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 للنشر خبر صحفي عاجل 

 

 1023عام األول من  لنصفابنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج 

 درهما   مليار 2.12إلى  ليصل% 00بنسبة الربح يرتفع صافي 

 

 1023 يوليو 11 –دبي 

هذا  النصف األول من عن فترةأعلن بنك اإلمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة اليوم عن نتائجه المالية 
   .3003 يونيو 30في  المنتهيالعام 

 

 أبرز النتائج المالية

  0.32مقارنة بمبلغ % 00بزيادة بنسبة درهماً،  مليار 0.10بلغ  3003 عاماألول من  للنصفالربح صافي 

 .3003من عام  ألولا نصفال في درهماً  مليار

 3003األول من عام  لنصفا نع% 7 بنسبة بارتفاع مليار درهماً  5.55بلغ يرادات إجمالي اإل. 

  لنصف عن ا% 00 بنسبة بارتفاع مليار درهماً  0..3بلغت األرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة

  .3003األول من عام 

  بالنصفمقارنة % 1تحسن بنسبة ب درهماً  مليار 0.11ألصول المالية بلغ اانخفاض قيمة  مخصصاتصافي 

  .3003األول من عام 

  درهماً مليار  301.3مقارنة بمبلغ  مليار درهماً  330.1مبلغ  لتصل إلى% 2بنسبة  صولإجمالي األزيادة في 

 .3003بنهاية عام 

  بنهاية  مليار درهماً   301.3مقارنة بمبلغ % .زيادة بنسبة درهماً، ب مليار 330.1 قروض العمالء مبلغبلغت

 .3003عام 

  عام مليار درهماً بنهاية  303.2بعد أن كانت % 1 بنسبةدة درهماً بزيا مليار 330.0ودائع العمالء بلغت

3003. 

  3003بنهاية عام % 003من نسبة % 000نسبة  إلىالقروض إلى الودائع تحسنت نسبة. 

  01.5نسبة رأس المال عند نسبة كفاية استقرت%. 

 

خالل ج مالية قوية ومستقرة استمر تحقيقنا لنتائ: "قال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك اإلمارات دبي الوطنيو
مما  3003عام من  بنفس الفترةمقارنة % 00صافي الربح بنسبة زاد حيث ، 3003النصف األول من عام 

وكانت  .الخارجية التحديات الذي استمر مرنا على الرغم من استمرار الدولةيعكس زخما إيجابيا في اقتصاد 
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أيضاً خالل الفترة نجحنا  كما. إلسالمية الدافع الرئيسي لهذا النمواألعمال المصرفية لألفراد واألعمال المصرفية ا
 " .في إتمام االستحواذ على بنك بي إن بي باريبا مصر

 
 

لقد كان األداء التشغيلي : "وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك اإلمارات دبي الوطني
األرباح  زادت . هامش الفائدة الرئيسي وإدارة فعالة لصافيبالنمو قويا مدعما  3003خالل النصف األول من عام 

استمر البنك في اإلعداد الجيد . 3003عام من  بنفس الفترةمقارنة % 00بنسبة قبل المخصصات  ةالتشغيلي
لغ مال بمبالرأس والشق الثاني من ، درهم مليار 7..3مال بمبلغ الرأس الشق األول من لميزانيته من خالل زيادة 

مليار درهم من ودائع  7.1وقام أيضا بسداد مليار درهم  3.7متوسطة األجل بمبلغ القروض الومليار درهم،  3.2
 " .3001عام وزارة المالية المستلمة في 

 

 التقرير المالي

 درهما   مليار

 نصفال
المنتهي في 

 يونيو 30
1023 

المنتهي  نصفال
 يونيو 30في 

1021 

 /أفضل
 (أسوأ)

)%( 

 عالرب
لمنتهي في ا

 يونيو 30
1023 

لمنتهي ا الربع
 يونيو 30في 

1021 

 /أفضل
 (أسوأ)

)%( 

 %07 32..0 0.203 %7 .3.00 0...3 صافي دخل الفائدة

 %07 0.1.0 0.007 %7 0.7.2 0.112 صافي دخل غير الفائدة

 %27 1.099 1.910 %7 .21.. 0....  إجمالي اإليرادات

 (%9) (0.190) (0.973) (%3) (2.131) (2.111) نفقات تشغيلية 

 %29 (0.010) (0.021) %10 (0.000) (0.031) إطفاء أصول غير ملموسة 

أرباح تشغيلية قبل مخصصات 

 انخفاض القيمة 
3.131 3.309 20% 2.932 

 

2..1. 11% 

 (%0) (0.9.0) (0.227) %1 (..1.0) (2.110) مخصصات انخفاض القيمة 

 %01 0.132 0.930 %00 2.1.0 2.7.1 أرباح تشغيلية

ة في أرباح صانخفاض قيمة وح

 0.000 %.0 .0.00 0.0.7 شركات زميلة( خسائر)

 

0.030 

 

25% 

 %00 (.0.00) (0.003) %2 (0.022) (0.020) رسوم الضرائب

 %0. 107 971 %00 2.119 2.101 صافي الربح

 %3.5 %35.1 %33.3 %0.5 %35.0 %33.2 )%(نسبة التكاليف لإليرادات 

 %0.30 %3.31 %3.01 (%0.02) %3.03 %3.03 )%(هامش صافي الفائدة 

 %13 0.00 0.02 %03 0.30 0.30 (درهماً )ربحية السهم 

 العائد على متوسط حقوق المساهمين

)%( 
03.7% 00.3% 3.5% 00.2% 00.3% 0..% 
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 مليار درهما  
 30كما في 

 1023 يونيو

 32كما في 

 1021 ديسمبر

 /أفضل

 (أسوأ)

)%( 

 كما في

 1023مارس 32

 /أفضل

 (أسوأ)

)%( 

 %. 305.1 %2 301.3 330.1 إجمالي األصول

 %5 ..330 %. 301.3 330.1  القروض

 %3 333.0 %1 303.2 330.0 الودائع

 %0.3 %00.3 %0.0 %00.3 %03.2 )%(نسبة القروض منخفضة القيمة 

 نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة

)%(  
53% 02% 0% 50% 3% 

 (%0.3) %02.7 (%3.0) %..30 %01.5 )%(نسبة كفاية رأس المال 

 %0.0 %03.5 %0.7 %03.1 %00.5 )%(نسبة الشق األول 

  

 إجمالي اإليرادات

مقارنة % 7بزيادة بنسبة  مليار درهماً  5.550 إلى مبلغ 3003 للنصف األول من عامإجمالي اإليرادات  وصل

 .3003من عام  األولنصف الدرهماً في مليار  5.015بمبلغ 

 

درهماً بعد أن  مليار 0...3ليصل إلى % 7بنسبة  3003 للنصف األول من عامصافي إيرادات الفائدة  تحسن

إلى في صافي إيرادات الفائدة  تحسنالذلك ويعود . 3003 النصف األول من عامدرهماً في  مليار .3.00كان 

 .لذي تمت تسويته بشكل جزئي بانخفاض هامش الخزينةعلى القروض والودائع وا فائدةال هامش ارتفاع

 

مقارنة  3003 في النصف األول من عامدرهماً  مليار 0.112ليصل إلى % 7بنسبة زيادة سجل دخل غير الفائدة 

إيرادات رسوم الخدمات المصرفية في  زيادةويعود هذا بشكل رئيسي إلى  .3003 بالنصف األول من عام

  .وإيرادات الصرف األجنبياألوراق المالية االستثمارية  ة وربح بيعوإيرادات رسوم الوساط

 

 إجمالي التكاليف

عن % 3بنسبة وشهد زيادة هامشية  3003 النصف األول من عامدرهماً في  مليار 0.113بلغ إجمالي التكاليف 

وتكاليف إدارة بنك بي  بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين واالستحواذ على بنك بي إن بي باريبا مصرالعام السابق 

% 0.5بنسبة  3003 إن بي باريبا مصر، ومع هذا تحسنت نسبة التكاليف إلى اإليرادات للنصف األول من عام
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وتم توجيه  اإليراداتحسن تب ،كما كان متوقعا ،حيث تمت تسوية زيادة التكاليف 3003 عن النصف األول من عام

  .األنشطة المتعلقة بالعمالء تلك الزيادة في التكاليف بصورة رئيسية نحو

 

  جودة اإلئتمان ومخصصات إنخفاض القيمة

البنك عبر محافظ القيمة القروض المخفضة و ،استمر بنك اإلمارات دبي الوطني في اإلدارة النشطة لجودة االئتمان

  3003عام األول من  النصفهامشيا خالل  تحسناً التي شهدت والتمويل اإلسالمي واألفراد تمويل الشركات ل

 .%03.2نسبة  الفترة عندلتنهي  %0.0بنسبة 

 

 مليار 0.110لتصل إلى % 1بنسبة  3003 النصف األول من عامانخفاض القيمة في ت مخصصات تحسنو

كانت مخصصات انخفاض القيمة و. 3003 األول من عام النصففي درهماً  مليار 3.055درهماً مقارنة بمبلغ 

والتمويل الشركات بالخاصة البنك صات معينة تم وضعها في ما يتعلق بمحفظة من مخص بشكل رئيسيقد تكونت 

مليار درهماً أو  3.7إلى  انخفاض قيمة المحفظة  إجمالي مخصصات وصل 3003 يونيو 30كما في و. اإلسالمي

ارات زيادة عن متطلبات مصرف اإلمب غير المصنفة االئتمانية من قيمة األصول الموزونة المخاطر% 3.1نسبة 

 .مليار درهما تقريباً  0.7بمبلغ و% 0.5العربية المتحدة المركزي بنسبة 

 

 الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

مقارنة ، الفترةخالل  مليون درهماً  7. المشتركةفي الشركات الزميلة والمشاريع اإليجابية بلغت استثمارات البنك 

انخفضت القيمة الدفترية لالتحاد العقارية ش م ع و .3003 األول من عام لنصففي ادرهماً  مليون .0بمبلغ 

نتيجة بيع حصة من أسهم االتحاد العقارية التي يمتلكها بنك اإلمارات دبي الوطني في النصف األول من عام 

3003.  

 

 صافي الربح 

% 00بنسبة  ة بزياد  3003 األول من عام  لنصفافي درهماً،  مليار 0.101 مبلغ بلغ صافي الربح للمجموعة 

صافي ت ودالزيادة اإليرانتيجة ، درهماً  مليار 0.312وقدره  3003األول من عام  النصفالربح المحقق في عن 

 .الدخل
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 قروض وودائع العمالء 

 مليار درهماً  330.1إلى ( بما في ذلك التمويل اإلسالمي) 3003 يونيو 30قروض العمالء كما في  وصلت

إلى  3003 يونيو 30ووصلت ودائع العمالء كما في . 3003بمستويات نهاية عام مقارنة %  .بزيادة بنسبة 

في هامشيا وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع . 3003عن نهاية عام % 1مليار درهماً، بزيادة قدرها  330.0

 .3003في نهاية عام % 003بعدما كانت % ..000إلى  3003األول من عام  نصفال

 

 رأس المال

 نسبةو% 01.5 إلى نسبةكفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق األول من رأس المال  نسبة وصلت

زيادة بشكل أساسي إلى  تعودس المال أان الحركة على نسبة ر و ،3003 يونيو 30كما في على التوالي % 00.5

درهم إلى وزارة المالية مليار  7.1الناجمة عن عملية االستحواذ في مصر وسداد مبلغ ونة المخاطر األصول موز

وكما . الفترة الثاني الجديد الذي قام البنك بجمعه خاللاألول وبرأسمال الشق  بشكل رئيسيوالذي تمت موازنته 

من عملية  يي تلك األصول بشكل رئيسخالل الفترة وتأت% .بنسبة زادت األصول موزونة المخاطر كان متوقعا، 

نتيجة لإلصدار الجديد  3003مقارنة بنهاية عام % 0.7وارتفع رأس مال الشق األول بنسبة  .االستحواذ في مصر

 .لرأس مال الشق األول

 

 أداء األعمال 

 

 األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات 

درهماً مقارنة  مليار 3.033إلى % 2بنسبة   3003ن عام في النصف األول م ارتفع حجم إيرادات هذه اإلدارة

في % .إلى تحقيق نمو بنسبة  ذلكويعود السبب في  ،3003في النصف األول من عام درهم  مليار 3.332بمبلغ 

، استمرت إدارة األعمال الفترةوخالل . في دخل الرسوم% 00صافي دخل الفائدة، وإلى تحقيق تحسن بنسبة 

د وإدارة الثروات في التركيز على زيادة اإليرادات من خالل تقديم العديد من المبادرات التي المصرفية لألفرا

واستمرت اإلدارة الحصيفة للجودة االئتمانية كما  .تركز على تحسين الكفاءة في إنجاز المعامالت وخدمة العمالء

 3000عامي في الذي شهدته  في إظهار التحسن هذه الفترةخالل استمرت محفظة قروض األفراد المتعثرة 

ساهم التركيز المستمر إلدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات على نمو الودائع خالل و .3003و

تحقيق نمو بنسبة  إلى الحسابات الجارية وحسابات التوفيرفي والمدفوع بزخم قوي ، 3003عام األول من  النصف

 . مليار درهماً  .2ليصل إلى  3003عام في ودائع العمالء منذ نهاية % 2
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بشأن قروض السيارات، تم بدء تعاون حصري مع بورش للخدمات المالية عبر جميع كاونترات البائعين في و

عمليات نمو استمر و. وهو األول من نوعه في المنطقةفي اإلمارات العربية المتحدة فولكس واجن وأودي  ،بورش

خالل الجديدة تم طرح العديد من المنتجات و. القطاع العقاري نتيجة نمو 3003ام منذ نهاية عالعقاري الرهن 

نتج المطلوبات اإلسالمي مثل خدمات صناديق الحفظ اآلمن المتطورة والحساب باليوان الصيني ومجموعة م الفترة

 .والوديعة المتجددة القائمة على الهدف لألفراد

 

تقديم حيث يتم حاملي بطاقات االئتمان والخصم في شراكة مع كوبون ل" إنجاز المعامالت"تم إطالق برنامج و

التي توفر منبرا " رايز"مبادرة  الخدمات المصرفية لألعمالأطلقت و. خصومات متنوعة على المنتجات والخدمات

 .  همأعمالللتعلم والتواصل وتنمية  اإلمارات العربية المتحدةألصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في شامال 

 

من قبل آسيان  "اإلمارات العربية المتحدةأفضل بنك لألفراد في "حصل بنك اإلمارات دبي الوطني على جائزة و

، تقديرا للخدمات المستدامة طويلة األجل والمربحة التي يوفرها للعمالء ضمن خدماته 3003بانكر في مارس 

ضمن جوائز  "أفضل بطاقة للشركات"لوطني جائزة تم منح بطاقة الشركات من بنك اإلمارات دبي او. األساسية

  .للعام الثاني على التوالي 3003سمارت كارد ميدل إيست 

 

 المصرفية للهيئات والمؤسسات األعمال

األول من  نصفخالل ال متميزاً إدارة الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات كان أداء التحديات، على الرغم من 

 نصفمقارنة بال% .7وبارتفاع بنسبة  ا  مليون درهم 533بلغ  اً صافي اً ربحومتميزة  ، إذ حققت نتائج3003عام 

 .3003األول من عام 

 

درهم،  مليار 0.513إلى ليصل  3003األول من عام  نصففي ال% 5.3بنسبة  إيرادات الفائدةصافي  ارتفعو

كيز اإلدارة الكبير على العائدات نتج عن ترو .3003األول من عام  نصفالدرهم في  مليار 0.503مقارنة بمبلغ 

مليون درهم مقارنة بمبلغ  .0.ليصل إلى % 00زيادة في دخل العموالت بنسبة  ،عائدات الخدمات/غير النقدية

 . خاصة من أنشطة الصرف األجنبي وأسواق رأسمال الدين 3003األول من عام  نصففي ال مليون درهما 5.7

 

في سجالت القروض والودائع  %5بنسبة زيادة  3003األول من عام  النصففي الميزانية العمومية  تسجلو

تسجيل نمو في الموجودات ذات الجودة، يترافق مع وضع ل، مما يعكس هدف اإلدارة 3003مقارنة بنهاية عام 
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بالمقارنة مع النصف األول من عام % 00بنسبة  3003متطلبات أقل للمخصصات في النصف األول من عام 

3003. 

 
تحقيق أداء قوي في  ،شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد ،المصرفية االستثمارية األعمالواصلت وحدة 

، من خالل تنفيذ معامالت عديدة بارزة شملت لعبها دور المنظم الرئيسي المفوض 3003النصف األول من عام 

أركيرودون ، ريكي تم ترتيبها لعمالء مثلمليار دوالر أم ..00لقروض مشتركة بمبلغ اإلكتتاب ومستشار ومدير 

روسيا،  –الكويت، وبنك اس بي اي آر  –هولندا وسعودي أوجيه المحدودة ومجموعة زين  –جروب إن في 

للعديد من مصدري اإلكتتاب منظم رئيسي مشترك ومدير لعبت دور كما . دبي لإلستثمارات الحكوميةومؤسسة 

 . رات دبي الوطني وطيران اإلمارات وحكومة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبيالصكوك والسندات بما فيهم بنك اإلما

 
، استمرت اإلدارة في تطبيق استراتيجيتها الشاملة بشأن الخدمات المصرفية 3003خالل النصف األول من عام و

لمصرفية في تقديم الخدمات ا المصدر الديناميكي القويللهيئات والمؤسسات وعملية التحول االنتقالي لتصبح 

، وحققت نتائج قياسية خالل الفترة مما ساهم في تحسين األداء للهيئات والمؤسسات في منطقة الشرق األوسط

 . لهذه اإلدارةالكلي 

 

 األسواق العالمية والخزينة

 مليون درهماً، .30إلى  3003األول من عام  النصفخالل وصل إجمالي إيرادات األسواق العالمية والخزينة 

 . اسعة النطاقومشاركة وقد شهد تحقيق اإليرادات. 3003مليون درهماً في النصف األول من عام  003مع مقارنة 

 

العمالء من وسعي . 3003ة كما في عام جيد إيراداتتحقيق ، 3003خالل عام واصل مكتب المبيعات 

شهدت منتجات التحوط و .إلى تغطية الذمم المدينة بالعملة األجنبية بأسعار صرف أجنبي تفضيليةالشركات ِ

للميزانية العمومية ارتفاعاً مفاجئاً، نتيجة لتنامي أعداد العمالء الذين يتطلعون لالستفادة من أسعار الفائدة 

التحسن الملموس في  نتيجةخالل النصف الثاني من العام ازدياد أنشطة العمالء من المتوقع و .السائدة المنخفضة

 . من قبل بنك االحتياطي الفيدرالي برنامج التيسير الكمي االقتصاد األمريكي واإلعالن عن

 

شمل و. 3003كما في عام  اجيد اداءتحقيق ، 3003خالل النصف األول من عام  مكتب التداول واصلكما 

بقيت أسعار التداول منخفضة ويتوقع وفترة انتعاش شهدت التي تداوالت االئتمان  والصرف األجنبي، التداول في 

 .االرتفاع في النصف الثاني من العامأن تبدأ ب
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دوراً فاعالً في تحسين هيكل رأس مال البنك عن  العالمي في بنك اإلمارات دبي الوطني لعب مكتب التمويلو

، وتم سداد غير قابلة لالسترداد مليار درهماً  7..3بمبلغ  األولسندات من فئة رأس مال الشق  .طريق إصدار 

 .أموال وزارة المالية مليار درهماً من 7.1مبلغ 

 

 المصرفية اإلسالمية األعمال

المصرفية اإلسالمية ألن تصبح المصرف  األعمالطموح  3003تعكس النتائج المالية للنصف األول من عام 

مليون درهماً بالمقارنة مع صافي خسارة بقيمة  005اإلسالمي البارز في المنطقة الذي حقق صافي أرباح بقيمة 

 . اً في الفترة ذاتها من العام الماضيمليون درهم 20

 
 .55مليون درهماً بعد أن كان  700ارتفع إجمالي اإليرادات، صافياً من حصة العمالء في األرباح، ليصل إلى و

هامشية  ارتفعت ذمم التمويل المدينة بنسبةو. %.3مليون درهماً في نفس الفترة من العام الماضي، وبتحسن بنسبة 

 .  3003مليار درهماً في ديسمبر من عام  33.3مليار درهماً بعد أن كانت  33.7لتصل إلى % 3 قدرها

 
استمر مصرف اإلمارات اإلسالمي بتطبيق خطط نموه الجريئة ويبرز اليوم كأحد أسرع المصارف نمواً في 

على نجاح الخدمات المصرفية  مؤشراً  3003يشكل النمو الذي تم تحقيقه في النصف األول من عام و. المنطقة

اإلسالمية في تركيزها على قطاع األفراد وتعزيز حضورها في قطاع خدمات الشركات وذلك من خالل طرح 

، واصلت الخدمات المصرفية اإلسالمية تقديم عروضها 3003في النصف األول من عام . المنتجات المبتكرة

وسطة، وعمالء الخدمات المصرفية المتميزة، إلى جانب طرح من الشركات الصغيرة والمت معينة لفئاتوخدماتها 

 .   منتجات أخرى عديدة مثل التمويل التجاري وتمويل الشراء اإللكتروني

 
أفضل مصرف إسالمي في اإلمارات "تقديراً لمبادرة تحول مصرف اإلمارات اإلسالمي، نال المصرف جائزة و

كابيتال فاينانس : "ن كبرى المجالت الشهيرة عالمياً وهمامن قبل اثنتين م" 3003العربية المتحدة لعام 

 . 3003وتأتي هاتين الجائزتين دليالً على النجاح الذي حققه المصرف في  ".ورلد فاينانس"و" إنترناشيونال

 
 

 تقنية المعلومات والعمليات

خدمة التحول االنتقالي   ةاتفاقيإدارة تقنية المعلومات في المجموعة  أبرمت، 3003األول من عام  النصفخالل 

تم الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على المشروع، وكذلك التفويض للبدء و. باريسمع بنك بي ان بي باريبا 

 .البنية التحتية لهذا اإلندماج/بالتنفيذ إلنجاز أعمال تطبيق
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سيبل "تم نشر نظام  مي،مصرف اإلمارات اإلسالفي  "العمالء إدارة عالقات"نظام  استكمال أعمال تأسيس بعدو

أتاحت  "إدارة الفرصو القيادة"و" الحملة"أدوات  أن حيث اإلمارات دبي الوطني ببنك" دارة عالقات العمالءإل

بدء العمل بهذا النظام  تاريخ منذو. لتسويق والمبيعاتمنظم ل برنامجلبنك تطبيق ل جميع موظفي المكاتب األماميةل

وعبر  الخدمات المصرفية عبر االنترنتمن ضمنها  مالت متعددة عبر قنواتمصرف اإلمارات اإلسالمي حطرح 

البيع المتقاطع عبر الفروع  حمالت طرحتم و .على اإلنترنتوالموقع  البريد اإللكترونيو القصيرة النصية الرسائل

 "قات العمالءعالإدارة " إلى وحدة المبيعات المباشرة وفريق مركز االتصال تحويلكما تم . قنوات اإلنترنتو

لذلك، تم تقديم حل مكافحة المخاطر لبنك اإلمارات دبي الوطني إلدارة باإلضافة . "القيادة وإدارة الفرص"إلدارة 

 .المملكة العربية السعوديةو سنغافورةو لندن، دوليةمن مواقعه الثالث  متطلبات القانونية فيالالمخاطر و

 

وتعزيز  خدمة العمالءعلى تحسين  مركزاً  قنية المعلومات في المجموعةبرنامج التحول االنتقالي إلدارة ت استمرو

وفي إطار برنامج أمن المعلومات، تم طرح عدة حمالت . 3003رضى المستخدم خالل النصف األول من عام 

إجراء من خالل وسائل اإلعالم االجتماعية وغيرها من قنوات التواصل بهدف نشر الوعي لدى العمالء حول 

 .بطريقة آمنة المصرفية تتعامالال

 

استكملت و. 3003استثنائياً خالل النصف األول من عام  خدمات المشتريات والعقارات أداءً إدارة حققت و

ضافة، من ضمنها استبدال مالمفاوضات مع مورد واحد ألجهزة الصراف اآللي، أدت إلى تزويد المجموعة بقيمة 

     .جهاز 300أكثر من 

  
 ةمبادرات المجموع

 
 "تنفيذ"

 
من التحسن % 05، حققت تنفيذ تقدماً ملفتاً في تحقيق هدفها المتمثل في إنجاز 3003خالل النصف األول من عام 

في كافة مجاالت األداء الرئيسية للمجموعة، باإلضافة إلى إنجاز تحسينات في خدماتها الخارجية بنسبة تراوحت 

 . 3003خالل عام % 30-%30من 

 
االستمرار في إضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة التشغيل من خالل  ذلك علىجية تنفيذ لتحقيق تستند إستراتيو

، ومن خالل االستثمار "نموذج تنفيذ التشغيلي"التحوالت الواسعة في نطاق األعمال وتطبيق أفضل الممارسات 

 . رة األداءوهذا يشمل التعلم والتطوير الشامل وأنظمة إدا. بشكل كبير في الموارد البشرية
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خدمات ل وشركة رائدة مزودةحكومية  ةهيئل، واصلت تنفيذ تقديم خدمات 3003في النصف األول من عام 

االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي اآلن توشك أن تستكمل بنجاح إدارة أول تحول واستشارات 

ة، إنجازاً مهماً بتحقيق رقم قياسي في عدد الموظفين خالل الفترأيضاً حققت تنفيذ و. إلحدى المؤسسات اإلقليمية

 . موظف بدوام كامل 3،000لديها الذي بلغ 

 
الحفاظ على وتيرة جهودها لتوسيع  مواصلة، 3003من ضمن أولويات استراتيجية تنفيذ للفترة المتبقية من عام و

طاعات متنوعة، مع الحرص على تواجدها الجغرافي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عبر ق

 .ضافة لشركتها األمممنح قيمة 

 
 مالمح مستقبلية

مدعوماً بالتوسع في  3003تزال دولة اإلمارات العربية المتحدة في وضع جيد يؤهلها لتحقيق نمو قوي في عام  ال

ن أن تعّوض والسياحة ومبيعات األفراد، التي يتعي الصناعة قطاعات القطاعات غير النفطية، وبوجه خاص

صعبة وحافلة بالتحديات، فإن البيانات  العالميةوبينما تبقى األوضاع االقتصادية . االستقرار المتوقع في إنتاج النفط

في هذا % 3.1النمو إلى يصل تدعم تصوراتنا بأنه من المرجح أن  3003األول من عام  النصفاالقتصادية في 

يبدي بنك اإلمارات دبي الوطني استعداداً تاماً لالستفادة و. 3003عام في % 0.0 النمو توقعات كانتالعام بعد أن 

واضحة لتحقيق مزيد من العائدات  إستراتيجيةمن العوامل االقتصادية األساسية اآلخذة بالتحسن، ذلك أن لديه 

تمثل في وتستند هذه اإلستراتيجية إلى خمس ركائز جوهرية ت. للمساهمين واالستفادة من فرص النمو المختارة

مؤسسة  وإدارةمؤسسة عالية األداء ودفع عجلة نمو األعمال األساسية  وبناءمتميزة للعمالء  ةمصرفي خدمةتقديم 

 .عالية الكفاءة وتحفيز التوسع الجغرافي

 -انتهى-

 مالحظات للمحررين

 الجوائز

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

 .  3003لعام  من جلوبال فاينانس" المتحدة

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

 .3003خالل حفل توزيع جوائز الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألداء مديري الصناديق " المتحدة

 فبراير عن شهر لألفرادفضل وسيط أل"ك دبي ابجائزة ناسد تفوزي لألوراق المالية اإلمارات دبي الوطن -

3003." 
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" أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في اإلمارات العربية المتحدة"بجائزة يفوز بنك اإلمارات دبي الوطني  -

 ."من آسيان بانكر

 .اية لبطولة أوميجا دبي ديزرت كالسيكبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد الجائزة البرونزية عن أفضل رع -

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

 ".بانكر ميدل إيست"من قبل مجلة 

في حفل توزيع  للعام الثاني على التوالي "أفضل بطاقة للشركات"بنك إلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة  -

 .3003عن عام  "جوائز البطاقات الذكية في الشرق األوسط"

أفضل مؤسسة إصدار عن منطقة الشرق األوسط وشمال ك" فيزا ليدر"بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة  -

 .أفريقيا من قبل شركة المدفوعات العالمية فيزا إنك

 مارس عن شهر لألفرادفضل وسيط أل"ك دبي ابجائزة ناسد تفوزاإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية  -

3003".  

، خالل الدورة "3003التمّيز في الخدمات المصرفية اإللكترونية "جائزة ب يفوز بنك اإلمارات دبي الوطني -

  ".جائزة الشرق األوسط للتميز للحكومة والخدمات اإللكترونية"الثامنة عشرة من حفل توزيع 

 .من يوروويك" منطقة الشرق األوسطفي مقترض أفضل "بجائزة يفوز بنك اإلمارات دبي الوطني  -

في حفل توزيع جوائز " اإلمارات العربية المتحدةأفضل بنك في "بجائزة يفوز بنك اإلمارات دبي الوطني  -

 . 3003عن عام  "يزمتلني لويوروم"

 

 :نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني

 .  منطقةبنك اإلمارات دبي الوطني هو من البنوك الرائدة في ال

فرعياً إضيافة  300يقوم البنك بتقديم أعمال مصرفية متميزة  لألفراد في الدولة من خالل شبكة فروعه التيي تضيم 

، ويعتبير البنيك الالعيب الرئيسيي فيي مجيال األعميال فيوريجهياز صيرف آليي وجهياز إييداع  200 أكثير مينإليى 

ربية المتحدة ويقوم بتقديم خدماته في مجال األعمال المصرفية في دولة اإلمارات الع فرادو األ المصرفية للشركات

اإلسييالمية واألعمييال المصييرفية االسييتثمارية واألعمييال المصييرفية الخاصيية وإدارة األصييول واألسييواق العالمييية 

 .والخزينة وعمليات الوساطة

وسنغافورة والمملكة المتحدة  والمملكة العربية السعودية وقطرومصر ويعمل البنك في اإلمارات العربية المتحدة 

لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة . وإيران والصينولديه مكاتب تمثيلية في الهند ( تشانيل أيالندز)وجيرسي 

 www.emiratesnbd.com :الموقع االلكتروني على العنوان

 

http://www.emiratesnbd.com/
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 : بـ لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال

  ابراهيم سويدان

  لمجموعةالمؤسسية ل شؤونالرئيس إدارة 

 بنك اإلمارات دبي الوطني 

 +27050.531237: متحرك+ / 2700 020003.: هاتف 

 

 عالقات المستثمرين 

 بنك اإلمارات دبي الوطني

  +2..27003003:  متحرك+/ 270 0 .3003.0: هاتف

 IR@emiratesnbd.com: إلكتروني بريد

 


