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 للنشر خبر صحفي عاجل 

 

 1023عام ربع األول من بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج ال

 مليون درهما   738إلى  ليصل% 32بنسبة الربح يرتفع صافي 

 

 1023 أبريل 12 –دبي 

هذا األول من الربع  عن فترةأعلن بنك اإلمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة اليوم عن نتائجه المالية 
   .3131مارس  13 العام المنتهية في 

 
 

 أبرز النتائج المالية

  143مقارنة بمبلغ % 13بزيادة بنسبة  درهما ، مليون 738بلغ  1023سنة لربع األول من لالربح صافي 

 .3133عن الربع الرابع من عام %  14نسبة بو ،3133من عام  ألولالربع ا في مليون درهما  

 وزيادة بنسبة 3133الربع األول من عام  نع% 3 بنسبةبانخفاض  مليار درهما   1.6بلغ يرادات إجمالي اإل ،

  .3133الربع الرابع لعام عن % 5

  عن الربع % 3 بنسبةبانخفاض  مليار درهما   2.8بلغت األرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة

  .3133ن الربع الرابع لعام ع% 33نسبة وزيادة ب 3133األول من عام 

  مقارنة بالربع % 31تحسن بنسبة ب مليون درهما   777ألصول المالية بلغ اصافي خسائر انخفاض قيمة

  .3133عن الربع الرابع من عام % 1ونسبة  3133األول من عام 

  ونسبة  3133الربع األول من عام عن % 13بزيادة بنسبة مليون درهما  727بلغت األرباح التشغيلية

  .3133بع لعام من الربع الرا% 11

 مليار  113.1مقارنة بمبلغ  مليار درهما   322.7مبلغ  لتصل إلى% 1بنسبة  صولزيادة في إجمالي األ

 .3133بنهاية عام  درهما  

  مليار درهما    333.3مقارنة بمبلغ % 3زيادة بنسبة ب درهما ، مليار 110.6 قروض العمالء مبلغبلغت 

 .3133بنهاية عام 

  عام مليار درهما  بنهاية  331.1بعد أن كانت % 4درهما  بزيادة قدرها  مليار 113.3 ودائع العمالءبلغت

3133. 

  3133بنهاية عام % 313من نسبة % 99نسبة  إلىالقروض إلى الودائع تحسنت نسبة. 

  29.8بنسبة  جيد جدا  رأس المال عند مستوى نسبة كفاية استقرت.% 
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حيث بلغ استمر تحقيقنا لنتائج مالية قوية ومستقرة : "مارات دبي الوطنيوقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك اإل
مقارنة بالربع األول من % 13بزيادة بنسبة  3131عام الربع األول من خالل  مليون درهما   318صافي الربح 
إلى  نهدف قويبأدائنا المالي الفإننا لى بيئة االقتصاد العالمي، مخيما  عستمر الغموض يوبينما . العام السابق

 ".تحقيق أهدافنا االستراتيجيةفي  نامتينة لدفع البنك إلى األمام مع استمرارال نامواصلة البناء على أسس
 

 ةالتشغيلياألرباح  أظهرت: "وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك اإلمارات دبي الوطني
إن . صعبة في العام الماضي فصولبوادر نمو بعد بضعة ك، للبناألساسية مثل القوة التي توقبل المخصصات 

البنك يتم ميزانية إن . اإلسالمية كانت الدافع الرئيسي لهذا النمو األعمال المصرفيةواألعمال المصرفية لألفراد 
  ."تقليص المخاطرفي  مع استمرارنابشكل جيد إدارتها 

 

 التقرير المالي

 

 درهما   مليار

ربع المنتهي ال

مارس  32في 

1023 

ربع المنتهي ال

مارس  32في 

1021 

 /أفضل

 (أأسو)

)%( 

 الربع

لمنتهي ا

 32في 

ديسمبر 

1021 

 /أفضل

 (أسوأ)

)%( 

 %(3) 3.811 %(3)  3.888 3.843 صافي دخل الفائدة

 %31 1.841 %(1) 1.111 1.333 دخل غير الفائدةصافي 

 %5 3.511 %(3) 3.131 3.111  إجمالي اإليرادات

 %5 (1.153) %4 (1.143) (1.111) تشغيلية نفقات 

 %35 (1.131) %35 (1.131) (1.135) إطفاء أصول غير ملموسة 

أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض 

 القيمة 

2.806 2.814 (2)% 2.217 21% 

 %1 (1.141) %31 (3.313) (1.333) مخصصات انخفاض القيمة 

 %39 0.277 %32 1.131 1.333 أرباح تشغيلية

( خسائر)ة في أرباح صانخفاض قيمة وح

 شركات زميلة

1.131 1.134 3% 1.118 (11)% 

  1 %(38)  (1.111) (1.118) رسوم الضرائب

 %34 0.612 %32 1.143 1.318 صافي الربح
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 %  1.1 %13.3 %1.5 %15.3 %14.1  )%(نسبة التكاليف لإليرادات 

 %(1.13) %3.48 %(1.34) %3.11 %3.11 )%(الفائدة صافي هامش 

 %41 1.31 %41 1.31 1.34 (درهما  )ربحية السهم 

 %3.1 %31.3 %3.4 %31.1 %33.8 )%(العائد على متوسط حقوق المساهمين

 مليار درهما  
 32 كما في

 1023مارس 

 32في كما 

 1021مارس 

 /أفضل

 (أسوأ)

)%( 

 كما في

32 

ديسمبر 

1021 

 /أفضل

 (أسوأ)

)%( 

 %3 113.1 %1 311.8  135.3 إجمالي األصول

 %3 333.3 %3 314.3 331.1  القروض

 %4 331.1 %8 313.5 331 الودائع

 %1.3 %34.1 %(1.3) %34.3 %34.3 )%(نسبة القروض منخفضة القيمة 

 %3.1 %41.4 %1.3 %45.1 %53.4  (%)نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة

 (%1.1) %31.1 %1.1 %31.3 %31.8 )%(نسبة كفاية رأس المال 

 %(1.1) %31.3 %3.1 %33.5 %31.5 )%(نسبة الشق األول 

 

 إجمالي اإليرادات

بانخفاض بنسبة درهما  مليار  3.111 إلى مبلغ 3131مارس  13المنتهي في لهذا الربع إجمالي اإليرادات  وصل

 3.511ارنة بمبلغ مق% 5بنسبة  وزيادة 3133من عام  الربع األولدرهما  في مليار  3.131مقارنة بمبلغ % 3

 .3133في الربع الرابع من عام  درهما  مليار 

 

 3.843ليصل إلى % 3بنسبة  هامشيا   3131 مارس 13المنتهي في لهذا الربع صافي إيرادات الفائدة  انخفض

في صافي  االنخفاضذلك ويعود . 3133الربع األول من عام درهما  في  ارملي 3.888درهما  بعد أن كان مليار 

في % 3.11من % 3.11إلى  3131في الربع األول من عام  فائدةال هامشصافي  انخفاضإلى دات الفائدة إيرا

إصدار سندات اليورو متوسطة في ظل ب انخفاض هوامش القروض والخزينة العام السابق بشكل رئيسي بسب

يجابية الناتجة عن النمو في يضاف إليها اآلثار اإل التي تم موازنتها جزئيا بالهوامش المرتفعة للقروضواألجل 

  .الميزانية
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ويعود هذا درهما   مليون 333ليصل إلى % 1بنسبة عن العام السابق قليال  انخفاضا  وسجل دخل غير الفائدة 

إيرادات رسوم الخدمات المصرفية األساسية وانخفاض دخل األوراق المالية الثبات في بشكل رئيسي إلى 

  .باإليرادات المتحصلة من بيع عقارات ها جزئيا  االستثمارية التي تمت موازنت

 

 إجمالي التكاليف

عن % 4بنسبة بتحسن  3131مارس  13المنتهي في األول الربع درهما  في  مليون 111بلغ إجمالي التكاليف 

 تكاليف ضمل ونتيجة نتيجة مبادرات ترشيد التكاليفوقد تحقق هذا   .عن الربع السابق% 5العام السابق ونسبة 

وقد أدى ذلك إلى تحسن نسبة التكاليف إلى . 3133خالل الربع الرابع من عام ولمرة واحدة دبي  مصرف

في الربع األول % 13.3و % 15.3بعد أن كانت % 14.1لتصل إلى  3131اإليرادات في الربع األول من عام 

  .على التوالي 3133والربع الرابع من عام   3133من عام 

 

  صصات إنخفاض القيمةجودة اإلئتمان ومخ

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

هامشيا خالل الربع األول من عام  تحسنا  والتمويل اإلسالمي الخاصة بالبنك واألفراد محافظ تمويل الشركات 

 .%34.3بة نس الفترة عندلتنهي  %1.3بنسبة   3131

 

 مليون 333لتصل إلى % 31بنسبة  3131انخفاض القيمة في الربع األول من عام ت رسوم مخصصات تحسنو

كانت رسوم مخصصات انخفاض و. 3133 في الربع األول من عامدرهما  مليار  3.313درهما  مقارنة بمبلغ 

محفظة الشركات الخاصة بالبنك القيمة قد تكونت في األساس من مخصصات معينة تم وضعها في ما يتعلق ب

نسبة مليار درهما  أو  1.8إلى إجمالي تلك المخصصات  وصل 3131مارس  13كما في و. والتمويل اإلسالمي

زيادة عن متطلبات مصرف اإلمارات العربية ب غير المصنفة االئتمانية من قيمة األصول الموزونة المخاطر% 1

 .مليار درهما تقريبا   3.1بمبلغ و% 3.5المتحدة المركزي بنسبة 

 

 الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

خالل هذا الربع،  مليون درهما   31 المشتركة في الشركات الزميلة والمشاريع اإليجابية بلغت استثمارات البنك 

  .3133في الربع األول من عام درهما   مليون  34  بمبلغ مقارنة 
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 صافي الربح 

% 13بنسبة  بزيادة   3131مارس  13في الربع المنتهي درهما ،  مليون 318 مبلغ عة بلغ صافي الربح للمجمو

عن الربع %  14نسبة زيادة بو، درهما   مليون 143وقدره   3133الربح المحقق في الربع األول من عام عن 

للسياسة بسبب تقليص مخصصات انخفاض القيمة نتيجة وذلك مليون درهما  135ويبلغ   3133الرابع من عام 

أكبر في اإليرادات واألرباح التشغيلية ونمو  3133االئتمانية الحذرة ولكن المحسنة مقارنة بالربع األول من عام 

  .3133بحد أعلى مرتفع مقارنة بالربع الرابع من عام 

 

 قروض وودائع العمالء 

 مليار درهما   331.1ى إل( بما في ذلك التمويل اإلسالمي)  3131 مارس 13قروض العمالء كما في  وصلت

  .3133مقارنة بمستويات نهاية عام % 3بزيادة بنسبة 

نهاية عام  عن% 4بزيادة قدرها مليار درهما ،  331إلى  3131 مارس 13ووصلت ودائع العمالء كما في 

3133.  

ية عام في نها% 313بعدما كانت % 11إلى  3131تحسنت نسبة القروض إلى الودائع في الربع األول من عام و

3133. 

 

 رأس المال

 نسبةو% 31.8 إلى نسبةنسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق األول من رأس المال  وصلت

ويعود  ،انخفض إجمالي رأس المال هامشيا خالل هذا الربعو، 3131 مارس 13كما في على التوالي % 31.5

الشق الثاني ودائع البدء في إطفاء و 3133نة المالية أرباح عن السهذا االنخفاض بشكل أساسي إلى توزيع 

الجديد الذي قام البنك بجمعه خالل هذا الثاني وزارة المالية والذي تمت موازنته جزئيا برأسمال الشق الخاصة ب

انخفاض بنسبة أدت إلى  الربعخالل % 3زيادة األصول موزونة المخاطر بنسبة إن ما سبق إضافة إلى . الربع

المتعلق بنهاية عام األول في نسبة الشق % 1.1وانخفاض بنسبة رأس المال كفاية نسبة إجمالي  في% 1.1

3133.  

 

 مبادرات المجموعة

 "تنفيذ"

بما في ذلك تحسينات  3133بعد تحقيق جميع أهداف اتفاقية مستوى الخدمة لبنك اإلمارات دبي الوطني في سنة 

في % 35حاليا على إنجاز تحسينات بنسبة " تنفيذ"بالمائة، تركز  11إلى  31الخدمة الشاملة بنسبة تتراوح بين 
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لتحقيق هذه الحسينات في " تنفيذ"وتستند إستراتيجية . 3131جميع مجاالت األداء في المجموعة خالل عام 

 االستمرار في إضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة التشغيل من خالل التحوالت الواسعة في نطاق األعمال وتطبيق

خفضت مستويات " تنفيذ"كذلك أن  3131أظهر الربع األول من عام و". نموذج تنفيذ التشغيلي"أفضل الممارسات 

وقد حققت تنفيذ ذلك . مخاطر بنك اإلمارات دبي الوطني بشكل كبير بعد نشر نتائج إدارة جودة الرقابة الداخلية

 . 3133خالل عام  بتحسين جودة واستمرارية آليات الرقابة التشغيلية والعملية

دولة اإلمارات العربية المتحدة وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي من  على امتدادفي التوسع " تنفيذ"وبدأت 

حاليا بتشغيل مركز اتصال نيابة عن إحدى " تنفيذ"وتقوم . خالل أنضمام ثالث مؤسسات جديدة إلى قائمة العمالء

دمات التوظيف وخدمات الموارد البشرية لواحدة من كبرى شركات الهيئات الحكومية الرائدة، كما تقدم خ

وسوف تبذل . االتصاالت في الدولة، وتقود برنامج مشاركة التحول لمؤسسة مصرفية بارزة في دولة الكويت

لتوسيع تواجدها الجغرافي بتقديم خدمات لعمالء في جميع أنحاء دول مجلس  3131جهودا  ملموسة في " تنفيذ"

 .الخليجيالتعاون 

 

 أداء األعمال 

 

 األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات 

درهم في نفس مليار  3.338درهما  مقارنة بمبلغ مليار  3.334إلى % 5ارتفع حجم إيرادات هذه اإلدارة بنسبة 

تحقيق  في صافي دخل الفائدة، وإلى% 5ويعود السبب في هذا إلى تحقيق نمو بنسبة . الربع من السنة الماضية

وخالل الربع األول، استمرت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة . في دخل الرسوم% 1تحسن بنسبة 

الثروات في التركيز على زيادة اإليرادات من خالل قيامها بتقديم العديد من المبادرات التي تركز على تحسين 

رة الحصيفة للجودة االئتمانية كما استمرت محفظة واستمرت اإلدا. الكفاءة في إنجاز المعامالت وخدمة العمالء

 .3133و 3133عامي في في إظهار التحسن الذي شهدته الربع هذا خالل قروض األفراد المتعثرة 

 

ساهم التركيز المستمر إلدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات على نمو الودائع خالل الربع األول من و

في % 4تحقيق نمو بنسبة  إلى في فئات الحسابات الجارية وحسابات التوفيربزخم قوي  والمدفوع، 3131العام 

تم تعزيز النمو الكبير في فئات الحساب و. مليار درهما   13.1ليصل إلى  3133ودائع العمالء منذ نهاية عام 

ترويجية على تحويل مثل الحملة ال"العديد من العروض الترويجية التنافسية من خالل الجاري وحساب التوفير 

 ".عجائب الدنيا السبع"الراتب 
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للحصول على قروض سيارات بشكل ملحوظ مدفوعة بالعروض الترويجية الحصرية  ةارتفع عدد الطلبات الجديدو

نتعاش اإلمع  3133مع مختلف الوكالء، كما أظهرت طلبات الرهن كذلك نموا كبيرا مقارنة بالربع الرابع من عام 

تم طرح العديد من المنتجات خالل هذا الربع من السنة مثل قروض تحسينات . لقطاع العقاريالذي حدث في ا

المنزل لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وخدمات صناديق الحفظ اآلمن المتطورة والقرض الشخصي 

. ات اإلسالمي لألفرادمحددة من العمالء والحساب باليوان الصيني ومجموعة منتج المطلوبلشرائح النقدي المعد 

تم تعزيز القنوات اإللكترونية لتغطية فتح حسابات الودائع إلكترونيا وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف و

ودفع فواتير الخدمات إلكترونيا عبر بطاقات االئتمان ( Z10)المتحرك إضافة إلى تطبيق خاص بالبالكبيري 

 .من الشركاء 38تغطي 

 

 الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات

قدمت إدارة الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات أداء جدير التي تسودها التحديات، على الرغم من البيئة 

مليون  331بلغ صافي ، إذ حققت هذه اإلدارة نتائج متميزة بتحقيق ربح 3131بالثناء خالل الربع األول من 

 .3133بالمقارنة بالربع األول من عام % 53وبارتفاع بنسبة  ا  درهم

 

مليون درهم، مقارنة بمبلغ  855إلى  3131في الربع األول من عام % 31.1صافي دخل الفوائد بنسبة  انخفضو

تم تحقيق نمو مميز في دخل الرسوم والذي ارتفع بنسبة و .3133مليون درهم في الربع األول من عام  345

مليون درهم في الربع األول من  313مليون درهم مقارنة بمبلغ  118إلى 3131في الربع األول من عام % 35

عائدات الخدمات وتحديدا من الصرف /نتج عن تركيز اإلدارة الكبير على العائدات غير النقديةو. 3133سنة 

ة في  من حيث الميزانية العمومية زياد 3131سجل الربع األول من عام و. األجنبي وأنشطة أسواق رأسمال الدين

مما يعكس  3133مقارنة بالربع األول من عام % 31وزيادة في الودائع بنسبة % 3سجالت القروض بنسبة 

 . هدف اإلدارة في تسجيل نمو في الموجودات ذات الجودة

 

شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال ، من خالل اإلستثماريةإدارة العمليات المصرفية خالل الربع األول قامت و

 3.5 بلغ مجموعهالقروض مشتركة  مدير اإلكتتاب، بتنفيذ معامالت عديدة بارزة شملت لعبها دور (إمكاب)ليمتد 

ايه كي "المحدودة و "رسعودي أوجي"و "أركيرودون جروب إن في"مليار دوالر أمريكي تم ترتيبها لعمالء مثل، 

 إصداراتللعديد من اإلكتتاب شترك ومدير مالرئيسي المنظم دور ال الشركةلعبت ، كما "أي أي االمافينانسال كير

أي "و وبنك آسيا بنك اإلمارات دبي الوطني وطيران اإلمارات وحكومة دبي  السندات والتي تتضمنوالصكوك 
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مكتب توزيع  قامت إمكاب خالل ربع السنة أيضا بوضع. وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك دبي اإلسالمي" كي ليس

 . ائدوبنك اإلمارات دبي الوطني وزيادة الع أصول إلدارة ميزانية مجموعة

 

لإلستراتيجية وعملية التحول التي بدأت في عام  تطبيقمن ضمن األنشطة الرئيسية األخرى استمرت اإلدارة في و

في تقديم الخدمات المصرفية  المؤسسة المالية الديناميكية والقويةلتجعل من بنك اإلمارات دبي الوطني  3133

شهد ربع السنة نتائج متميزة من عدد من مبادرات التغيير و. سسات في منطقة الشرق األوسطللهيئات والمؤ

 .الداخلية والتي دعمت اإلدارة في تقديم أداء قوي

 

 األسواق العالمية والخزينة

مليون درهما ،  333، وصل إجمالي إيرادات األسواق العالمية والخزينة إلى 3131خالل الربع األول من عام 

قام مكتب المبيعات بالتواصل بشكل فاعل مع العمالء من الشركات حيث ود ذلك إلى مشاركة واسعة النطاق ويع

شهدت منتجات التحوط و. التي تسعى إلى تغطية الذمم المدينة بالعملة األجنبية بأسعار صرف أجنبي تفضيلية

لذين يتطلعون لالستفادة من بيئة أسعار الفائدة للميزانية العمومية ارتفاعا  مفاجئا ، نتيجة لتنامي أعداد العمالء ا

ساهمت المبيعات المؤسسية في تعزيز قدرات التوزيع لدى إدارة األسواق العالمية والخزينة و. المنخفضة السائدة

نتيجة طرح إصدارات الدخل الثابت في دبي والتدفق المتزايد لمنتجات الدخل الثابت في األسواق الثانوية، 

 .المنتجات المهيكلة التي شهدت طلبا  متناميا   باإلضافة إلى

 

تمّكن مكتب التداول من تحقيق نتائج جيدة خالل هذا الربع من العام على خلفية األداء النشط ألسواق الصرف و

من فرص التداول بين اإلدارة استفادت و. األجنبي، حيث تراجع الين الياباني مقابل جميع العمالت الرئيسية

وكان مكتب التعامل على المكشوف . حين ساعدت أنشطة تداول األسهم في رفع مستوى الربحيةالعمالت، في 

منشغال  بتسويق اإلصدارات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي في حين بقيت أسعار التداول مستقرة نوعا  

 .ما

 

ودات والمطلوبات النشطة في واصلت السيولة حفاظها على مكانتها القوية نتيجة لمشاركة مكتب إدارة الموج

سندات  5لعب مكتب التمويل دورا  فاعال  في تحسين هيكل رأس مال البنك عن طريق إصدار و. األسواق اإلقليمية

سنوات غير قابلة لالسترداد مدعومة  31مليون دوالر أمريكي لمدة  851من فئة رأس مال الشق الثاني بمبلغ 

 .ل عمليات الطرح الخاصمليار دوالر مجمعة من خال 1.5بنحو 
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 المصرفية اإلسالمية األعمال

اليوم مصرف اإلمارات اإلسالمي نمو جريئة ويبرز عمل بتطبيق خطط  ةاإلسالمي ت األعمال المصرفيةاستمر

وارتفع إجمالي اإليرادات، صافيا  من حصة العمالء في األرباح، بنسبة . كأحد أسرع المصارف نموا  في المنطقة

مليون درهما  في نفس الفترة من العام الماضي، وبتحسن  314مليون درهما  بعد أن كان  133ى ليصل إل% 18

% 5وارتفعت ذمم التمويل المدينة بنسبة . 3133الربع األول من العام  مليون في 311بعد أن كان % 14بنسبة 

وقام مصرف .  3133 مليار درهما  في ديسمبر من عام 31.3مليار درهما  بعد أن كانت  31.8لتصل إلى 

أجهزة  1اإلمارات اإلسالمي بإحداث مزيد من التوسع في شبكة التوزيع الخاصة به، وذلك من خالل إضافة 

جهازا  في 315)جهازا   383جديدة في مواقع رئيسية، ليصل عددها الكلي إلى  فوري صراف آلي وأجهزة إيداع 

توسع على شبكته بافتتاح فروع جديدة في أنحاء ويخطط المصرف إلدخال مزيد من ال(. 3133ديسمبر  13

 .اإلمارات

 

. ، تحقيق نمو قوي من ربع سنوي إلى آخر3133واصلت مبادرة التحول، التي قام بها المصرف في أواخر العام 

واستمر المصرف بتعزيز االمتياز في قطاع خدمات األفراد، مع التركيز على توسيع نطاق حضوره الفعلي ومزايا 

. ويمتلك مصرف اإلمارات اإلسالمي اليوم سادس أكبر شبكة في الدولة وهو مستمر في رحلة النمو. همنتجات

وشهد الربع األول أيضا  قيام مصرف اإلمارات اإلسالمي بإضافة المزيد من المنافع والمزايا إلى منتجاته 

صرفية المميزة، وذلك من خالل الستهداف قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة واألفراد من عمالء الخدمة الم

ويواصل المصرف . التمويل التجاري وتمويل الشراء اإللكتروني: طرح العديد من المنتجات الجديدة، ومن ضمنها

اهتمامه بتطوير المزايا والمنافع التي يقدمها إلى عمالئه التجاريين، والذي ترافق مع تحقيق نمو ملفت في حقيبة 

 . الربع منتجاته وخدماته خالل هذا

 

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

كابيتال فاينانس : "من قبل اثنتين من كبرى المجالت الشهيرة عالميا  وهما" 3131العربية المتحدة لعام 

 ".ورلد فاينانس"و" إنترناشيونال

 

 تقنية المعلومات والعمليات

، واصلت إدارة تقنية المعلومات في المجموعة دعم إستراتيجية المجموعة للنمو 3131خالل الربع األول من عام 

الدولي والتركيز على العمالء، وذلك من خالل طرح الخدمات المصرفية األساسية وحلول الخدمات المصرفية 

تم أيضا  تطبيق حل مكافحة غسيل و. ية السعوديةللشركات عبر اإلنترنت لتلبية متطلبات العمالء في المملكة العرب
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بعد دمج تقنية المعلومات في مصرف و. األموال آليا  في مكاتب المجموعة بالمملكة العربية السعودية ولندن

اإلمارات اإلسالمي مع مجموعة اإلمارات دبي الوطني، وّجهت إدارة تقنية المعلومات للمجموعة تركيزها على 

ة تبلورت من خالل تأسيس إدارة خدمة العمالء لكل من مركز االتصال وإدارة التحصيل توفير قدرات مطور

إضافة لذلك، يساهم نمط المبيعات والتسويق الجديد في تعزيز إمكانية تطوير . وفروع مصرف اإلمارات اإلسالمي

 .مزايا ومنافع المنتجات التي يتم طرحها للعمالء

 

موعة أيضا  دعمها لمصرف اإلمارات اإلسالمي ليكون أول مصرف في منطقة قدمت إدارة تقنية المعلومات للمجو

الذي يتيح إجراء و، "3ويندوز "الشرق األوسط يطرح تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لبرنامج 

معلومات ساهمت إدارة تقنية الو. المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت وتحديد مواقع أجهزة الصراف اآللي للعمالء

آي "و"  بالك بيري"بأنظمة التشغيل للمجموعة في طرح تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لهواتف 

تتالءم مع أنماط الحياة مضافة ، وهو ما يعكس التزام البنك المستمر بتوفير خدمات ذات قيمة "أندرويد"و" أو اس

ات دبي الوطني أيضا األول في المنطقة الذي يطرح الخدمات كان بنك اإلمارو. الديناميكية والمتنوعة لعمالئها

 ".31بالك بيري "المصرفية عبر الهاتف المتحرك لسلسلة هواتف 

 

واصل برنامج التحول االنتقالي إلدارة تقنية المعلومات في المجموعة، الذي يتمحور حول رفع مستوى فاعلية و

. ساسية بهدف تحسين تجربة المستخدم النهائي بالنسبة للموظفوكفاءة تقنية المعلومات، تركيزه على البنية األ

إلى جانب تركيزها على ضمان الجاهزية وتوفير تجربة تعامل حاسوبية متميزة للمستخدم النهائي، استمرت و

المجموعة في إجراء التحسينات التي انعكست جلية من خالل شراكة التعهيد اإلستراتيجية التي أبرمتها المجموعة 

بالتوازي مع ذلك، حافظت إدارة تقنية المعلومات في و. لخدمات سطح المكتب 3133الربع الرابع من عام في 

، وهي 3131من العام  في الربع األول( 3113:1113ايزو )المجموعة بنجاح على شهادة الجودة في اإلدارة 

. ة للمصادقة على جودة الخدماتهيئة المملكة المتحد( بي اس آي)شهادة تصدر عن معهد المواصفات البريطاني 

وفي إطار برنامج تطوير أمن المعلومات، هناك العديد من المبادرات المختلفة المزمع اتخاذها بهدف دعم وتحفيز 

 .3131مشاريع األعمال الجديدة للعام 

 

 مالمح مستقبلية

مدعوما  بالتوسع في  3131عام  جيد يؤهلها لتحقيق نمو قوي فيموقع ال تزال دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

االستقرار  مما يعوضوالسياحة ومبيعات األفراد، الصناعة القطاعات غير النفطية، وبوجه خاص في قطاعات 

وبينما تبقى األوضاع االقتصادية الخارجية صعبة وحافلة بالتحديات، فإن البيانات . المتوقع في إنتاج النفط
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نسبة بأنه من المرجح أن يتسارع النمو ليصل إلى وجهة نظرنا تدعم  3131 االقتصادية في الربع األول من عام

في موقع بنك اإلمارات دبي الوطني إن . 3133في عام % 1.8 متوقعة مقدارها نسبةمن في هذا العام % 1.3

ضحة لديه إستراتيجية وا ألنذلك والتحسن في الستفادة من العوامل االقتصادية األساسية اآلخذة يؤهله ل جيد

وتستند هذه اإلستراتيجية إلى خمس . لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين واالستفادة من فرص النمو المختارة

ودفع عجلة نمو  ،مؤسسة عالية األداءوبناء  ،متميزة للعمالء ةركائز جوهرية تتمثل في تقديم تجربة مصرفي

 .وسع الجغرافيمؤسسة عالية الكفاءة وتحفيز التوإدارة  ،األعمال األساسية

 

 مالحظات للمحررين

 الجوائز

أفضل مزود لخدمات الصرف األجنبي في دولة اإلمارات العربية "نال بنك اإلمارات دبي الوطني جائزة  -

 .  من جلوبال فاينانس" المتحدة

ة أفضل شركة إلدارة األصول في اإلمارات العربي"نالت شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول جائزة  -

 .3131خالل حفل توزيع جوائز الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألداء مديري الصناديق " المتحدة

دبي ألفضل وسيط لألفراد عن شهر فبراير  ناسداك"أحرزت اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية جائزة  -

3131." 

" في اإلمارات العربية المتحدةأفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد "فاز بنك اإلمارات دبي الوطني بجائزة  -

 "من قبل آسيان بانكر

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

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

 ".دل إيستبانكر مي"من قبل مجلة 

 

 :نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني

يقوم البنك بتقديم أعمال مصرفية متميزة  لألفراد . بنك اإلمارات دبي الوطني هو من البنوك الرائدة في المنطقة
، فوريف آلي وجهاز إيداع اجهاز صر 833فرعا  إضافة إلى  341في الدولة من خالل شبكة فروعه التي تضم 

لالعب الرئيسي في مجال األعمال المصرفية للشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويقوم ويعتبر البنك ا
بتقديم خدماته في مجال األعمال المصرفية اإلسالمية واألعمال المصرفية االستثمارية واألعمال المصرفية 

 .الخاصة وإدارة األصول واألسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة
 

لبنك في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وسنغافورة والمملكة المتحدة وجيرسي ويعمل ا
لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع . ولديه مكاتب تمثيلية في الهند وبكين وإيران( تشانيل أيالندز)

 . www.emiratesnbd.com:لعنواناااللكتروني على 

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

  ابراهيم سويدان
 رئيس إدارة االتصال المؤسسي للمجموعة 

 بنك اإلمارات دبي الوطني 
 +183511513118: متحرك+ / 1834 1114331: هاتف 

 
 عالقات المستثمرين 

 بنك اإلمارات دبي الوطني
 +18343133111:  متحرك+/ 183 4 3133111: هاتف

 IR@emiratesnbd.com: بريد إلكتروني
 


