األولى من قانون االمتثال الضرٌبً األمرٌكً بشأن  مستعدة اآلناإلمارات دبً الوطنً بنك إن مجموعة 

 ( للعمالء الحالٌٌن والجدد.FATCAالحسابات الخارجٌة )

 

وهو ما سٌسدي بدوره إلى الدارة الخزٌنة ساعدت إدارة تقنٌة المعلومات للمجموعة فً تطوٌر نظم المكتب األمامً و

دعمت إدارة تقنٌة المعلومات للمجموعة أٌضا  اإلمارات اإلسالمً فً طرح قناة وزٌادة حجم التداول والدخل فً الخزٌنة. 

 .فتح الحساب الرقمً التً تتٌح للعمالء التقدم لفتح حساب عبر اإلنترنت دون الحاجة ألي مستندات ورقٌة

  

هذا التطبٌق ٌتٌح وبنجاح فً المملكة العربٌة السعودٌة.  صرفٌة عبر الهاتف المتنقلالخدمات الم تطبٌق طرحتم و

 معامالت الدفع وتحوٌل األموال وغٌرها من المعامالت األخرى.للمستخدمٌن إجراء 

 

 تنفيذ

والهوامش من حٌث اإلٌرادات  أهداف اتفاقٌة مستوى الخدمة لبنك اإلمارات دبً الوطنًتحقٌق جمٌع تنفٌذ واصلت شركة 

 وجودة الخدمة.والمخاطر التشغٌلٌة  

 

ركزت الشركة بشكل كبٌر على توفٌر خدمة عمالء سهلة وسلسة وقامت بإجراء تحسٌنات على العملٌات التشغٌلٌة فً و

والخلفً. وتم طرح نظام خدمة   والوسطًأو  جمٌع انحاء مجموعة بنك  اإلمارات دبً الوطنً سواء فً المكتب األمامً

 ء المتكامل من أجل توجٌه االستفسارات نحو مركز واحد والتشجٌع على الردود السرٌعة وحل الشكاوي.  العمال

 

مقعد وٌشغله موظفون من المواطنٌن  100ٌضم  فً رأس الخٌمة سٌفتتح بنك اإلمارات دبً الوطنً مركز اتصالو

. وتأتً هذه المبادرة إنطالقا  من التزام بنك اإلمارات دبً الوطنً بتقدٌم فرص وظٌفٌة إضافٌة لمواطنً اإلماراتٌٌن

خدماته التشغٌلٌة بالكامل فً بتقدٌم المركزأن ٌبدأ  من المتوقع، و"تنفٌذ"سٌتم تشغٌل مركز االتصال بإشراف و. دولةال

 . 2014شهر دٌسمبر 

 

شمل ذلك التكرٌم فوز شركة تنفٌذ  لت شركة تنفٌذ جوائز تقدٌرٌة مرموقة عدٌدة.وخالل النصف األول من العام، نا

بجائزتٌن بارزتٌن هما: جائزة باركلٌز بنك للتمٌز فً إنجاز المعامالت اإللكترونٌة المباشرة وجائزة دوٌتشه بنك 

الشركة أٌضا  جائزتٌن لتمٌزها فً مجال ونالت للتمٌز فً إنجاز المعامالت اإللكترونٌة المباشرة.  وستاندرد تشارترد بنك 

 مبادرات التعلم والتطوٌر.

 

 مصر –بنك اإلمارات دبي الوطني )ش.م.م( 

على الرغم من التحدٌات السٌاسٌة والظروف االقتصادٌة الصعبة، واصلت عملٌات بنك اإلمارات دبً الوطنً )ش.م.م( 

، دعم 2014. وفً النصف األول من عام 2013ٌونٌو  9 مصر تحقٌق أداء جٌد منذ االندماج مع المجموعة بتارٌخ –

 مالٌٌن درهما .  103ملٌون درهما  وصافً أرباح بقٌمة  326البنك نتائج المجموعة المالٌة بعائدات بلغت 
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الدمج على دمج ثقافة ونظام وسٌاسة البنك وٌجري تطبٌقها على النحو المتوقع بما ٌتماشى مع خطط حالٌا ٌجري العمل و

 المعمول بها لدٌنا.

 

 

 مالمح مستقبلية

مدعوما  بشكل رئٌسً  2014ال تزال دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً موقع جٌد ٌسهلها لتحقٌق نمو قوي فً عام 

ونعتقد بأن القطاع بالتوسع فً القطاعات غٌر النفطٌة، وبوجه خاص فً قطاعات السٌاحة والبٌع بالتجزئة والتصنٌع. 

اإلنشائً سٌساهم على نحو أكثر فاعلٌة فً نمو إجمالً الناتج المحلً لهذا العام بسبب االنتعاش القوي فً أسعار العقارات 

% فً عام 4والذي ٌشجع على إحداث مشارٌع تطوٌرٌة جدٌدة. وفً أعقاب ارتفاع االنتاج النفطً إلى ما ٌزٌد عن 

نمو قطاع النفط والغاز لهذا العام. وعلى خلفٌة تحسن األوضاع االقتصادٌة العالمٌة،  ، نتوقع حدوث تراجع ف2013ً

دولة اإلمارات العربٌة المتحدة. دبً وفً  2014% خالل عام 5.0ٌتوقع البنك بأن ٌنمو إجمالً الناتج المحلً بنسبة 

تستند هذه اإلستراتٌجٌة وبً فً دبً والمنطقة سٌواصل البنك تنفٌذ استراتٌجٌته الناجحة واالستفادة من فرص النمو اإلٌجاو

إلى خمس ركائز جوهرٌة تتمثل فً تقدٌم خدمة مصرفٌة متمٌزة للعمالء وبناء مسسسة عالٌة األداء ودفع عجلة نمو 

 األعمال األساسٌة وإدارة مسسسة عالٌة الكفاءة وتنوٌع مصادر الدخل.

 

 

 انتهى

 مالحظات للمحررين

 جوائز مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني 

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز أفضل بنك وأفضل بنك أقليمي 

  اإلمارات العربٌة المتحدة" فً استبٌان للخدمات  فً دولة أفضل بنك محلً" بنك اإلمارات دبً الوطنً ٌفوز بجائزة

 "ٌورومونً".أجرته مجلة  2014المصرفٌة الخاصة وإدارة الثروات لعام 

  بنك اإلمارات دبً الوطنً ٌفوز بجائزة" أفضل منتج ائتمانً استهالكً" و"أفضل سٌاسة إلدارة المخاطر" ألعمال

التً تنظمها مسسسة "ذي آسٌان  2014القروض الشخصٌة من جوائز التمٌز الدولً فً الخدمات المالٌة لألفراد للعام 

 ."بانكر

 قب "أفضل بنك فً الشرق األوسط على المستوى اإلقلٌمً للعام" ضمن جوائز بنك اإلمارات دبً الوطنً ٌفوز بل

 ".2013"أنترناشٌونال فاٌنانسٌنج رٌفٌو مٌدل إٌست 

 

  اإلمارات إن بي دي إلدارة األصول –جوائز إدارة األصول والتمويل االستهالكي 

 مارات" للعام الثانً على التوالً، وذلك اإلمارات إن بً دي إلدارة األصول تفوز بلقب "أفضل مدٌر للصنادٌق فً اإل

 .2014ضمن المهرجان الخامس لجوائز الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ألداء مدٌري الصنادٌق 

  اإلمارات دبً الوطنً إلدارة األصول تفوز بجائزة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ألداء مدٌري الصنادٌق عن صندوق

ألوسط وشمال أفرٌقٌا، وذلك ضمن المهرجان الخامس لجوائز الشرق األوسط اإلمارات لكبرى الشركات فً الشرق ا

 .2014وشمال أفرٌقٌا ألداء مدٌري الصنادٌق 
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  اإلمارات إن بً دي إلدارة األصول تفوز بجائزة أفضل صندوق متوازن للعام عن صندوق الفرص لمنطقة الشرق

الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ألداء مدٌري الصنادٌق  األوسط وشمال أفرٌقٌا، وذلك ضمن المهرجان الخامس لجوائز

2014. 

 

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز الخزينة واألسواق الناشئة وأسواق رأس المال 

   بنك اإلمارات دبً الوطنً ٌفوز بجائزة "أفضل مزود لخدمات الصرف األجنبً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة" من

 .2014جلوبال فاٌنانس لعام 

 بنك اإلمارات دبً الوطنً ٌفوز بجائزة أفضل مشروع إلدارة الخزٌنة فً الشرق األوسط فً جوائز "ذي آسٌان بانكر" 

 .2014للمنتجات والمشارٌع المصرفٌة فً الشرق األوسط لعام 

  بنك اإلمارات دبً الوطنً ٌفوز بجائزة "أفضل مسسسة إقراض مالٌة وأكثرها تأثٌرا  فً األسواق الناشئة" من جلوبال

  2014كابٌتال )ٌورووٌك سابقا ( فً جوائز جلوبال كابٌتال للسندات 

 أٌه فاٌنانس  "أفضل مسسسة لمنح القروض" ضمن مهرجان جوائز "إي إم إي بنك اإلمارات دبً الوطنً ٌفوز بجائزة

 . 2013مٌدل" للخدمات المصرفٌة 

 

  بنك اإلمارات دبي الوطني. –جوائز التسويق والتواصل اإلجتماعي وإشراك العمالء 

  بنك نشاطا  على وسائل التواصل االجتماعً من  100من بٌن أفضل  25بنك اإلمارات دبً الوطنً ٌصنف فً المرتبة

 قبل "ذا فاٌننشال براند".

 وسائل اإلعالم فً حدث جوائز "دبً لٌنكس". فئة فً ت دبً الوطنً ٌفوز بالجائزة الفضٌة والبرونزٌةبنك اإلمارا  

  بنك اإلمارات دبً الوطنً ٌفوز بجائزة "أفضل عالمة تجارٌة اجتماعٌة للعام" ضمن حفل توزٌع جوائز منتدى اإلعالم

 الرقمً.

 جوائز "آسٌان بانكر الشرق األوسط" للمنتجات والمشارٌع  جائزة "أفضل مشاركة فً وسائط التواصل االجتماعً" ضمن

 .2014لعام 

 الدورة فً والمالٌة  المصرفٌة الخدمات قطاع فً العمالء بخدمة للعناٌة التمٌز بجائزة ٌفوز الوطنً دبً اإلمارات بنك 

 2014للتمٌز األوسط الشرق جائزة معهد" جوائز توزٌع لحفل الثامنة السنوٌة

  فً جوائز الشرق  "و"أفضل برنامج إلشراك العمالء   "دبً الوطنً ٌفوز بجائزة "أفضل بطاقة جدٌدةبنك اإلمارات

 .2014األوسط للبطاقات الذكٌة 

 جائزة أفضل حملة تسوٌق رٌاضٌة ضمن حفل جوائز قطاع الرٌاضة  

 

 جوائز البطاقات 

  بطاقة ذات عالمة تجارٌة مشتركة مع مسسسة فازت بطاقة مانشستر ٌوناٌتد لبنك اإلمارات دبً الوطنً بجائزة "أفضل

 من ماستركارد. 2013رٌاضٌة عالمٌة" فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة  للعام 

 

 جوائز أخرى 

  اإلمارات المالٌة تفوز بجائزة "أفضل تموٌل غٌر مصرفً للمستهلكٌن" وذلك خالل حفل توزٌع جوائز "آسٌان بانكر

 .2014رٌع لعام الشرق األوسط" للمنتجات والمشا
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 نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني:

 بنك اإلمارات دبً الوطنً هو من البنوك الرائدة فً المنطقة.

فرعةا اضةافة الةى  224ٌقوم البنك بتقدٌم اعمال مصرفٌة متمٌزة لالفراد فً الدولةة مةن خةالل شةبكة فروعةه التةً تضةم و

وٌعتبةر البنةةك الالعةب الرئٌسةةً فةةً مجةال األعمةةال المصةةرفٌة  آلةةً وجهةاز إٌةةداع فةةوري،جهةاز صةةراف  885اكثةر مةةن 

للشةةركات و األفةةراد فةةً دولةةة اإلمةةارات العربٌةةة المتحةةدة وٌقةةوم بتقةةدٌم خدماتةةه فةةً مجةةال األعمةةال المصةةرفٌة اإلسةةالمٌة 

وعملٌةةات واألعمةةال المصةةرفٌة االسةةتثمارٌة واألعمةةال المصةةرفٌة الخاصةةة وإدارة األصةةول واألسةةواق العالمٌةةة والخزٌنةةة 

 الوساطة.

وٌعمل البنك فً اإلمارات العربٌة المتحدة ومصر والمملكة العربٌة السعودٌة وقطر وسنغافورة والمملكة المتحدة ولدٌه 

 مكاتب تمثٌلٌة فً الهند والصٌن وإندونٌسٌا. لمزٌد من المعلومات الرجاء زٌارة الموقع االلكترونً على العنوان: 

www.emiratesnbd.com . 

 

 لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ: 

  ابراهيم سويدان

 رئٌس إدارة الشسون المسسسٌة للمجموعة 

 بنك اإلمارات دبً الوطنً 

 +971506538937+ / متحرك: 9714 6094113هاتف : 

 باتريك كليركن 

 المستثمرٌنرئٌس عالقات 

 بنك اإلمارات دبً الوطنً

  +971 4 230 7805+/971 4 2012606هاتف: 

/   IR@EmiratesNBD.comبرٌد الكترونً: 

PatrickE@EmiratesNBD.com 
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