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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ً
ً
مليئا بالتحديات والصعوبات غير المسبوقة .وإننا ممتنون لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة والقيادة
عاما
كان 2020
الرشيدة على إجراءات االستجابة السريعة والحاسمة التي قامت باتخاذها لحماية صحة وسالمة السكان في الدولة وذلك من
خالل إصدار إرشادات واضحة ومدروسة أتاحت إمكانية إعادة فتح االقتصاد بنجاح خالل العام .وقد كان لخطة الدعم االقتصادي
الشاملة والموجهة التي أطلقها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بصمة بارزة في مساعدة ومؤازرة العمالء والبنوك
في هذه األوقات الصعبة .وإننا فخورون بالدور الذي لعبه بنك اإلمارات دبي الوطني في دعم العمالء واالقتصاد من خالل
تقديم المساعدة المالية باإلضافة إلى المشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية.
وفي أعقاب اإلغالق التام والصارم خالل الربع الثاني من العام  ،2020كان للتوجيهات السديدة لحكومة دولة اإلمارات العربية
ً
ً
ً
تدريجيا في النصف الثاني من العام .ويتوقع فريق األبحاث في بنك
كبيرا في إعادة فتح االقتصاد
دورا
المتحدة الرشيدة
اإلمارات دبي الوطني حدوث انكماش بنسبة  %6.9في اقتصاد الدولة في العام  ،2020وذلك نتيجة تأثر كل من القطاعات
تفاؤال ،إذ يتوقع فريق األبحاث في المجموعة انتعاش
النفطية وغير النفطية بالوباء العالمي .وتبدو التوقعات للعام  2021أكثر
ً
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ليصل إلى  %3في دبي و %1.9في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في حين تشير
ً
أيضا انتعاش االقتصاد في الدول األخرى التي يتواجد
التوقعات إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة  .%3.5ومن المتوقع
فيها بنك اإلمارات دبي الوطني.
إننا مستمرون في دعم اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تحتفل وبكل فخر بيوبيلها الذهبي في عام  ،2021و,إنه
ً
ً
عاما القادمة .وبصفتنا الشريك
جزءا اليتجزأ من مسيرة تطور وازدهار الدولة على مدى الخمسين
من دواعي سرورنا أن نكون
المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو  2020دبي ،فإننا نتطلع إلى لعب الدور المنوط بنا إلبراز ثقافة االبتكار والتسامح والفخر
المتأصلة في الدولة فيما ترحب بالوفود المشاركة والزوار من مختلف أنحاء العالم.
لقد تمكّن بنك اإلمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح قدره  7مليار درهم في العام  2020على الرغم من بيئة
التشغيل الصعبة الناتجة عن الوباء العالمي الذي تسبب في حدوث اضطرابات كبيرة وحالة من عدم االستقرار لكل من األفراد
والمجتمعات والشركات.
ً
تغيرا في اختيارات التعامل المصرفي لدى العمالء ،وذلك من خالل اإلقبال المتزايد للعمالء من
وقد شهد العام 2020
األفراد والشركات على قنوات الخدمات المصرفية الرقمية .إن اإلستثمار الكبير الذي قام به بنك اإلمارات دبي الوطني في
التكيف بسالسة مع هذا التغير في سلوك التعامل
التكنولوجيا الرقمية على مدى السنوات القليلة الماضية قد مكّنه من
ّ
المصرفي للعمالء .وبالنظر إلى أن نهج االهتمام بالعمالء وخدمة المجتمع يأتي في صميم استراتيجيتنا ،فإننا نهدف إلى
االستمرار في ريادة المبادرات اإلستراتيجية التي تقدم منتجات وخدمات متميزة ،مع الحرص على تحقيق مكاسب ذات قيمة
إضافية للمساهمين.
وفي الختام ،أود أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه ّ
الله،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه ّ
الله ،على توجيهاتهما
السديدة وروءيتهما الثاقبة وقيادتهما الحكيمة .كما أشكر مجلس إدارة مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني وأعضاء اللجنة
التنفيذية وموظفينا على تفانيهم ومساهمتهم في نجاحنا في ظل تلك الظروف االستثنائية .كما أود أن أعرب عن امتناني
لعمالئنا ومساهمينا على ثقتهم ودعمهم المستمر.

سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
رئيس مجلس إدارة مجموعة
بنك اإلمارات دبي الوطني
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كلمة نائب رئيس مجلس
اإلدارة والعضو المنتدب

بفضل الميزانية العمومية القوية لدى بنك اإلمارات دبي الوطني والقدرة المستمرة على إنتاج األرباح التشغيلية ،نجحت
ً
ً
ونموا في إجمالي
أرباحا صافية قدرها  7مليار درهم
المجموعة في مواجهة التحديات غير المتوقعة عام  ،2020فحققت
األصوال لتبلغ  698مليار درهم.
التحرك السريع والحاسم لدى قيادة اإلمارات العربية المتحدة الحكيمة ،تعزّ زت قوة التزامنا بشعبنا وعمالئنا والمجتمع
وبفضل
ّ
المحلي ،حيث ساهمت التدابير التي اتّ خذها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،من خالل خطة الدعم االقتصادي
ً
وتقديرا لجهودنا والخطوات التي اتّ خذناها لحماية صحة
الموجهة  ،TESSفي دعم الرفاهية المالية لألفراد واألعمال.
الشاملة
ّ
للتميز في القيادة في
الموظفين ،وتوفير الدعم للعمالء ،والتزامنا العميق بالمجتمع المحلي ،حصلنا على جائزة "يوروموني"
ّ
الشرق األوسط عام .2020
رسخ بنك اإلمارات دبي الوطني سمعته الحسنة في المنتجات والخدمات المبتكرة خالل  .2020فساهمت األعمال
كما ّ
الجوال
المصرفية لألفراد وإدارة الثروات في تسريع اعتماد الخدمات الرقمية عبر إضفاء المزيد من التحسينات على التطبيق
ّ
وتطبيق خدمة المحادثات الصوتية المصرفية ،ما ساعد أكثر من  3من أصل كل  4عمالء لألعمال المصرفية لألفراد وإدارة
ً
رقميا .ثم أصبحت قيمة المنصة المصرفية الرقمية لدى بنك اإلمارات دبي الوطني بديهية خالل عام
الثروات ليصبحوا نشطين
 2020حين قدمت المجموعة لعمالئها والمجتمع خدمات مصرفية متواصلة وشاملة وآمنة .كما أطلقنا البنك الرقمي لألعمال
يبسط األعمال المصرفية للشركات الناشئة ورواد األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
 .E20.الذي ّ
كذلك ،شهد قسم األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات زيادة بارزة في كميات التهيئة الرقمية .وواصلنا تحسين رحلة
عمالئنا الرقمية هذه السنة عبر إطالق عدة تحسينات بارزة وخدمات جديدة لمساعدة الشركات على االستجابة لديناميكية السوق
الجارية بسبب جائحة كوفيد .19-وشمل ذلك إطالق المنصة الرقمية األولى من نوعها لتمويل سلسلة التموين بغية تعزيز
وتبسيط التعاون بين سلسلة التموين العالمية ومنصتنا العالمية من الجيل التالي للخدمات المصرفية للشركات" ،بزنس
أونالين".
واستمر أداء المجموعة وموقعنا الرقمي الريادي في كسب التقدير العالمي حيث فزنا بلقب "أفضل مصرف للعام  -اإلمارات
العربية المتحدة  "2020للعام السادس و"أفضل مصرف للعام  -الشرق األوسط  "2020للمرة الثالثة من مجلة "ذا بانكر".
كذلك تم تقييم بنك اإلمارات دبي الوطني كـ"أقوى بنك في اإلمارات العربية المتحدة" و"خامس أقوى بنك في الشرق
األوسط" ضمن تصنيف "ذا آسيان بانكر" ألضخم وأقوى  500مصرف .كما فازت المجموعة بلقب "أفضل بنك في الخدمات
المصرفية لألفراد" في الشرق األوسط واإلمارات العربية المتحدة للسنة الرابعة على التوالي ضمن برنامج "ذا آسيان بانكر"
للتميز في الخدمات المالية لألفراد  ،2020وحصدت منصة الخدمات المصرفية الرقمية  Liv.جائزة
لتوزيع الجوائز العالمية
ّ
"أفضل بنك رقمي" في الشرق األوسط واإلمارات العربية المتحدة للمرة الثالثة على التوالي.
بأن
نبقى متفائلين حيال عام  2021مع استعدادنا النطالق معرض إكسبو  2020دبي.
ويتشرف بنك اإلمارات دبي الوطني ّ
ّ
يكون الشريك المصرفي الرسمي للفعالية ونرى فرصة هائلة أمامنا لتحقيق طموح قيادتنا وللمساهمة في نمو اقتصادنا.
وفيما نمضي ُق ً
بأن نموذج أعمالنا الحذر ومبادئنا الراسخة ستستمر في تقديم أداء متين فيما نتابع
دما نحو المستقبل ،نثق ّ
االبتكار في طليعة القطاع المصرفي في المنطقة.

هشام عبدالله القاسم
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
بنك اإلمارات دبي الوطني

ً
وختاما ،أود التعبير عن امتناني لرئيس مجلس اإلدارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،ومجلس اإلدارة ،وفريق اإلدارة
العليا ،وجميع الموظفين في بنك اإلمارات دبي الوطني لمساهمتهم المتفانية وعملهم الدؤوب حيث ننهي سنة أخرى ّ
تكللت
بالنجاح.
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كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة

بلغت أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني الصافية  7مليار درهم خالل  2020رغم البيئة التشغيلية المليئة بالتحديات .وارتفع
ً
كثيرا عن التراجع في هوامش الربح بسبب
عوضت مساهمة "دينيزبنك"
صافي دخل الفوائد بنسبة  %8خالل السنة حيث ّ
خفض معدالت الفوائد .في حين انخفضت األرباح التشغيلية بنسبة  %29بسبب انخفاض معدالت الفوائد والعمليات التجارية
ً
وسيقدم أداؤنا التشغيلي المرن ،الذي يترافق مع ميزانية عمومية
تزامنا مع ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة.
بشكل أساسي
ّ
متينة ،منصة للعمالء النتهاز فرص النمو في العام القادم.
تغيرت تفضيالت العمالء المصرفية هذا العام حيث لجأ عدد متزايد من العمالء األفراد والشركات إلى الخدمات المصرفية
ّ
ألن استثمارنا الكبير في التكنولوجيا والخدمات الرقمية في األعوام القليلة الماضية سمح للمجموعة بالتأقلم
الرقمية .ونفتخر ّ
استمرينا في تطوير خدماتنا الرقيمة مع إطالق الحلول
بسالسة مع هذا التغيير في سلوك العمالء .باإلضافة إلى ذلك،
ّ
ّ
للمتطلبات الناجمة عن جائحة كوفيد .19-ومستفيدين من التكنولوجيا الناشئة مثل االستدالل األحيائي والذكاء
تلبية
ً
المالية
ً
أيضا ما لطالما كانت أفضل نقاط قوتنا ،أال وهي توفير تجربة
والتوجهات نحو المعامالت من دون تالمس ،عزّ زنا
االصطناعي
ّ
متفوقة .عام  ،2020أصبح بنك اإلمارات دبي الوطني أول مصرف في الشرق األوسط وشمال أفريقيا يقدم تقنية
عمالء
ّ
الجوالة.
االتصال قريب المدى  NFCللتحقق من الهوية لفتح حسابات جديدة عبر تطبيق البنك لألجهزة
ّ
فترسخت مكانة  ،Liv.وهي منصة
نقدمه من خدمات مصرفية رقمية
طوال العام ،رأينا المزيد من العمالء يستخدمون ما
ّ
ّ
الخدمات المصرفية الرقمية من بنك اإلمارات دبي الوطني التي تواكب احتياجات جيل األلفية ،لتنمو قاعدة عمالئها في
ً
نموا في البالد .كما عزّ زنا مجموعة المنتجات
اإلمارات العربية المتحدة إلى أكثر من  400,000عميل ،وما زالت المصرف األسرع
تقدم االئتمان الرقمي الفوري للعمالء بعد الموافقة وتسمح لهم بتخصيص
مع إضافة البطاقة االئتمانية من  Liv.التي
ّ
البطاقات ببرامج الوالء المفضلة لديهم.
وتبقى سالمة ورفاهة عمالئنا وموظفينا أولويتنا القصوى ونلتزم بحماية مصالح جميع الجهات المعنية لدينا .وبالتالي ،نواصل
توفير تجربة عالية الجودة لعمالئنا عبر الحرص على إشراكهم بقوة من خالل عدة قنوات بما فيها نموذج المشاركة عبر الفيديو
مع مدراء العالقات ،ومستشاري االستثمارات ،واختصاصيي الثروات لمساعدة العمالء وتوفير المشورة لهم.
استباقيا الدعم للعمالء الذين ّ
ً
تطور المشاكل االئتمانية في
تأثروا بالجائحة لمساعدتهم على تجنّ ب
قدمنا
ّ
خالل عام ّ ،2020
فقدمنا الدعم ألكثر من  103,000عميل في اإلمارات العربية المتحدة عبر تأجيل دفع الفوائد والمبالغ الرئيسية.
المستقبل.
ّ
واستفاد العديد من العمالء اآلخرون من التنازل عن الرسوم وغيرها من طرق الدعم ،داخل اإلمارات العربية المتحدة وفي
المناطق الجغرافية األخرى التي نعمل فيها.
ً
ّ
حاليا توزيع اللقاحات لتجلب معها األمل بأمان أكبر عام  .2021ولكن
نتطلع إلى األمام ،هناك ما يدعو للتفاؤل؛ إذ يتم
عندما
متمرس ،وطاقم ذو خبرة ،وتكنولوجيا مرنة ،وميزانية عمومية سليمة
بغض النظر عما يخفيه لنا عام  ،2021لدينا فريق إداري
ّ
ستتوفر في .2021
ّ
لمواجهة التحديات وانتهاز الفرص التي
وفي الختام ،أود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس اإلدارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،ونائب رئيس مجلس اإلدارة
ّ
عبدالله القاسم ،ومجلس اإلدارة ،وفريق اإلدارة العليا وجميع الموظفين الموهوبين والمتفانين لبنك اإلمارات دبي
هشام
الوطني لمساهماتهم المستمرة في سنة أخرى من النجاح .سيسعى بنك اإلمارات دبي الوطني إلى مواصلة تعزيز تقوية
والتميز بأفضل الممارسات العالمية في تعزيز تجربة العمالء من خالل االبتكار في القطاع
مركزه الريادي في السوق اإلماراتي
ّ
المصرفي.

شاين نيلسون
ي لمجموعة
الرئيس التنفيذ ّ
بنك اإلمارات دبي الوطني
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المنتجات والخدمات المبتكرة
لمحة عامة

#1

MOST VALUABLE
BANKING BRAND
IN THE UAE

بينغو " -دايركت ريمت"

حافظ بنك اإلمارات دبي الوطني بنجاح على مركزه كالعالمة التجارية المصرفية األكثر
قيمة في اإلمارات العربية المتحدة  -تم تصنيف بنك اإلمارات دبي الوطني من بين
أفضل  100عالمة تجارية مصرفية عالمية وفي المركز الثاني في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،بتقييم قدره  3.730مليار دوالر أميركي ضمن اإلصدار السنوي من
حل بنك
مجلة "براند فاينانس" الراقية لتصنيف أضخم  500مصرف في العالم .كما ّ
ً
عالميا ضمن التصنيف حسن السمعة.
اإلمارات دبي الوطني في المركز 78

ّ
ً
نتغلب:
سويا

مميز من لعبة البينغو  -لعبة حظ بالتعاون مع راديو
إصدار
ّ
سيتي  101.6وخدمة "دايركت ريمت" .وقد سمحت للجميع
ً
قيمة
بالمشاركة في لعبتهم المفضلة
افتراضيا والفوز بجوائز ّ
واألهم من ذلك ،المرح.
تمهد
وما كان من االستجابة الهائلة خالل الموسم األول ّ
إال أن ّ
الدرب للموسمين  2و.3

االدخار:
حملة
ّ

االد خار مع
تم إطالق الحملة للتشجيع على
ّ
بنك اإلمارات دبي الوطني .وشملت الجوائز
ثالث سيارات "بنتلي بينتايجا" و  75ساعة
"بريتلينغ أفياتور ."8

الواعون:
ّ
ً
مميزة فحسب بل
كرد على ظرف استثنائي .ولم يكن خطوة
"سويا
جاء برنامج
ّ
نتغلب" من بنك اإلمارات دبي الوطني ّ
ً
ً
معا.
ورمزا لألمل لطمأنة العمالء والعامة والمجتمع بأننا نواجه هذه الصعاب
أصبح رسالة تكاتف

المعامالت المصرفية اآلمنة ومن دون تالمس:

تم إطالق سلسلة من األفالم للترويج للمعامالت المصرفية من دون تالمس ولتشجيع المزيد من العمالء على االنتقال
إلى تلك المنتجات عبر توعيتهم بشأنها كمنصة مصرفية أكثر أمان وسالمة.

أنشأ بنك اإلمارات دبي الوطني سلسلة من الفيديوهات بعنوان "الواعون" بمشاركة عمالء فعليين .ويظهرون في
هذه الفيديوهات كيف يتّ خذون قرارات مالية ذكية ويشاركون المشاهدين أسرارهم لالستفادة من أموالهم إلى أقصى
ً
ليطلع الناس
مثاال
حد .وكان ذلك
ً
رائعا الستخدام بيانات العمالء بطريقة أخالقية ومفيدة وتقديمها بأسلوب روائي مبتكر ّ
وادخاره بحكمة.
كيف يمكنهم إنفاق المال ّ
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التقرير االقتصادي
ُوصفت جائحة فيروس كورونا عام  2020بأنها حدث البجعة
أن
السوداء؛ أي غير متوقعة ولها عواقب وخيمة .صحيح ّ
تكهنوا بوقوع جائحة عالمية ولكنهم لم
العديد من العلماء ّ
يتكهنوا الوقت ،وكان العديد من الحكومات غير مستعد من
ّ
جهة الصحة العامة .وكان وقع جائحة كوفيد 19-على االقتصاد
ً
شديدا ولوال ردود الفعل السياسية غير المسبوقة،
العالمي
لكانت الكارثة أسوأ .وحتى مع الدعم السياسي المالي
أن النمو العالمي
والنقدي،
يقدر صندوق النقد الدولي ّ
ّ
ّ
تقلص بنسبة  - %4.5عام  ،2020ما يجعله أسوأ ركود منذ
الحرب العالمية الثانية .ولعل االقتصاد الرئيسي الوحيد الذي
ً
نموا في إجمالي الناتج المحلي العام الماضي هو
شهد
الصين ولكن حتى هناك ،بلغ النمو  %1.9فقط ،ما يجعله
ً
عاما.
األبطأ منذ أكثر من 40
أما اإلمارات العربية المتحدة ،فشأنها شأن دول مجلس
التعاون الخليجي األخرى ،واجهت الوقع المزدوج للعائدات
فضال عن
النفطية األقل بكثير من المتوقع عام 2020
ً
وقع كوفيد 19-على القطاعات غير النفطية .وبسبب عجز
ً
ً
محدودا لتوفير حوافر
نطاقا ،كان المجال
الميزانيات األوسع
مالية إضافية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي،
أن
ولكن البيانات الرسمية حتى أواخر سبتمبر  2020أظهرت ّ
اإلمارات العربية المتحدة زادت اإلنفاق على األجور ،والدعم،
واالستثمار ،ما ساهم في تخفيف البعض من وطأة الجائحة
ً
وفر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
اقتصاديا .كذلك ّ
سيولة إضافية للنظام المصرفي ،ما سمح بدوره للمصارف
ّ
المتأثرين بالجائحة.
أن تخفف الوطأة على المقترضين
نقدر
ولكن على الرغم من هذه التدابير السياسية الداعمة،
ّ
بأن االقتصاد اإلماراتي ّ
تقلص بنسبة  - %6.9عام  2020مع
ّ
تراجع إجمالي الناتج المحلي في القطاعات النفطية وغير
النفطية بالقيمة الحقيقية .فقد كان خفض اإلنتاج النفطي
ً
أدى اإلقفال العام العالمي في الفصل الثاني من
ضروريا إذ ّ

إستراتيجية 2021
 2020إلى انهيار الطلب العالمي على النفط .وكانت قطاعات
النقل والخدمات اللوجستية والضيافة من األكثر ّ
تأث ًرا بالجائحة
إذ أغلقت الحدود وتراجع حجم التجارة العالمية بنحو  %10عام
 2020وفق صندوق النقد الدولي ،وهي أعلى نسبة منذ
األزمة المالية العالمية عام .2009
ً
ً
جراء إغالق
سلبيا
كما كان الوقع
جدا على السياحة الدولية ّ
الحدود وفرض قيود أخرى على الحركة خالل الفصل الثاني
من  ،2020ويتعافي القطاع ببطء .ولكننا شهدنا زيادة في
الزوار بعد رفع اإلغالق العام خالل النصف الثاني من
عدد ّ
السنة.
تسبب فقدان الوظائف في القطاع الخاص والشك حيال
وقد
ّ
المستقبل في إثقال كاهل االستهالك واالستثمار في
القطاع الخاص خالل النصف الثاني من  ،2020حتى مع إعادة
ابتداء من يونيو .إنما الموافقة على
فتح االقتصاد اإلماراتي
ً
أن
عدة لقاحات ضد كوفيد 19-قبل نهاية  2020تشير إلى ّ
بعض هذا الشك قد يزول في األشهر القليلة المقبلة .ورغم
أن األمر سيستغرق على األرجح عدة أشهر قبل بدء توزيع
ّ
لمن يريدها في اإلمارات العربية المتحدة وبقية
اللقاحات َ
ابتداء
أن يبدأ النمو العالمي بالتعافي
ً
العالم ،من المتوقع ّ
من الفصل الثاني من .2021
تحسن النمو
فإن احتمال
بالنسبة لإلمارات العربية المتحدة،
ّ
ّ
العالمي وتراجع الدوالر األميركي ،وانخفاض معدالت الفوائد
إلى حدود قياسية ،واستقرار أسعار النفط ،كلها عوامل من
ً
محليا .ويجدر بمعرض إكسبو 2020
شأنها أن تدعم التعافي
دبي ،الذي تم تأجيله حتى أكتوبر  2021أن يساعد على تعزيز
السياحة خالل الجزء األخير من هذا العام .باإلجمال ،نتوقع
نمو القطاعات غير النفطية بنسبة  %3.5خالل  ،2021ولكن
نمو إجمالي الناتج المحلي ّ
الكلي سيكون أبطأ عند .%1.9

متسل ً
ّ
القيمة التي اكتسبها عبر مواجهة تحديات
حا بالخبرة
ّ
 2020بنجاح ،أصبح بنك اإلمارات دبي الوطني اآلن في
يخوله االستفادة من فرص مهمة في أرجاء
موقع قوي
ّ
شبكته ،مع الحرص باستمرار على توفير تجربة عمالء ممتازة،
وحمل شعلة الريادة في االبتكار الرقمي وتلبية معايير
االمتثال واللوائح التنظيمية .وفي  ،2021سيواصل بنك
اإلمارات دبي الوطني التركيز على ركائزه الجوهرية الخمس:
1 .تقديم تجربة ممتازة للعمالء
(مع التركيز على االبتكار الرقمي)
2  .دفع عجلة نمو األعمال األساسية

ً
رقميا من
إلى ترسيخ النفاذ وزيادة عدد الشركات النشطة
عمالء البنك.
وستواصل المجموعة التركيز على تطوير وإطالق الخدمات
المبتكرة عبر منصات من الجيل الجديد وإعادة تكوين رحالت
العمالء عبر التركيز على نظام المعالجة المباشرة  STPفيما
نواصل االستفادة من منافع الشبكة بفضل الرقمنة .كذلك
أعيد ترتيب قسم األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات
تميز لخدمة
لدى بنك اإلمارات دبي الوطني إلنشاء مراكز
ّ
العمالء والدعم االئتماني بهدف تعزيز تجربة عمالء فيما
تواصل المجموعة االستثمار في الحلول الرقمية التي تركّز
على العمالء لتعزيز اعتماد الخدمات الرقمية.

3  .إدارة مؤسسة عالية الكفاءة

أما جوهر خطة التحسينات للعام  2021فسيكون تحفيز
االستقطاب الرقمي وبالتالي تعزيز تجربة العمالء وتحقيق
مستوى أعلى من الفعالية الداخلية.

5  .بناء مؤسسة عالية األداء

يعد دخول منصة  Liv.إلى المملكة العربية السعودية عام
ّ
 2020واستقطاب  35,000عميل حتى اآلن خير دليل على
التركيز الرقمي الشديد لدى البنك عبر كل أسواقه .كذلك
تم عام  2020إطالق  ،E20.أول بنك رقمي لألعمال في
ً
خصيصا لدعم قطاع
المصمم
اإلمارات العربية المتحدة
ّ
الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي .ومن خالل  Liv.و
 ،E20.تسعى المجموعة إلى مواصلة تطوير قيم مقترحة
مغرية لتعزيز فرص إنتاج العائدات وتحفيز استقطاب
الفئات المستهدفة .وفي  ،2021ستركّز المجموعة
ً
أيضا على االستفادة من منافع منصة "بزنس أونالين"
والمحسنة للعمالء من الشركات
 businessONLINEالجديدة
ّ
والشركات الصغيرة والمتوسطة.

التوسع الدولي
4  .دفع عجلة
ّ

تقديم تجربة ممتازة للعمالء
(مع التركيز على االبتكار الرقمي)
ً
تماشيا مع استراتيجيته لبناء منتجات ومنصات من الجيل
الجديد بسرعة أكبر لطرحها في السوق ،أطلق بنك اإلمارات
ً
ً
أوليا من بطاقة ائتمان  Liv.والقرض
إصدارا
دبي الوطني
ً
رقميا عبر كل قنواته
متطورة
ميزات
ّ
الشخصي من  Liv.مع ّ
الجوالة والكمبيوترات
المصرفية على اإلنترنت والهواتف
ّ
أن الطلب القوي والتفاعل اإليجابي مع الخدمات
اللوحية .كما ّ
والحلول الرقمية التي تقدمها المجموعة مثل "بزنس أونالين"
أديا
 businessONLINEو( SmartSCFتمويل سلسلة التموين) ّ

بنك اإلمارات دبي الوطني يعقد إجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر
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إستراتيجية 2021
دفع عجلة نمو األعمال األساسية
بفضل استمرار التركيز على األعمال األساسية في سوق
بالتحديات ،تمكّن بنك اإلمارات دبي الوطني من توسيع
مليئة
ّ
نطاق الخدمات المصرفية لألفراد األساسية من فتح حساب
ً
نموا أعلى من
وسجلت المجموعة
إلى توفير االستشارات.
ّ
مستوى السوق في إيداعات األفراد ،حيث اقتربت أعداد
القروض وبطاقات االعتماد الجديدة من مستوياتها ما قبل
كوفيد بحلول نهاية 2020  .وفي  ،2021تسعى المجموعة
إلى استدامة الزخم في مطلوبات األفراد من خالل مواصلة
التركيز على المبيعات والحمالت للعمل بحذر على تنمية
العائدات من القروض والبطاقات ،وتوسيع أعمالها في
مجال إدارة الثروات من خالل توسيع نطاق الخدمات وتوطيد
العالقات.
كما اتسعت حصة المجموعة في سوق دفتر المطلوبات
والتمويل التجاري للشركات عام  2020بفضل الحلول التي
تركّز على العمالء .ونجحت المجموعة في مواجهة تحديات
ً
عموما
جراء وقع كوفيد 19-على االقتصاد والسيولة
السيولة ّ
حول العالم .وتم دعم السيولة في القطاع المصرفي من
خالل عدة خطوات اتّ خذها المصرف المركزي مثل خطة الدعم
الموجهة  TESSمن مصرف اإلمارات
االقتصادي الشاملة
ّ
ّ
متطلبات
العربية المتحدة المركزي ،والتدابير الخاصة بنسبة
االحتياطي النقدي  .CRRوحصل العمالء من الشركات التي
ّ
نواح
تأثرت بكوفيد 19-على دعم من المجموعة من عدة
ٍ
مثل خطة  TESSالتي تنوي المجموعة متابعتها في .2021
وتبقى السيولة نقطة مهمة على جدول أعمال  ،2021حيث
ستسهل المجموعة النمو في نشاط تقديم القروض فيما
ّ
ً
واستعدادا لحل تدابير السيولة المرتبطة
يتعافى االقتصاد
بكوفيد والتي وضعها مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي .إنما على الرغم من التحديات االقتصادية ،تولت
فرق الخدمات المالية االستثمارية والمؤسسات المالية لدى
المجموعة قيادة صفقات استراتيجية بارزة في أرجاء المنطقة.
وتسعى المجموعة إلى تحفيز نمو قاعدة عمالئها في كل
أرجاء شبكتها ،واالستثمار في الحلول التكنولوجية ،وتنمية

محفظتها الخاصة بالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة
ً
ً
بحثا عن مجاالت جديدة
دوما يقظة
الشركات  ،ESGوتبقى
للنمو.
إدارة مؤسسة عالية الكفاءة
في عام  ،2020نجحت المجموعة في إطالق أكثر من 70
الموحدة
مبادرة منها منصة األعمال المصرفية األساسية
ّ
المحدثة لإلمارات العربية المتحدة ومواقع أخرى .كما تمكّنت
ّ
المجموعة من االنتقال بسالسة إلى العمل عن ُبعد في
كل المواقع وسط إقفال عام صارم وحرصت على توفير
الخدمات للعمالء
ً
تماما بالقواعد المرعية اإلجراء .وفي ،2021
التقيد
مع
ّ
التحول إلى تكنولوجيا
تسعى المجموعة إلى إنهاء برنامج
ّ
المعلومات وإطالق قنوات الخدمات المصرفية عبر الهواتف
الجوالة واإلنترنت .وسيتم تحقيق ذلك عبر االستفادة من
ّ
الفعالية التشغيلية بين نقطة وأخرى ،مع مواصلة استحداث
طرق للعمل من خالل اعتماد مناهج انسيابية ،وتحسين
اإلنتاجية ،والمناهج الرقمية وتأمين الخدمات بسرعة ،وأتمتة
البنية التحتية ،واالبتكار.
أما على صعيد المؤسسة ،فيسعى بنك اإلمارات دبي
محفزات الفعالية عبر إدارة
ّ
الوطني باستمرار إلى تحسين
أن التعاون بين
تكاليف التشغيل وضبط تكاليف المخاطر .كما ّ
األقسام المختلفة وتحقيق التآزر فيما يسعى البنك للعمل
كـ"مجموعة واحدة" سيكون رافعة رئيسية للنمو فيما تستمر
مراقبة هيكليات الدعم والحوكمة من أجل تحسين التعاون على
مختلف مستويات المجموعة .ومن منظور المجموعة إلدارة
المخاطر ومتطلبات االمتثال ،تلتزم المجموعة بالمحافظة
على المعايير العالية لحوكمة المخاطر وثقافة المخاطر ،لكي
يتماشى اإلقبال على المخاطر وإطار إدارة المحافظ مع
االستراتيجية العامة للمجموعة الخاصة بالشركة وبتوزيع رأس
المتجددة،
المال .وستتابع المجموعة احترام األنظمة الدولية
ّ
بما يتماشى مع التزامها بالحفاظ على معايير التشغيل
العالية الجودة.

التوسع الدولي
دفع عجلة
ّ
في عام  ،2020أنجز وضع هيكلية الحوكمة الخاصة
بـ"دينيزبنك" ،ما سمح لبنك اإلمارات دبي الوطني باإلشراف
بدقة على مهام "دينيزبنك" الرقابية .كما تمكّنت المجموعة
من إنشاء روابط أعمال جديدة بفضل إحالة الصفقات عبر
الحدود ضمن شبكة مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني.
وفي  ،2021سيواصل بنك اإلمارات دبي الوطني انتهاز
فرص العمل بين "دينيزبنك" وشبكة المجموعة ،والسعي
إلى توثيق الروابط أكثر على صعيد األعمال والرقابة والدعم،
مع اعتماد أفضل الممارسات ضمن الشبكة.
ً
تقد ً
التوسعية في
بارزا في جهودها
ما
ّ
لقد أحدثت المجموعة ّ
ً
قريبا ثالثة فروع جديدة
المملكة العربية السعودية وستفتح
عام  .2021وفي  ،2021تسعى المجموعة إلى تلبية المهل
للتوسع في المملكة العربية السعودية
المحددة
الزمنية
ّ
ّ
لتقدم المزيد بفضل اتساع نطاق وصولها ،مع تسريع خطط
ّ
التوسع في الهند ،ومواصلة زخم النمو االستراتيجي في
ّ
مصر ،وتطوير بيئة تنافسية في المملكة المتحدة (لندن)
وسنغافورة .وسيتم إنجاز ذلك بالتزامن مع الحفاظ على زخم
األعمال في األسواق العالمية وإدارة المخاطر فيما تستمر
ّ
الكلي بالتأثير على األفراد واألعمال.
تحدثات االقتصاد
ً
أيضا تحديد ُسبل جديدة للنمو من خالل
وتواصل المجموعة
تقييم بعض األسواق المختارة واألهداف المحتملة للنمو
الداخلي والخارجي.
بناء مؤسسة عالية األداء
ً
ملتزما ببناء مؤسسة عالية
ما زال بنك اإلمارات دبي الوطني
أن نماذج األداء تتالءم مع جدول
األداء من خالل الحرص على ّ

األعمال الرقمي والسلس للمجموعة المتمحور حول العمالء.
وفي عام  ،2020تمت رقمنة  %79من محتوى التعليم
والتطوير مع مشاركة  %57من الموظفين في برامج
التطوير المهني .وقد حضر أكثر من  %64من اإلماراتيين
ً
تقريبا على
مخصصة لهم ،وحصل جميع اإلماراتيين
برامج
ّ
التدريب في التطوير المهني والمجاالت الوظيفية خالل عام
 .2020كذلك في  ،2020تم إشراك كل الكيانات والمواقع
في تطوير البرامج الرقمية ،حيث ارتفعت مشاركة الموظفين
ّ
 %إلى  .%86كما
التعلم في المواقع الدولية من  35
في
تمكّنت المجموعة من تحقيق أهدافها التوطينية وتبقى
ملتزمة باالستثمار في وبناء المهن لإلماراتيين.
ً
خصيصا
مصممة
وستواصل المجموعة تطبيق برامج تطوير
ّ
لإلماراتيين .كما تسعى المجموعة إلى مواصلة الحفاظ على
ّ
التعلم
زخم مبادرات تطوير الموظفين عبر ترسيخ ثقافة
من خالل تشجيع المزيد من المشاركة التي ستمكّن جميع
ّ
وتلقي التدريب
ّ
التعلم
الموظفين من اختيار مسارات
ّ
المرجوة.
لتولي األدوار
المناسب
ّ
يسعى بنك اإلمارات دبي الوطني إلى االلتزام بهذه
ّ
نتحلى بالتفاؤل حيال
األولويات االستراتيجية عام  2021إذ
ً
أيضا حذرين من التحديات التي
ظروف األسواق ولكننا نبقى
المستمرة .كما تسعى المجموعة
تطرحها جائحة كوفيد19-
ّ
إلى االنتقال باألعمال إلى المرحلة التالية من النمو
ً
استنادا إلى ركائزها الجوهرية ،التي تقضي
المستدام،
بتأمين تجارب ممتازة للعمالء تتمحور حولهم ،وحمل شعلة
الريادة في االبتكار الرقمي في مجال البنوك ،ودفع عجلة
توسعنا الجغرافي الذي يعزّ ز قيمتنا
نمو األعمال ،مع متابعة
ّ
ومع الحفاظ على معايير عالية من اإلنتاجية والفعالية.

احتفاال بإدراج سندات
بنك اإلمارات دبي الوطني يقرع جرس افتتاح السوق
ً
بقيمة  750مليون دوالر أميركي في ناسداك دبي
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مراجعة األداء
مراجعة مالية
ً
مليئا بالتحديات ولم
بأن العام  2020كان
ال يخفى على أحد ّ
حد أو سرعة اإلضطرابات التي
يكن بوسع أي أحد أن يتوقع ّ
أوقعتها جائحة كوفيد 19-في حياتنا الشخصية والمهنية.
ولكن بفضل القيادة الرشيدة لحكومة دبي وحكومة دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،ومصرف اإلمارات العربية المتحدة
متنوعة من الدعم للعمالء
المركزي ،تمكّنا من توفير أشكال
ّ
والمجتمع .ونفتخر ً
قدمنا تسهيالت مثل تأجيل دفع
جدا ألننا ّ
الفوائد والمبالغ الرئيسية ألكثر من  103,000عميل في
دولة اإلمارات العربية المتحدة والكثير غيرهم في المناطق
الجغرافية األخرى التي نعمل فيها.
تدخل مصرف اإلمارات العربية
ّ
باإلضافة إلى ذلك ،كان
الموجهة
المتحدة المركزي عبر خطة الدعم اإلقتصادي الشاملة
ّ
يقدر بثمن ،ليس بالنسبة للقطاع المصرفي فحسب بل
ال
َّ
ً
التحرك السريع
أيضا بالنسبة لإلقتصاد ككل .وقد ساهم
ّ
لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في تجنّ ب إجهاد
السيولة والحرص على حفاظ السوق المحلية على السيولة
على مدار السنة.
باإلضافة إلى توفير الدعم عبر تأجيل الدفعات ،تنازلت
المجموعة عن بعض رسوم المعامالت أثناء اإلغالق العام
ليتمكّن الجميع ،سواء أكانوا عمالءنا أو ال ،من استخدام
شبكتنا الواسعة من أجهزة الصراف اآللي بأمان وكما
تبرعاتنا
ّ
يناسبهم مع أقل قدر ممكن من
التنقل .كما ضاعفنا ّ
ً
دعما
الخيرية االجتماعية لتبلغ  90مليون درهم العام الماضي
للعديد من القضايا المهمة.
أصبحت قيمة إستثمارنا المستمر في التكنولوجيا بديهية
في عام  ،2020فحين تم إغالق معظم شبكة الفروع خالل
يقدم للعمالء
اإلغالق العام ،ظل بنك اإلمارات دبي الوطني ّ
خدمات مصرفية شاملة وآمنة ومتواصلة.
كذلك تظهر المرونة المالية لدى المجموعة بشكل بديهي
صاف قدره  7مليار درهم ،ما أتاح التوصية
ٍ
عبر تحقيق ربح
بتوزيع أرباح لعام  2020مماثلة للعام  .2019وبقيت الميزانية
العمومية متينة مع اإلستقرار في جودة االئتمان ونسب
جيدة في رأس المال والسيولة.
ً
مرتفعا
بلغ إجمالي الدخل  23.211مليار درهم للعام ،2020
بنسبة  %4مقارنة بـمبلغ  22.419مليار درهم في عام .2019
مقارنة بالفترة ذاتها
ً
وإرتفع صافي دخل الفائدة بنسبة %8
عوضت
من العام السابق نتيجة مساهمة دينيزبنك التي ّ
االنخفاض في الهوامش على خلفية انخفاض أسعار
الفائدة .وباستثناء دينيزبنك ،انخفض صافي دخل الفائدة
بنسبة  %13مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة
تراجع الهوامش.
الممول بنسبة  %8مقارنة
وإنخفض إجمالي الدخل غير
ّ
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بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية انخفاض حجم
األنشطة القائمة على الرسوم بسبب جائحة كوفيد.19-
وباستثناء دينيزبنك ،انخفض الدخل غير الممول بنسبة %19
نتيجة انخفاض النشاط التجاري .وانخفضت األرباح التشغيلية
بنسبة  %29مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب
انخفاض أسعار الفائدة وحجم التعامالت باإلضافة إلى ارتفاع
مخصصات إنخفاض القيمة.
وارتفعت التكاليف بنسبة  %9في العام  2020لتصل إلى
 7.856مليار درهم نتيجة تضمين دينيزبنك للعام بأكمله.
وباستثناء دينيزبنك ،تحسنت التكاليف بنسبة  %6مقارنة
بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة اإلجراءات التي اتخذتها
اإلدارة في عام  2020استجابة لجائحة كوفيد 19-وانخفاض
الدخل.
وخالل عام  ،2020ارتفع معدل القروض منخفضة القيمة
إلى نسبة  .%6.2وبلغت رسوم مخصصات انخفاض
القيمة خالل الفترة  7.936مليار درهم ،وهي أعلى بنسبة
 %65مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب ارتفاع
مخصصات تغطية المرحلتين  1و.2
ً
درهما في
وحققت المجموعة صافي أرباح بلغ  6.965مليار
ً
منخفضا بنسبة  %52مقارنة بالفترة المقابلة من
عام ،2020
العام  .2019ويعود السبب في انخفاض صافي األرباح إلى
ارتفاع حجم المخصصات وعدم تكرار األرباح على التخارج من
حصة في نتورك إنترناشيونال في العام  .2019وباستثناء
األرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال في العام
 ،2019انخفض صافي األرباح بنسبة .%31
وإرتفعت القروض بنسبة  %1في العام  ،2020في حين
إنخفضت الودائع بنسبة  ،%2ويعود السبب الرئيسي في
ذلك إلى إنخفاض مساهمة دينيزبنك بالدرهم اإلماراتي.
وبقيت نسب السيولة قوية حيث بلغت معدالت التغطية
نسبة  %165كما في  31ديسمبر  ،2020كما بلغت نسبة
القروض إلى الودائع  .%95.6وخالل عام  ،2020قامت
المجموعة بجمع التزامات دين ألجل بمبلغ  18.4مليار درهم
بسبع عمالت ،بما في ذلك ثالثة إصدارات قياسية للسندات
العامة الممتازة وإصدارات صكوك وعمليات طرح خاص بآجال
ً
عاما.
استحقاق تصل لغاية 30

األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

تدابير الدعم واإلستجابة المتعلقة بجائحة كوفيد19-

لمحة عامة

فور تحديد األزمة ،بدأ تنفيذ تدابير الدعم لمساعدة العمالء
على إدارة شؤونهم المالية وأعمالهم .وتم توفير مهل
لدفع أقساط القروض ألكثر من  8.5مليار درهم من أرصدة
القروض ،ما يغطي نحو ربع عدد عمالء قروض األفراد.
وشملت تدابير الدعم اإلضافية خطط تسديد دفعات بطاقات
االئتمان بدون فائدة ،وخفض الرسوم على السحوبات
النقدية ،والتنازل عن إشتراط حد أدنى للرصيد للشركات
الصغيرة والمتوسطة وغيرها من التدابير.

ً
إجماليا
دخال
سجلت األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات
ً
ّ
قدره  7.764مليار درهم أقل بنسبة  %5مقارنة بالعام
جراء وقع جائحة فيروس كورونا .بقي صافي دخل
السابق ّ
مماثال للعام السابق بفضل نمو قوي في الميزانية
الفائدة
ً
العمومية ،ما ساهم في موازنة وقع إنخفاض معدالت
ّ
الممؤل بنسبة  %15بسبب تراجع
الفائدة .وتراجع الدخل غير
حجم المبيعات ونشاط األعمال في ذروة الجائحة .وتراجعت
مقارنة بعام  ،2019بفضل
ً
التكاليف التشغيلية بنسبة %10
تحسين تكاليف الموظفين ،وترشيد الشبكة ،وغيرها من
اإلجراءات التي تم تطبيقها خالل العام ،ما ساهم في نسب
نمو إيجابية لألعمال.
سجل دفتر المطلوبات لألعمال المصرفية لألفراد وإدارة
ّ
ً
نموا بنسبة  %8أو بقيمة  11.8مليار درهم خالل
الثروات
العام ،مع نمو دفترالحسابات الجارية وحسابات التوفير قليلة
متفو ً
قا
التكلفة بمعدل جيد بلغ  19.97مليار درهم (،)%17
ّ
في السوق بفضل اإلستحواذ الجديد المستدام وحمالت
ّ
المؤثرة باإلضافة إلى إرتفاع قدرة العمالء على
التسويق
ً
جيدا في كل المنتجات
االدخار .وتعافى حجم قروض العمالء
ّ
خالل النصف الثاني ليبلغ في نهاية العام  %2أعلى من
نهاية عام .2019
على الرغم من البيئة التشغيلية المليئة بالتحديات ،شهدت
ً
قويا في كل المنتجات ،بحيث اقتربت
تحس ًنا
المبيعات
ّ
عمليات اإلستقطاب في الفصل األخير من معدالت ما قبل
ليسجل
تخطته .كذلك عاد اإلنفاق عبر البطاقات
ّ
كوفيد 19-أو ّ
ّ
ً
ً
متأث ًرا باألزمة ،وذلك بفضل زيادة
حادا بعدما كان
إرتفاعا
نشاط التجارة اإللكترونية ودعم الحمالت الترويجية المبتكرة
مزودي خدمات رائدين مثل
للعمالء والتي تمت بالتعاون مع ّ
أمازون.

تم تشديد سياسات االئتمان على كل المنتجات .وتم وضع
مناهج رقمية لمساعدة العمالء في طلبات الخدمة الروتينية
أو لتسجيل طلبات جديدة للقروض والبطاقات ومنتجات
الثروات .وتم إغالق نحو ثالثة من أصل كل أربعة فروع في
ً
تدريجيا بالتزامن
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وأعيد فتحها
مع تخفيف القيود اإلحترازية .باإلضافة إلى ذلك ،تم إطالق
برنامج إلعادة هيكلة الديون لدعم العمالء الذين تم صرفهم أو
تأثروا بتعديالت الرواتب المؤقتة ،عبر خفض مبالغ الدفعات
الشهرية بشكل متناسب.
حمالت وعمليات إطالق منتجات جديدة
وقد تم تعزيز إمتياز البطاقات مع إطالق بطاقة "فيزا
فليكسي" االئتمانية من بنك اإلمارات دبي الوطني ،وهي
األولى من نوعها في العالم إذ تسمح للعمالء بتخصيص
بطاقتهم بالمنافع المناسبة ألسلوب حياتهم .وتم تعزيز
مجموعة منتجات قروض األفراد عبر تقديم منتجات وخدمات
مبتكرة مثل "أوتوسواب" ،وهو برنامج فريد لشراء قروض
السيارات يسمح لمالكي السيارات الذين يريدون بيع
سياراتهم المستعملة بإنجاز الصفقة بدون أن يضطروا إلى
المتبقية ،باإلضافة إلى تسهيل المنصات
ّ
تسوية قروضهم
عبر اإلنترنت إلنجاز عملية شراء مركبة جديدة أو للحصول على
المساعدة في قروض اإليجار.

وكما في  31ديسمبر  ،2020بلغت نسبة الشق األول من
األسهم العادية في المجموعة  %15.0ونسبة الشق األول
 %17.4ونسبة كفاية رأس المال .%18.5
ّ
نتطلع إلى المستقبل ،هناك ما يدعو للتفاؤل؛ إذ
عندما
ً
حاليا توزيع اللقاحات لتجلب معها األمل بأمان أكبر في
يتم
عام  .2021وهناك تفاؤل أكبر بعودة النمو اإلقتصادي إلى
البلدان التي نعمل فيها.
متمرس،
بغض النظر عما يخفيه عام  ،2021لدينا فريق إداري
ّ
ّ
وطاقم ذو خبرة ،وتكنولوجيا مرنة ،وميزانية عمومية سليمة
ستتوفر في عام
ّ
لمواجهة التحديات وإنتهاز الفرص التي
.2021

ً
عاما في خدمة المجموعة
بنك اإلمارات دبي الوطني يكرم موظفيه ممن أمضوا 25
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تقدم للعمالء من
وتم إطالق بطاقة الخصم "إماراتي" التي ّ
المواطنين اإلماراتيين مجموعة واسعة من المنافع الحصرية
باإلضافة إلى بطاقة شرائية رقمية مسبقة الدفع يمكن
ً
إلكترونيا واستخدامها في مواقع التسوق عبر
شراؤها
اإلنترنت.
المصارف الرقمية
ترسخت مكانة  ،Liv.وهي منصة الخدمات المصرفية
لقد
ّ
الرقمية من بنك اإلمارات دبي الوطني التي تواكب احتياجات
جيل األلفية ،لتنمو قاعدة عمالئها في اإلمارات العربية
المتحدة إلى أكثر من  400,000عميل ،وما زالت المصرف
ً
نموا في البالد .وتم تعزيز مجموعة المنتجات مع
األسرع
تقدم االئتمان الرقمي
إصدار البطاقة االئتمانية من  Liv.التي ّ
الفوري للعمالء بعد الموافقة وتسمح لهم بتخصيص
البطاقات ببرامج الوالء المفضلة لديهم .كذلك أطلق البنك
ً
ً
أوليا من برنامج القرض الشخصي الجديد
إصدارا
الرقمي
وسجل أول مغامرة دولية له عبر إطالق أولي في المملكة
ّ
مواصال توسيع نطاق عملياته.
العربية السعودية،
ً
أما  ،E20.البنك الرقمي لألعمال ،فقد أنهى المرحلة
ً
متوفرا لجميع العمالء ليسمح للشركات
االختبارية وأصبح
الناشئة ورواد األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بفتح
ّ
ً
المتطلبات المصرفية
فورا وتنفيذ كل
حساب مصرفي جديد
جوال.
اليومية بسهولة من خالل تطبيق ّ
عالمة تجارية رائدة
بقيت قيمة العالمة التجارية لبنك اإلمارات دبي الوطني
رائدة في السوق لترتفع حتى  4.13مليار درهم وترسيخ
موقعها كالعالمة األعلى قيمة في اإلمارات العربية المتحدة
وفق التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر" .كما ّ
حلت المجموعة
ً
عالميا ضمن تصنيف "ذا فايننشال براند"
في المركز 21
ً
نشاطا على وسائل التواصل االجتماعي.
ألفضل  100بنك
واستمر تقدير األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات
بالجوائز المرموقة منها "أفضل بنك في الخدمات المصرفية
لألفراد في الشرق األوسط" ،من "آسيان برايفت بانكر"،
و"أفضل بنك خاص في اإلمارات العربية المتحدة" من
"غلوبال فاينانس".
التوزيع
ً
نظرا إلى تزايد التعامل عبر المنصات الرقمية بسبب األزمة
ً
رقميا
الصحية ،أصبح  %96من كل العمليات التجارية يتم
وخارج الفرع.
فتم تحويل فروع معينة إلى مراكز عمليات بدون شبابيك
الصراف تركّز على توفير المشورة والمساعدة الخدماتية
وتم توسيع نطاق الفروع المراعية ألصحاب الهمم
للعمالء.
ّ
ً
تقريبا مع توفير تدريب على لغة
ليشمل نصف الشبكة

اإلشارات لجميع الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع
العمالء.
الخدمات الرقمية
استمر القسم في تحفيز اعتماد الخدمات الرقمية حيث ثالثة
من أصل كل أربعة عمالء من األعمال المصرفية لألفراد
ً
ً
رقميا ،وقد ساهمت األزمة
نشطا
وإدارة الثروات أصبح
ً
أيضا .كذلك ازدادت عمليات الدفع من
المستمرة في ذلك
 %من كل
دون تالمس بسرعة وأصبحت تشكّل أكثر من  85
العمليات التجارية في نقاط البيع.
ميزات
كما تم تحسين تطبيق األجهزة
الجوالة أكثر عبر إضافة ّ
ّ
مؤقتة
ّ
جديدة مثل عمليات التسجيل المرتكزة على إعالمات
للسحوبات على المكشوف وبرامج تحويل رصيد البطاقات.
فضال عن ذلك ،تم تضمين التطبيق في متجر تطبيقات
ً
"هواوي" آب غاللري .وتم نقل قاعدة العمالء كلها بنجاح إلى
خدمة "سمارت باس" ،التي تنتج رمز برامج يسمح للعمالء
بتخويل العمليات المصرفية الرقمية بدون الحاجة إلى
المصادقة بواسطة كلمة المرور المستخدمة مرة واحدة OTP
عبر الرسائل النصية.
ً
ً
انطالقا
فورا
وقامت المجموعة بتعزيز خدمة فتح حساب جديد
الجوال عبر إضافة ميزة رقمية للتحقق من الهوية،
من الهاتف
ّ
ً
انطالقا
محسن لفتح الحسابات المصرفية
وإطالق منهج
ّ
ميزات جديدة إلى
من الكمبيوتر اللوحي .كذلك أضيفت ّ
خدمة المحادثات الصوتية المصرفية من بنك اإلمارات دبي
الوطني عبر أجهزة "أمازون أليكسا".
وتم إثراء قدرات موقع المجموعة اإللكتروني للسماح للعمالء
الجدد بتسجيل حساب ،وطلب تأجيل القروض ،واتّ خاذ بوليصة
ً
أيضا تطوير مبادرة
تأمين ،أو استالم مكافآت البطاقات .وتم
منصة البيانات المؤسسية.
خدمة العمالء
بقيت خدمة العمالء من أولويات األعمال عام  2020مع
استمرار مؤشر رضى العمالء  NPSفي تسجيل معدل
جيد قدره  .42وتم االتصال بأكثر من ثلث قاعدة العمالء
ً
استباقيا في حل أي مشاكل خدماتية كانوا
لمساعدتهم
يواجهونها .كما تمت مراجعة تجارب العمالء ضمن المناهج
الرئيسية لتكون أبسط وأسرع ،وأضيفت مناهج جديدة مثل
تلك لمساعدة العمالء حين ينتقلون لإلقامة خارج البالد أو
لمساعدتهم على تحويل عالقتهم المصرفية إلى وضع غير
المقيمين عن ُبعد .وأجريت االتصاالت باستمرار في ذروة
مطلعين ومتصلين.
األزمة للحرص على بقاء العمالء ّ
وتم تعيين أكتوبر شهر تجربة العمالء  CXفي كل أرجاب
المنظمة بمشاركة أكثر من  13,000موظف في البرنامج ،وتم
عرض هذه المبادرة كحالة دراسية من ِقبل شركة "فوريستر"
الرائدة في مجال األبحاث حول األسواق العالمية.

بنك اإلمارات دبي الوطني يحتفل بيوم العلم
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مراجعة األداء
الخدمات المصرفية لألفراد

الخدمات المصرفية لألعمال

األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات

ً
ابتداء من النمو
جيدا
تعافت الخدمات المصرفية لألفراد
ً
السليم في المطلوبات ،وزيادة دفتر الحسابات االدخارية
بمبلغ  8مليار درهم أو  %23أكثر من العام السابق .وتم تعزيز
منصة الخدمات المصرفية لألفراد "بيوند" لحديثي الثراء عبر
الجوال الذي يسمح للعمالء
إضافة تطبيق "بيوند ريواردز"
ّ
بالوصول بسهولة إلى العروضات في مجاالت المطاعم،
والبيع بالتجزئة ،والمنتجعات وغيرها باإلضافة إلى الحصول
على منافع أخرى عند طلب قرض أو بطاقة ائتمان جديدين.
ازدادت أعمال دفع رواتب الموظفين مع إطالق حملة عمالء
موجهة .كذلك ساعدت حمالت القروض الشخصية للعمالء
ّ
اإلماراتيين في تحفيز عمليات االستقطاب.

استمرت الخدمات المصرفية لألعمال في تثبيت اإليرادات
ّ
وسط بيئة مليئة بالتحديات في السوق من خالل نمو
المطلوبات .وتم إطالق مناهج رقمية جديدة لمساعدة
الشركات الصغيرة والمتوسطة على االشتراك في منصتي
المجموعة "سمارت بيزنس" و"سمارت ترايد" للخدمات
المصرفية الرقمية عن ُبعد خالل تفشي جائحة كوفيد.19-
كذلك تم توفير المساعدة للعمالء الذين يتمتعون بتسهيالت
الرساميل التشغيلية والذين ّ
تأثروا بالجائحة .وساعدت برامج
الموجهة في زيادة اإليرادات
تحفيز العمالء وحمالت العمالء
ّ
بالعمالت األجنبية في وجه تراجع العمليات التجارية وأنشطة
ً
تدريجيا إطالق منصة للخدمات المصرفية عبر
األعمال .ويتم
اإلنترنت لتلبية احتياجات العمالء.

الخدمات المصرفية للشركات

الصعبة ،نجح فريق المؤسسات المالية في جمع تمويل
متنوع للمجموعة مع التركيز على تنمية قاعدة عمالئها وفرص
ّ
التمويل لعدة عمليا في أرجاء المنطقة.

نجحت الخدمات المصرفية للشركات في خوض الجائحة
بواسطة نموذجها التشغيلي القوي ،والتركيز على العمالء،
والبراعة الرقمية بفضل منصات بنك اإلمارات دبي الوطني
قدمت كل المنتجات وفئات
الرقمية الحائزة على الجوائزّ .
ً
مرنا بالرغم من التحديات التشغيلية .فحافظت
العمالء أداء
الخدمات المصرفية للشركات على الزخم وواصلت تنمية
محافظها من األصول والمطلوبات على حد سواء .وساهم
وعوض
ارتفاع نشاط اإلقراض عام  2020في دعم اإليرادات
ّ
ً
جزئيا عن وقع التغيير في بيئة أسعار الفوائد .باإلضافة
إلى ذلك ،دعم بنك اإلمارات دبي الوطني الشركات
ّ
المتأثرة بالجائحة من خالل عدة مبادرات بما فيها خطة الدعم
الموجهة  TESSبقيادة مصرف اإلمارات
الشاملة
االقتصادي
ّ
العربية المتحدة المركزي .في عام  ،2020شهد بنك اإلمارات
دبي الوطني زيادة ملحوظة في لجوء الشركات إلى القنوات
ّ
متطلبات التمويل
الرقمية لإلدارة النقدية المتواصلة وتلبية
التجاري.

الخدمات المصرفية االستثمارية
أدت الخدمات المصرفية االستثمارية لدى بنك اإلمارات دبي
ّ
ً
ً
أساسيا في قيادة عمليات تمويل رئيسية في
دورا
الوطني
ً
ً
قويا عبر
عاما
لتقدم
دبي واإلمارات العربية المتحدة
ّ
األقسام الثالثة كلها :القروض المشتركة وأسواق رساميل
الدين وتمويل الشركات .أما خارج اإلمارات العربية المتحدة،
فقد أعادت الخدمات المصرفية االستثمارية تأكيد موقعها
الريادي كالمصرف الشرق أوسطي المقصود لتدبير السيولة
للبلدان المقترضة عبر الحدود في كل أرجاء منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا .وحققت الخدمات المصرفية
ً
ً
ً
أيضا عبر منصات القروض الثانوية
قويا
نموا
االستثمارية
والتمويل التجاري .ونجح سوق رأسمال الديون في تدبير
حطم األرقام القياسية من اإلصدارات عبر بلدان مجلس
عدد ّ
التعاون الخليجي ،وتركيا ،والهند ،والصين ،وروسيا ،على
الرغم من التحديات في األسواق.

المؤسسات المالية

الخدمات المصرفية لألعمال

تتولى المؤسسات المالية العالقات بين المصارف،
والمؤسسات المالية غير المصرفية والهيئات المالية في
لتقدم مجموعة شاملة من المنتجات تشمل
القطاع العام،
ّ
وصوال إلى
لألعمال،
المصرفية
والخدمات
اإلقراض،
ً
حلول الخزينة وأسواق رأس المال .وخالل  ،2020شهدت
ً
نموا
المؤسسات المالية في بنك اإلمارات دبي الوطني
ً
وأدت قوة
متينا شمل كل نطاقها من المنتجات واألسواقّ .
نموذج توزيع المؤسسات المالية إلى زيادة األصول وتعزيز
العائدات إلى أقصى حد .وبالرغم من البيئة االقتصادية

قدمت وحدة الخدمات المصرفية لألعمال مجموعة شاملة
ّ
من المنتجات والقنوات للعمليات التجارية من الجباية إلى
الدفعات وإدارة السيولة والتمويل التجاري ،والتمويل عبر
الحسابات المدينة ،بدعم من قنوات رقمية رائدة في السوق.
ً
ً
جيدا في أرصدة
نموا
لقد حققت الخدمات المصرفية لألعمال
العمالء الجوهرية خالل  2020نتيجة حلول لإلدارة النقدية
ترتكز على العمالء وتتمحور حولهم ،ما دعم تركيز المجموعة
ً
مرنا في
المتواصل على خفض كلفة التمويل .وكان أداؤنا
أدى إلى زيادة الحصة في السوق.
التمويل التجاري ،ما ّ

الخدمات المصرفية المميزة
واصلت الخدمات المصرفية المميزة في تعزيز امتيازها مع
مبسط لالستشارات االستثمارية يسمح
إطالق إطار عمل
ّ
للعمالء باالستثمار في مجموعة متنوعة من المنتجات بما
يتماشى مع خصائص مخاطرهم .وتم إطالق بطاقة ائتمان
"سكاي واردز" وحملة قروض منزلية بفائدة  %0بالتعاون
مع "إعمار" .وتم عقد شراكة إحاالت مع "ميتاليف" تسمح
ادخارية.
للعمالء بالحصول على التأمين على الحياة وخطط ّ
كما تم إطالق برنامج "مومنتس أوف واو" إلشراك العمالء
بصيغة رقمية وتم عقد مؤتمرات افتراضية عبر الويب حول
االستثمار لتزويد العمالء بالنصائح واإلرشادات في األسواق.

الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
ً
نموا
على الرغم من االضطرابات ،شهد قسم إدارة الثروات
مقارنة بالعام السابق ،وذلك بفضل
ً
في اإليرادات قدره %2
زيادة دخل الرسوم بنسبة  .%19وبقي إشراك العمالء
ً
قويا من خالل عدة مبادرات مثل اجتماعات مع
ودعمهم
مدير العالقات عبر الفيديو ،ومؤتمرات استثمارية عبر الويب
ً
إيجابيا على مؤشر رضى العمالء
والبودكاست ،ما انعكس
الذي بلغ  .55وتم تعزيز منصة المنتجات عبر إضافة مجموعة
من األموال والسندات بمعدالت فائدة متصاعدة مع إطالق
برنامج صناديق اإلمارات المميزة الخاصة بالمجموعة والتي
لقيت استحسان العمالء .واستعادت إدارة األصول اإليرادات
بحيث أصبحت مماثلة للفترة السابقة ،بفضل تعويض رسوم
األداء عن انخفاض المبيعات.

احتفاال بإدراج
رئيس مجلس إدارة اإلمارات اإلسالمي يقرع جرس افتتاح السوق
ً
صكوك بقيمة  500مليون دوالر أميركي في ناسداك دبي
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مراجعة األداء
سرعت الجائحة جهود الرقمنة التي بذلها أمناء خزانة
كما
ّ
ً
ً
قويا واستجابة إيجابية على عروضنا
طلبا
الشركة ،فشهدنا
وحلولنا الرقمية ،ما ساهم في المزيد من النفاذ إلى الفضاء
الرقمي .وكجزء من استراتيجية المجموعة لمواصلة االستثمار
في المنصات الرقمية لتحسين تجربة العمالء ،كشفنا عام
 2020النقاب عن منصتنا العالمية من الجيل الجديد للخدمات
المصرفية للشركات" ،بزنس أونالين" ،وهي منصة على نطاق
تقدم
المجموعة متعددة القنوات مع تخزين مثيل واحد
ّ
مجموعة كاملة من حلول إدارة النقد ،والتمويل التجاري،
وإدارة السيولة.
الخدمات المصرفية اإلسالمية

خالل العام ،تم تحسين أنظمة الخدمات المصرفية اإلسالمية
ضمن جهود المجموعة لتحديث نظام الخدمات المصرفية
األساسي ما سمح لنا تقديم منتجات وخدمات جديدة .وفي
عام  ،2020عمل الوطني اإلسالمي وفريق الخدمات المالية
االستثمارية عن كثب على عدة صكوك وعمليات تمويل
إسالمية في أرجاء المنطقة.
وعندما أقفلت المدارس في مارس مع بدء ارتفاع عدد
تبرع
اإلصابات بكوفيد 19-في اإلمارات العربية المتحدةّ ،
الوطني اإلسالمي بمليوني درهم لوزارة التربية لدعم
ّ
التعلم عن ُبعد.
مبادرات

استمر الوطني اإلسالمي ،الذراع المصرفية اإلسالمية
لألعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات ،بدعم كل جوانب
األعمال في اإلمارات العربية المتحدة من أجل تطوير وإطالق
المنتجات اإلسالمية ،مع توفير عمليات تجارية إسالمية بثبات
وسالسة.

األسواق العالمية والخزينة

اإلمارات اإلسالمي

تراجع دخل األسواق العالمية والخزينة من الفوائد عام 2020
عقب خفض معدالت الفوائد بشكل ملحوظ خالل النصف
األول من السنة.

ً
تراجعا في إجمالي الدخل بنسبة
شهد اإلمارات اإلسالمي
مقارنة بالعام السابق بسبب وقع جائحة كوفيد 19-على
ً
%22
األعمال والتقييمات االستثمارية خالل هذه السنة المالية.
على الرغم من هذا الجو االقتصادي المليء بالتحديات،
حافظ اإلمارات اإلسالمي على مستوى سليم من السيولة
ً
تحسنا بنسبة  %4في تكاليف التشغيل.
ورأس المال ،وحقق
للتصدي لظروف
االحتياطي
تغطية
زيادة
وواصل البنك
ّ
السوق الصعبة اآلتية ،على الرغم من الحفاظ على جودة
دفتر التمويل وتغطية أكثر من .%100

ّ
ً
التقلبات
قويا ونجح في مواجهة
أداء
قدم مكتب التداول
ً
ّ
الشديدة في سوق صرف العمالت األجنبية ،ومعدالت
قدم التداول االئتماني
الفوائد ،وأسواق االئتمان ،بينما ّ
ً
متفوقا على خلفية نمو أنشطة اإلصدارات الجديدة في
أداء
ً
المنطقة.
ً
استباقيا عبر عرض حلول
وقد عمل فريق المبيعات والهيكلة
اشتقاقية للعمالء بهدف تغطية كشوفات معدالت فوائد
العمالء ألجل طويل لالستفادة من المعدالت المنخفضة
ً
جدا ،في عام طرح عدة تحديات.
في حين ّ
ً
سلبا بانخفاض معدالت
تأثر صافي دخل الفائدة
ً
قويا في
أداء
والمطلوبات
األصول
إدارة
مت
قد
ً
الفوائدّ ،
إدارة السيولة طوال العام رغم الظروف الصعبة.
أما مكتب التمويل العالمي ،فقد جمع  16.6مليار درهم من
التمويل ألجل عام  ،2020منها إصداران معياريان من سندات
الدين العام الممتازة ،و 13مليار درهم من عمليات الطرح
ً
عاما .كذلك جمع
الخاص مع آجال استحقاق تصل إلى 30
اإلمارات اإلسالمي  1.8مليار درهم من خالل إصدار عام
للصكوك .وساعد المكتب في تحسين رأسمال المجموعة إذ
جمع  2.8مليار درهم من سندات إضافية للشق األول ملتزمة
باتفاقية بازل  3وسحب  1.8مليار درهم من السندات العتيقة
الطراز.
قدمت األسواق العالمية والخزينة خدمة متواصلة مع
وقد ّ
الحرص على توفير بيئة عمل آمنة خالل الجائحة .كذلك نجحت
األسواق العالمية والخزينة في إنجاز تحليل وقع االنتقال إلى
معيار غير الليبور (سعر الفائدة المعروض بين البنوك في
لندن) وعزّ زت البنية التحتية لدعم مبادرة إطار العمليات النقدية
بالدرهم التي طرحها مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي.

ً
والتزاما بمبادئ الشريعة التي تشكّل جوهر اإلمارات
ً
ً
مهما في دعم المجتمع المحلي
دورا
أدى البنك
اإلسالمي،
ّ
خالل أزمة كوفيد،19-
فقدم تأجيل الدفعات لنحو 40,000
ّ
عميل ّ
تأثروا بالجائحة ،سواء أكان ذلك عبر فقدان الوظائف
أو اإلجازات غير المدفوعة أو خفض الرواتب ،حيث بلغ تأجيل
الدفعات قيمة  2.2مليار درهم .وعندما أقفلت المدارس في
مارس مع بدء ارتفاع عدد اإلصابات بكوفيد 19-في اإلمارات
تبرع اإلمارات اإلسالمي بمليوني درهم
العربية المتحدةّ ،
ّ
التعلم عن ُبعد عبر اإلنترنت .كما
لوزارة التربية لدعم مبادرات
كان اإلمارات اإلسالمي من بين أول المؤسسات المالية التي
تساهم في صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد،19-
لتوفير الرعاية والدعم إلى الفئات األضعف .وفي ،2020
تبرع اإلمارات اإلسالمي بـ 78مليون درهم لمجموعة من
ّ
المبادرات الخيرية في مجاالت مثل الصحة والغذاء والتعليم
والمسكن.
كما واصل اإلمارات اإلسالمي لعب دور قيادي في نمو
القطاع المصرفي اإلسالمي في اإلمارات العربية المتحدة.
وخالل العام ،عزّ ز البنك نظامه البيئي اإلماراتي؛ فأصدر بنجاح
ً
صكوكا بموجب الالئحة "إس"  RegSبقيمة  500مليون دوالر
بمعدل ربح  ،%1.827وهي أدنى نسبة يحققها بنك إماراتي
في األعوام العشرة الماضية ،وأطلق حمالت شملت عدة
وقع اإلمارات اإلسالمي على
منتجات وفئات عمالء .كذلك ّ
شراكة مع مكتب تنمية الصناعة وأصدر حلول بطاقة الشركات
ً
وأيضا
وبطاقات الخصم لعمالء الخدمات المصرفية التجارية.
في  ،2020أصدر اإلمارات اإلسالمي بطاقة االئتمان
"سكاي واردز بالك" ،لتغيير العالمة التجارية لبطاقة ائتمان
"إماراتي" بالتعاون مع الهوية اإلعالمية اإلماراتية وقسم
الخدمات المصرفية الخاصة لدى البنك.

رسالة تهنئة بنك اإلمارات دبي الوطني على برج "ناسداك" في ساحة "تايمز سكوير"
بنيويورك على إدراجها في "ناسداك دبي"
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فيما تسببت جائحة كوفيد 19-بفرض إغالق عام حول العالم،
حلوال
لتوفر للعمالء
ّ
برزت التكنولوجيا الرقمية إلى الواجهة
ً
مالئمة .وواصل اإلمارات اإلسالمي باالستثمار في
ميزات وخدمات جديدة
الخدمات المصرفية الرقمية ،فأطلق ّ
لتلبية احتياجات عمالء المصرف .وفي  ،2020أصبح اإلمارات
اإلسالمي أول مصرف إسالمي في اإلمارات العربية
المتحدة يطلق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف في
متجر تطبيقات "هواوي" آب غاللري.
وشهد اإلمارات اإلسالمي زيادة في استخدام قنوات
مسج ًال أكثر من  %70من النفاذ
الخدمات المصرفية الرقمية،
ّ
وزيادة قدرها  %22في التحويالت عبر قنوات الخدمات
المصرفية الرقمية التي أنجزها عمالء المصرف من األفراد.
سددها
في الوقت عينه ،أكثر من  %70من الدفعات التي
ّ
عمالء اإلمارات اإلسالمي من أصحاب األعمال والهيئات
والمؤسسات خضعت للمعالجة عبر القنوات المصرفية
الرقمية.
وخالل العام ،حقق اإلمارات اإلسالمي خطوات كبيرة في
تطوير قدراته التكنولوجية ،فأطلق منصة "بزنس أونالين"
تقدم مجموعة شاملة من الحلول لألعمال في اإلدارة
التي
ّ
ّ
متطلبات التمويل التجاري .كما نجح اإلمارات
النقدية وتلبية
اإلسالمي في تحديث نظامه األساسي للخدمات المصرفية،
فاستبدل التخويل بواسطة كلمة المرور المستخدمة مرة
واحدة  OTPعبر الرسائل النصية بخدمة "سمارت باس"،
وأطلق الخدمات المصرفية عبر الكمبيوتر اللوحي ،وهي
للتزود بالمصادر لحسابات المطلوبات.
منصة متكاملة
ّ
تقدم أجندة توطين الوظائف
واصل اإلمارات اإلسالمي دعم ّ
تخطى األهداف .كما
في اإلمارات العربية المتحدة ،ال بل
ّ
واصل البنك سعيه لتوظيف اإلماراتيين وبقي مرك ً
ّزا على
أدى إلى زيادة نسبة الموظفين
تطويرهم والحفاظ عليهم ،ما ّ
ً
حاليا .ونذكر في
اإلماراتيين إلى  %29من مجموع الموظفين
ما يلي على سبيل المثال بعض المبادرات الرئيسية التي
تم إطالقها لتسهيل تعليم وتطوير المواهب اإلماراتية في
اإلمارات اإلسالمي.

ّ
التعلم
برامج األكاديمية االستراتيجية الوطنية للناجحين ،ورحلة
المتكامل ،ومصرفي المستقبل ،والقيادة قيد الممارسة.
رسخ اإلمارات اإلسالمي
أما من جهة الموارد البشرية ،فقد ّ
التنوع والدمج ،واستثمر في
وشجع على
ثقافته التنظيمية
ّ
ّ
متنوعة ،وعزّ ز
تحسين مهارات الموظفين عبر برامج تطوير
ّ
التصاميم التنظيمية واألدوار والمسؤوليات ،واستثمر في
يطور فريقه للتأقلم مع
أدوات الرساميل البشرية فيما راح
ّ
المتغيرة بسبب الجائحة .وفي هذا اإلطار،
معايير العمل
ّ
التنوع والدمج التي تسمح له
أنشأ اإلمارات اإلسالمي وحدة
ّ
بالتنوع والدمج ،مثل
التقدم في عدة أجندات مرتبطة
بإحراز
ّ
ّ
التعاون الناجح مع "مشروع أنت" وهي شركة ناشئة مشاركة
في إكسبو  2020تساعد الشباب على بناء المهارات التي
تساعدهم على دخول مجال العمل.
ونال اإلمارات اإلسالمي التقدير على أدائه المالي القوي
المميزة ومنتجاته وخدماته المبتكرة الملتزمة
والتزامه بالخدمة
ّ
بالشريعة اإلسالمية ،فحصل على لقب "أفضل مصرف
إسالمي للعام  -اإلمارات العربية المتحدة  "2020من مجلة
"ذا بانكر" الشهرية التي تنشرها صحيفة "فاينانشال تايمز".
كذلك فاز اإلمارات اإلسالمي بلقب "أفضل مؤسسة مالية
إسالمية في اإلمارات العربية المتحدة  "2020ضمن الئحة
مجلة "غلوبال فاينانس" في نيويورك ألفضل المؤسسات
ً
أيضا
المالية اإلسالمية في العالم .وفاز اإلمارات اإلسالمي
بلقب "أفضل مصرف إسالمي" و "المصرف اإلسالمي
ً
ابتكارا" للعام  2019ضمن جوائز "التمويل اإلسالمي
األكثر
العالمي" من مجلة "وورلد فاينانس" .وفاز اإلمارات
ً
ً
ابتكارا"
أيضا بلقب "المصرف اإلسالمي األكثر
اإلسالمي
من "إسالميك فاينانس نيوز".

دينيزبنك
ً
تابعا لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني
أصبح "دينيزبنك"
ً
ً
تجاريا واسع النطاق ،فإنه
مصرفا
منذ يوليو  .2019وكونه
صراف آلي /
تتضمن أكثر من 3,100
يملك شبكة شاملة
ّ
ّ
ً
ً
فرعا في النمسا
فرعا في تركيا و35
جهاز إيداع ذكي مع 695
ويقدم "دينيزبنك" الخدمات لنحو
وألمانيا وروسيا والبحرين.
ّ
 14مليون عميل من خالل أكثر من  14,000موظف.
وقد ساهم "دينيزبنك" بدخل إجمالي قدره  7,257مليون
صاف قدره  1,369مليون درهم لمجموعة بنك
ٍ
درهم وربح
اإلمارات دبي الوطني عام  2020وبلغ إجمالي أصوله 131
مليار درهم ،وصافي قروضه  81مليار درهم ،وودائعه 85
مليار درهم في نهاية سنة .2020
ً
ً
ً
بقطاعي
كبيرا
اهتماما
دوما
منذ تأسيسه ،يولي "دينيزبنك"
َ
الزراعية والشركات الصغيرة والمتوسطة .الزراعة هي صناعة
ً
ً
كبيرا لهذا
دعما
وقدم المصرف
رئيسية للتنمية المستدامة
ّ
ً
محافظا على مركزه الريادي حيث بلغت
القطاع عام ،2020
حصته في السوق  %43بين المصارف الخاصة في تركيا.

أما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،فهي تعتبر ركيزة
االقتصاد التركي وواصل "دينيزبنك" دعم هذا القطاع
األساسي من خالل منشأة "نيفيس" للقروض ،حيث تعاون
للمرة الثالثة مع اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا وصندوق
الضمان االئتماني.
ومن نقاط التركيز المهمة األخرى لدى "دينيزبنك" كانت
مساعدة عمالئه من األفراد والمؤسسات التجارية لمواجهة
التحديات المالية القصيرة األمد خالل جائحة كوفيد.19-
برنامجي
فتعاون مع اتحاد المصارف في تركيا إلطالق
َ
"حزمة دعم الدفع بالشيكات" و"حزمة دعم قرض األجور
ونفقات التشغيل" للتخفيف من وطأة االضطرابات التي
طرأت على الوظائف واإلنتاج والتجارة وعمليات الدفع لدى
العمالء من الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة
الحجم ،والمؤسسات التجارية .كما ساهم "دينيزبنك" في
للمتضررين
فقدم المال النقدي والمؤن
حملة التضامن،
ّ
ّ
وأمن تسهيالت في القروض بلغت قيمتها
من الجائحة،
ّ
اإلجمالية  250مليون دوالر أميركي مع آجال استحقاق حتى
ستة أعوام من "البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير" ،والبنك
الدولي وغيرهما من مؤسسات االستثمار والتنمية المماثلة.

وأعادت وكالة فيتش تأكيد تصنيف اإلمارات اإلسالمي
لتقييم تعثر اإلصدار على المدى الطويل ( )LT IDRعند A+
مع نظرة مستقبلية مستقرة ،وتصنيف تعثر اإلصدار قصير
األمد ( )ST IDRعند  F1وتصنيف الجدوى ( )VRعند  bb-للسنة
الخامسة على التوالي.

بنك اإلمارات دبي الوطني و"دائرة األراضي واألمالك في دبي" يوقعان إتفافية تعاون لتوفير خدمات
أمين الحساب ومزود للخدمات المصرفية لحسابات عقارات الملكية المشتركة
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باإلضافة إلى ذلك ،واصل البنك دعم قطاعات متخصصة
رئيسية في تركيا مثل السياحة والتعليم والبنية التحتية
والرياضة والصحة والبلديات والشحن والطاقة ،بالرغم من
الظروق االقتصادية الصعبة.

كما أسس البنك مركز "دينيز أكواريوم" لالبتكار ضمن جهد
لجمع مساعيه اإلبداعية تحت سقف واحد والمساهمة في
تعزيز النظام البيئي من خالل دعم رواد األعمال بين موظفيه
والمبادرات الخارجية.

واستكماال الستراتيجته المرتكزة على االبتكار ،استثمر
ً
"دينيزبنك" مبالغ كبيرة في التكنولوجيا واألبحاث والتطوير
خالل  .2020فقام بالتوقيع على شراكات جديدة مع عدد
من العالمات التجارية والتجار إلنشاء "فاست باي" ،أول
يقدم تحويالت نقدية سهلة
محفظة رقمية في تركيا ،وبدأ
ّ
على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع ،ضمن إطار نظام
"فاست" (التحويل الفوري والمستمر لألموال) الذي أطلقه
البنك المركزي التركي كتطبيق تجريبي منذ  18ديسمبر .2020

ومن نجاحات "دينيزبنك" األخرى الحصول على قرض مشترك
بقيمة  780مليون دوالر مع نسبة تجدد قدرها  .%115وقد
ً
ً
مصرفا من
هائال من المشاركين؛ 42
عددا
جذبت الصفقة
ً
ً
بلدا.
20
سيبقى "دينيزبنك" ركيزة مهمة في الشبكة الدولية لبنك
اإلمارات دبي الوطني ،إذ يسمح بتنويع أصوله ودخله خارج
اإلمارات العربية المتحدة.

بنك اإلمارات دبي الوطني مصر

العمليات الدولية

استمر بنك اإلمارات دبي الوطني مصر في تقديم نتائج مالية
ّ
قوية على الرغم من االضطرابات الناتجة عن جائحة كوفيد19-
من خالل خطة استمرارية األعمال الحذرة ،واستراتيجية النمو
المتينة التي استفادت من الفرص الناشئة ،والمرونة في
كل األنشطة.

أظهرت فروعنا الدولية مرونة قوية في األعمال خالل األشهر
الـ 12الماضية ،فأنهت عام  ،2020ليس فقط بمقاييس
ً
أيضا بدعم شديد للعمالء ،بفضل فريق مثابر
أداء متينة بل
وضع حجر األساس لمفاهيم العمل عن ُبعد الجديدة لمواجهة
تسببت بها جائحة كوفيد.19-
الظروف االستثنائية التي
ّ

المتقدمة والتخطيط
وعبر االستفادة من قدراته الرقمية
ّ
المتيقظ ،حرص بنك اإلمارات دبي الوطني مصر على توفير
ّ
ً
ً
أمانا
أمانا لعمالئه وبيئة العمل األكثر
التجربة المصرفية األكثر
لموظفيه.

بالتحديات الذي
وعلى الرغم من الوضع االقتصادي المليء
ّ
ً
وقعا على كل أسواقنا ،حققت العمليات الدولية
أحدث
ً
نموا في األرباح التشغيلية بلغت
وسجلت
المالية
أهدافها
ّ
نسبته  %4أكثر من أداء العام  .2019ويتم عزو هذه الزيادة
حفزته جهود
غير المتوقعة إلى زخم األعمال المستدام الذي ّ
فرقنا الهائلة عبر كل األسواق والخطوات المتّ خذة لتحسين
الفعالية عبر إدارة تكاليفنا.

واستمر نمو الخدمات المصرفية للشركات بفضل مبادرة
البنك المركزي المصري لدعم الشركات عبر زيادة قدراتها
وفعاليتها اإلنتاجية .وحافظت الخدمات المصرفية للشركات
على جودة ائتمان سليمة وسط الجائحة.
ً
قويا عام
قدمت أداء
أما الخدمات المصرفية لألفراد فقد ّ
ً
حطمت األرقام القياسية وبلغت
،2020
بدءا من قروض ّ
مليار جنيه مصري في يناير وترافقت مع نمو قوي في
األصول .ومن أبرز اإلنجازات األخرى مواصلة التعاون مع
كاف في قروض
ٍ
شركة "مرسيدس بنز" للحرص على نمو
السيارات ضمن الفئة الوافرة ،وإطالق حملة مطلوبات
ضخمة للسنة الثالثة على التوالي لتشجيع العمالء على زيادة
ودائعهم لدى بنك اإلمارات دبي الوطني مصر مقابل فرصة
الفوز بجوائز نقدية شهرية وجائزة كبرى بقيمة مليوني جنيه
مصري.
أما على الجبهة الرقمية ،فقد انتهز بنك اإلمارات دبي
جراء جائحة كوفيد19-
الوطني مصر الفرصة التي سنحت ّ
لتسريع تطبيق أجندته الرقمية ،حيث شهد مستويات غير
مسبوقة من االنتقال إلى المعامالت المصرفية الرقمية
واعتمادها على صعيدي األفراد والشركات.
وضمن استراتيجيته لمواصلة تحقيق النجاح ،سيواصل بنك
اإلمارات دبي الوطني مصر التركيز على الرقمنة ،وتجربة
العمالء ،والوعي للتكاليف خالل العام المقبل.

وتجدر اإلشارة إلى الجهود التي بذلتها الفروع كلها إلدارة
والمتغيرة التي فرضتها السلطات
المعايير التنظيمية الصارمة
ّ
التنظيمية المحلية لدعم األفراد واألعمال خالل فترة صعبة.
ً
استثنائيا حيث انتقلت بسالسة إلى العمل
وكان أداء فرقنا
عن ُبعد بدون التوقف عن تلبية العمالء مع االمتثال وااللتزام
بالمنهج .وتابعت العمليات الدولية رحلتها لتحسين االمتياز
للتحول الرقمي.
التشغيلي أكثر وسط جهود متواصلة جارية
ّ
وكبقية دول العالم ،واجه فريقنا في المملكة العربية
التحديات بسبب اإلغالق العام الذي ّ
تمثل بتوقف
السعودية
ّ
شبه تام لنشاط األعمال خالل الربع الثاني من عام .2020
وفضال عن ذلك ،شاركنا في كل البرامج الحكومية لدعم
ً
عمالئنا من خالل تأجيل القروض ،وتقليص الهوامش،
وإلغاء الرسوم على خدمات متنوعة ،مع دعم عمالئنا من
ً
انتعاشا
األفراد .ولكن بالرغم من استمرار التحديات ،شهدنا
في استقطاب العمليات المصرفية الجديدة لألفراد خالل
قدمنا أداء
الفصلين األخيرين .أما من جهة الشركات ،فقد ّ
ً
أدى إلى توسيع رقعة انتشارنا في أرجاء المملكة
قويا ّ
المعطلة
المالية
التكنولوجيا
انتشار
ومع
السعودية.
العربية
ّ

بنك اإلمارات دبي الوطني و"بنك لئومي" يوقعان مذكّرة تفاهم
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مراجعة األداء
في السوق ،أطلقنا منصتنا الرقمية للخدمات المصرفيةLiv.
كتطبيق أولي لجيل األلفية السعودي ضمن البرنامج االختباري
للبنك المركزي السعودي "ساما" .SAMAكما حققنا عدة
إنجازات في رحلتنا نحو الرقمنة واألتمتة ،فكان فرع المملكة
العربية السعودية األول ضمن هيئات المجموعة للترقية إلى
اإلصدار  11.9من "فيناكل" ،وتطبيق نظام إدارة العالقات
مع العمالء  ،CRMوتنشيط نظام أصول األعمال المصرفية
لألفراد بما في ذلك "بداية" لبطاقات االئتمان ،وغيرها من
المبادرات التي من المتوقع إطالقها في األشهر المقبلة.
ً
تقد ً
ً
للتوسع في المملكة
ملحوظا في خطتنا
ما
وأحرزنا
ّ
أيضا ّ
ً
جيدا الفتتاح ثالثة فروع
العربية السعودية ونحن مستعدون
جديدة وثالثة مكاتب مبيعات خالل النصف األول من عام
.2021

جائحة كوفيد .19-وخالل الربع األول ،انتقلنا بنجاح إلى نموذج
أعمال يرتكز على العمل عن ُبعد إلى حد كبير ،مع الحرص
على استمرار تلبية كل الخدمات الخاصة واألعمال المصرفية
للهيئات والمؤسسات .وطوال العام ،بقيت فئتي األعمال
ملتزمة بدعم عمالء المجموعة ضمن بيئة صعبة غير مسبوقة.
التحديات المتنوعة التي طرحها
ولكن على الرغم من
ّ
ً
ً
قويا في  ،2020فتخطت
ماليا
قدم فرع لندن أداء
كوفيدّ ،19-
العائدات واألرباح التشغيلية واألرباح الصافية كلها األهداف
المالية للعام  2020التي تم تحديدها في بداية السنة ،مع
مقارنة بالعام السابق.
ً
نمو قوي في الميزانية العمومية
واستمر الفرع بالتركيز على االنتقال إلى معيار غير الليبور،
والمرونة التشغيلية ،والمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ،
وستبقى كلها أولويات رئيسية خالل .2021

يتعدى
أما في الهند ،وعلى الرغم من حضورنا الحديث الذي ال
ّ
ً
ً
قويا في العائدات
نموا
ثالثة أعوام ،فقد حققنا باستمرار
واألرباح والميزانية العمومية .ويواصل فرع الهند تحقيق
أساسي أكبر إذ يعمل كجسر
طموحاتنا الدولية بتأمين نمو
ّ
التدفقات التجارية ضمن شبكة المجموعة ،ال
ّ
لالستفادة من
أسس الفرع
سيما اآلن مع االستحواذ على "دينيزبنك" .وقد ّ
قدرات لتوفير مجموعة شاملة من المنتجات مثل الخدمات
المصرفية للشركات ،والتجارة/خدمات المعامالت العالمية،
والخزينة .وكجزء من خطط نمونا المقبلة في الهند،
تقدمنا بطلب لدى السلطات التنظيمية إلطالق فرعين
ّ
إضافيين.

أما أداء فرع سنغافورة من جهته ،فقد ّ
تأثر بتعطيل كوفيد19-
أن تركيز األعمال المصرفية
وتراجع الحوافز االستثمارية .غير ّ
التدفقات التجارية في
ّ
للهيئات والمؤسسات على تمويل
أرجاء شبكتنا ومنتجات الخزينة ساعدت في التخفيف من
وطأة انخفاض مساهمة الخدمات المصرفية الخاصة التي
ً
تراجعا في النشاط في ظل بيئة تجنّ ب المخاطر.
شهدت
وركّز الفرع على تطوير قدرات جديدة في تمويل سلسلة
التموين الستغالل الفرص المتاحة في مجال االستفادة من
التدفقات التجارية واألعمال بين مواقع شبكة بنك اإلمارات
ّ
دبي الوطني وآسيا عبر حلول سلسلة التموين المبتكرة.

وفي المملكة المتحدة ،بقيت صحة وعافية كل الجهات
المعنية في فرع لندن أهم أولوياتنا طوال عام  ،2020فيما
التحديات المتنوعة الناجمة عن
شق الفريق دربه ليخوض
ّ

كذلك واجه مكتبا الصين وإندونيسيا التمثيليان تحديات خاصة
بهما ناجمة عن الجائحة ولكنهما يواصالن دعم فرع سنغافورة
والمكتب الرئيسي بواسطة التوصيات وإدارة تغطيتنا
للمنطقة.

تكنولوجيا المعلومات والعمليات
(قسم تكنولوجيا المعلومات في المجموعة)
بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات في مجموعة بنك اإلمارات
تحول
دبي الوطني ،شهد عام  2020الفصل الرابع من
ّ
المستمر بقيمة مليار درهم .وقد ركّز
المجموعة الرقمي
ّ
هذا األخير على تعزيز قدرات معلومات التكنولوجيا بين
نقطة وأخرى في البنك على مستوى هندسة تكنولوجيا
المعلومات ،والعمليات ،والحوكمة ،واألمن ،مع تمكين إدارة
شاملة للبيانات وتأمين الخدمات بسرعة.
ويقضي الهدف النهائي للمشروع بتأمين األفضلية لبنك
اإلمارات دبي الوطني في االبتكار الرقمي العالمي فيما
ً
دوليا.
نموه التصاعدي
يواصل
ّ
التحديات الهائلة خالل  ،2020حققنا إنجازات
وعلى الرغم من
ّ
ً
كبيرا،
تحو ًال
بارزة خالل رحلتنا
للتحول .ومع إنجاز أكثر من ّ 50
ّ
ً
واحدا كل أسبوع كمعدل.
كنا نطلق
1.

تمكين العمل عن ُبعد في أرجاء المجموعة كلها مع
تسريع نشر تطبيق "مايكروسوفت تيمز" MS Teams

2.

ترحيل أكثر من  2,100مستخدم إلى سحابة مايكروسوفت
Cloud

3.

متخص ً
ً
صا
فريقا
توسيع نطاق "آجايل" مع أكثر من 30
ّ
وإطالق إطار عمل "آجايل" تشغيلي جديد

4.

استكمال ترقية ودمج بين نقطة وأخرى برنامج ERP
لتخطيط موارد المؤسسات بما في ذلك مصر

5.	

المعرف "سويفت"  Swiftاإلماراتي على
إطالق الرمز
ّ

محور الدفعات بما فيها اإلمارات اإلسالمي
6.

إطالق تجريبي للقنوات عبر اإلنترنت والهاتف المتحرك
مع قدرات جديدة وتجربة مستخدمين انسيابية

7.

تسليم الجزء  1من مناهج دفع إدارة إجراءات العمل BPM

8.	

إصدار نظام جديد إلنشاء قروض األفراد ()Retail- LOS
لبطاقات اإلئتمان وإطالق نظام جديد إلدارة العالقات
مع العمالء من إعداد المجموعة في المملكة العربية
السعودية

9.	

مواصلة تعزيز قدرات أمن المعلومات بما في ذلك
خدمات جمع المعلومات عن التهديدات

10 .إطالق مبادرات عديدة خاصة بجودة البيانات لتحسين
منصة بياناتنا باستمرار
التحول توحيد
وكان من أبرز إنجازات المجموعة في مجال
ّ
العمليات األساسية "فيناكل" ضمن إصدار عالمي واحد
وبناء على
لبنك اإلمارات دبي الوطني واإلمارات اإلسالمي.
ً
النقاط الرئيسية التي ّ
تعلمناها ،أعدنا تحديد الخط األساسي
للمحطات البارزة من برنامج توحيد العمليات األساسية للعام
 2021من أجل لندن وسنغافورة والهند ومصر .ويشمل
التركيز خالل العام المقبل على إطالق قنوات جديدة عبر
اإلنترنت والهاتف المتحرك ،وترحيل برنامج "أوفيس" Office
 365إلى السحابة ،وترقية إدارة إجراءات العمل  ،BPMومحور
الدفع ،وعمليات تحصيل االحتياطي النقدي الجاهز ،RCR
وتحويل إدارة العالقات مع العمالء  ،CRMومعالجة البيانات
ً
إلكترونيا  ،EDPوأصول األعمال المصرفية لألفراد.

بنك اإلمارات دبي الوطني يوقع مذكّرة تفاهم مع "بنك هبوعليم"
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مراجعة األداء
تنفيذ
خالل  ،2020عملت" تنفيذ" إلى جانب مجموعة بنك اإلمارات
للتكيف
مؤسستنا
دبي الوطني للحرص على جهوزية
ّ
ّ
والتفوق حتى في ظل ظروف
بسالسة وتوفير الخدمات
ّ
أزمة كوفيد.19-
ً
دوما بالنسبة إلى
وستبقى استمرارية األعمال أساسية
"تنفيذ" .على الرغم من عمل معظم موظفينا ()%70
المتفوقة
المميزة
استمرينا في توفير الخدمة
عن ُبعد،
ّ
ّ
ّ
التي اعتادها عمالء مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني،
الفعالة للمجموعة ،بحيث
باإلضافة إلى الحلول ذات التكلفة
ّ
تخطت معظم مؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير المالية
ّ
تحس ًنا في النفقات التشغيلية اإلجمالية.
وحققت
ّ
ً
وتماشيا مع رؤية "تنفيذ" للعام  ،2020واصلنا طرح عدة
محسنة مع تأمين فعالية
مشاريع لتزويد العمالء بتجربة
ّ
اإلجراءات وتخفيض التكاليف للمجموعة ،منها تطبيق نظام
إدارة القوى العاملة  WFMعلى نطاق أول ستة فرق لدينا؛
الريادة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي في العمليات غير
المتعددة
تحوالت جريئة مع تحسين الخدمة
ّ
الصوتية في إجراء ّ
القنوات؛ وإنجاز المرحلة الثانية والتقارب من برنامج المطابقة
"ريبليكا"  Replicaالذي عالج مجموع  524من مكافئات الدوام
متعددة.
الكامل  FTEبمهارات
ّ
وقد ساهم مركز "تنفيذ" للخدمة  TSCالذي بدأ تطبيقه
عام  2019في إضفاء قيمة ممتازة على األعمال بالنسبة
حسن
لإلمارات اإلسالمي وبنك اإلمارات دبي الوطني إذ ّ
التواصل من خالل االستجابة الصوتية التفاعلية  ،IVRوالبريد
اإللكتروني ،وإدارة العالقات مع العمالء  .CRMوعندما ارتفع
عدد الشكاوى خالل توحيد العمليات األساسية "فيناكل"،
عمل مركز "تنفيذ" للخدمة على مدار الساعة مع وحدات أخرى
في كل أرجاء "تنفيذ" الستعادة السير الطبيعي للعمليات
في أسرع ما يمكن.

التحول الرقمي بشكل
سرع العام  2020وتيرة
ّ
وبطبيعة الحالّ ،
وتحتل
ّ
ملحوظ ،ما زاد الحاجة إلى إدارة المخاطر في كل خطوة.
مكافحة الجرائم المالية وحماية بيانات العمالء من االحتيال
ً
مهما من شروط توفير تجربة عمالء متفوقة ،وقد أحدث
حي ًزا
ّ
ً
فرقا
فريق "تنفيذ" للوقاية من االحتيال على مدار الساعة
ً
ً
استباقيا.
مبهرا في إدارة المخاطر
واألشخاص هم أعظم الموارد لدى "تنفيذ" ،ولهذا السبب،
استمرينا في االستثمار في موظفينا وإعطاء األولوية
ّ
لصحتهم وسالمتهم وعافيتهم وسط الجائحة .فاتّ خذنا
عدة تدابير احترازية وداعمة منها تطبيق المسح الحراري
وبروتوكوالت التباعد االجتماعي ،وإنشاء موقع إلكتروني
ّ
للتعلم اإللكتروني
مصغر مخصص لكوفيد 19-ووحدات
ّ
بشأنه ،وإقامة مكتب مساعدة واتصاالت بالفرق للحرص
اطالع.
على إبقاء جميع الموظفين على ّ
تسعى "تنفيذ" بشغف إلى توظيف أصحاب الهمم وإنشاء
ثقافة الدمج التي تعزّ ز قيمة موظفينا والمجتمع المحلي على
حد سواء ،كما تزيد مستويات مشاركة الموظفين .وتفتخر
ً
موظفا من أصحاب الهمم بدوام
عائلة "تنفيذ" بوجود 31
ً
أيضا بتمكين
كامل بين أفرادها يعزّ زون قيمة أعمالنا .وقمنا
ً
موظفا من أصحاب الهمم للعمل من المنزل أثناء الجائحة
25
عبر تزويدهم بالتجهيزات والتدريب والدعم الذي يحتاجون إليه
للنجاح.

إدارة الموارد البشرية للمجموعة

االستجابة لجائحة كوفيد19-

أفرادنا

عمل بنك اإلمارات دبي الوطني عن كثب مع السلطات
المعنية للحرص على توفير خدمات متواصلة للعمالء
والجهات المعنية مع االلتزام الصارم بالتوجيهات الحكومية
ابتداء
ودعم عافية موظفينا .فطلبنا منهم العمل من المنزل
ً
ً
ً
ً
ً
حاضرا في
واحدا
أساسيا
فريقا
من مارس  2020بينما كان
المكاتب والفروع .وتم تجهيز مكاتبنا بأجهزة المسح الحراري
وتم وضع بروتوكوالت واضحة حول ارتداء الكمامات وتطبيق
ونقدم لموظفينا بانتظام تذكيرات حول
التباعد االجتماعي.
ّ
ً
حفاظا على سالمتهم وإلبقائهم
السالمة بشأن كوفيد19-
مصغر مخصص
ّ
مطلعين .كما تم إطالق موقع إلكتروني
ّ
لكوفيد 19-ويتم تحديثه بانتظام للموظفين كمصدر
المصغر
ّ
ويتضمن الموقع اإللكتروني
معلومات مركزي.
ّ
معلومات عن تدابير الوقاية ،والخطوات التي يجب اتّ خاذها
في حال تشخيص اإلصابة ،وإرشادات عن العمل عن ُبعد،
للتنقل بين المكاتب والفروع وداخل البالد
ّ
وبروتوكوالت
وأثناء السفر الدولي .كذلك حصل الموظفون على الدعم
من خالل مبادرات للعافية تشمل الصحة النفسية واللياقة
وتكيف مدراء
البدنية والوعي المالي وتطوير المهارات.
ّ
ً
افتراضيا.
األفراد للتفاعل مع فرقهم بانتظام

لدينا قوى عاملة متعددة الثقافات واللغات يصل مجموعها
ّ
ً
ويمثلون
بلدا
إلى أكثر من  26,000موظف منتشرين عبر 13
 81جنسية مختلفة .ويواصل بنك اإلمارات دبي الوطني
االستثمار في جذب المواهب واالحتفاظ بها وتطويرها لبناء
مجموعة مستدامة مع التركيز على المهارات المستقبلية.
التنوع والدمج مبدئين رئيسيين في كل أرجاء
ويبقى
ّ
المجموعة مع تركيز خاص على توطين الوظائف ودعم
أصحاب الهمم .كما نستخدم استطالعات الرأي للحصول على
مالحظات الموظفين بشكل سري ومجهول المصدر وتقييم
بناء على األجوبة التي
تقدمنا ،ونتّ خذ اإلجراءات المناسبة
ً
ّ
نتلقاها لبناء قوة عاملة مشاركة حيث يشعر أفرادنا بأنهم
مدعومون وقادرون على التكلم بصراحة ،وحيث يتم تشجيع
مدراء األفراد على توفير المالحظات البنّ اءة المنتظمة لتعزيز
تحوالت بارزة
تطور فرقهم .وقد دعمنا أفرادنا خالل عام شهد ّ
ّ
ً
ً
ً
إيجابيا وسط انقالب
تنظيميا
تغييرا
في األعمال ،وحققنا
تحركنا بوتيرة سريعة العتماد
ثقافي قسري ومفاجئ فيما ّ
بيئة عمل افتراضية أكثر.

استمرت جهودنا لتوطين الوظائف في االتساع
كما
ّ
محددة مثل برنامج التعليم المتسارع
فاستثمرنا في برامج
ّ
 PALو"المشعل" .كما افتخرت "تنفيذ" بتوظيف 116
موظفة إماراتية عام  2020في مكاتبنا في رأس الخيمة،
وستستمر "تنفيذ"
ما جعل المجموع العام يصل إلى .227
ّ
في تنظيم أنشطة اإلشراك التي تستهدف الموظفين
اإلماراتيين العالي األداء لمساعدتهم على التفاعل مع فريق
القيادة األعلى لدى المجموعة والحصول على اإلرشاد منه.

يكرم الموظفين الذين خدموا في الخدمة الوطنية
بنك اإلمارات دبي الوطني ّ
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تطوير موظفينا
ّ
ً
ً
التعلم
متجددا على
تركيزا
صب بنك اإلمارات دبي الوطني
والتطوير خالل  ،2020ال سيما تطوير مواهبنا اإلماراتية.
المتدربين اإلجمالي من  120,000عام 2019
فارتفع عدد
ّ
إلى  210,800عام  ،2020مع تشديد التركيز على توفير برامج
تطور الموظف المهني.
تستند إلى الكفاءة بما يتناسب مع
ّ
 %من جميع
أما على مستوى المجموعة ،فقد استفاد  58
ّ
المتعلمين وأكثر من  %60من اإلماراتيين من التدريب على
التطور الشخصي المستند إلى الكفاءة.
ّ
وتعاونّ ا مع األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات،
واألعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات ،والشؤون
المالية ،وتكنولوجيا المعلومات ،وإدارة االمتثال لتطوير مناهج
دراسية متماشية مع احتياجات األعمال .كذلك تم إنشاء برامج
موجهة نحو
فضال عن مبادرات
رقمية جديدة لتطوير اإلدارة،
ً
ّ
ً
عموما سمح هذا بتمكين الموظفين
المهارات المستقبلية.
من الوصول إلى مجموعة متنوعة أكثر من المحتوى بما
يتماشى أكثر مع احتياجات المجموعة في المستقبل .فكان
ً
متوفرا للموظفين عام ،2020
أكثر من  3,700برنامج مختلف
أي أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق.

ّ
تعلم دامجة واستباقية أكثر في أسواقنا
كما ابتكرنا تجربة
والمدربين.
الدولية خالل  2020باستخدام الوسائل الرقمية
ّ
أدى إلى مضاعفة إجمالي عدد الموظفين أكثر من مرتين،
ما ّ
ّ
للتعلم
في كل المواقع الدولية ،المستفيدين من برامجنا
وقدم
والتطوير – من  %35عام  2019إلى  %86عام .2020
ّ
المدربون الداخليون المقيمون في اإلمارات العربية المتحدة
ّ
 113جلسة تدريب افتراضية مختلفة لموظفينا الدوليين
باستخدام "مايكروسوفت تيمز" و"زوم" .كذلك تم تزويد
الموظفين الدوليين بالوصول إلى محتوى رقمي ،حيث كان
ً
ً
فرديا
موظفا يصلون إلى سبع دورات رقمية
أكثر من 2,850
كمعدل.
ّ
والتطور بتطوير وتقديم  226جلسة حول
التعلم
وقام فريق
ّ
تطبيق "فيناكل"  11xعبر الصفوف والمنصات الرقمية
واالفتراضية إلى أكثر من  5,000موظف في أرجاء اإلمارات
العربية المتحدة واألسواق الدولية.
وفي  ،2020عزّ زت المجموعة إلى أقصد حد استخدام
ّ
ّ
التعلم الرقمي
للتعلم الرقمي ،حيث شكّل
المتنوعة
قنواتها
ّ
 %79مقابل  %45عام .2019

تطوير مواهبنا اإلماراتية

إدارة المخاطر للمجموعة

بقي تطوير القوى العاملة اإلماراتية أولوية خالل  2020حيث
ومطورة
مصممة
حضر أكثر من  %63من اإلماراتيين برامج
ّ
ّ
ً
ً
حيزا رئيسيا عام 2020
خصيصا لهم .واحتل التطوير المهني
عال من االهتمام والمشاركة لدى الموظفين
وأثار مستوى
ٍ
اإلماراتيين .وقد حضر برامجنا من المستوى األساسي 205
المتدربين وتاركي الثانوية ،وتم تحديثها لتشمل
الخريجين
ّ
من ّ
التدريب في العمل ومشاركة أكبر من مدير األفراد .فعملنا
عن كثب مع مدراء األفراد لوضع عدة خطط تدريبية في العمل
من أجل دعم تطوير الموظفين .كذلك دعمنا مدراء األفراد
تحفز المشاركة مع التركيز على
ّ
في إجراء مراجعات لألداء
لمتدربيننا.
الفعالة والمناسبة
تقديم المالحظات
ّ
ّ

كانت إدارة المخاطر في مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني
وفعالة في تحديد المخاطر الرئيسية والناشئة
استباقية
ّ
وأسباب المخاطر ،وقامت بقياس وإدارة هذه المخاطر على
خلفية ظروف اإلقتصاد الكلي المتغيرة مع تقييم استراتيجية
المجموعة المستقبلية والتأثير فيها.
حوكمة المخاطر
لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ،ولجنة التدقيق
التابعة لمجلس اإلدارة ،ولجنة اإلئتمان واالستثمار التابعة
لمجلس اإلدارة هي اللجان األساسية التابعة لمجلس اإلدارة
ً
وتماشيا
التي تشرف على إدارة المخاطر في المجموعة.
مع أفضل الممارسات ،تواصل المجموعة استخدام مقاربة
شاملة على نطاق البنك إلدارة المخاطر.

أن نحو  150من موظفينا اإلماراتيين من مستوى الشركاء
كما ّ
والمدراء التنفيذيين األوائل حضروا برامج حول مهارات
ً
أيضا برامج حول
المستقبل ،والسلوكيات والقيادة .وحضروا
الذكاء االصطناعي ،والتحليالت ،والرقمنة قدمتها معاهد
عالمية المستوى ،مثل "إنسياد" .واستخدمنا معهد اإلمارات
للدراسات المصرفية والمالية  EIBFSوقنواتنا الرقمية لتعزيز
خيارات توزيع البرامج.

وتقدم وحدة إدارة المخاطر المؤسسية والتنظيمية رؤية
ّ
وتسهل التنسيق بين وظائف إدارة
شاملة للمخاطر الناشئة
ّ
المخاطر بغية التخفيف من المخاطر وتحقيق أهداف األعمال
بكفاءة وبشكل مترابط.

متنوعة ودامجة
بناء مجموعة
ّ

الخطر اإلئتماني  -األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات

خالل  ،2020واصل بنك اإلمارات دبي الوطني التركيز على
تعزيز التنوع الجندري وتمكين المرأة .فتم إطالق نادي "ليتس
ً
ً
محليا
مجتمعا
لنوفر لموظفاتنا
ّ
لينك" النسائي عام 2019
ً
ً
مخصصا إلشراكهن ،وتطوير القيادة ،والتنمية المهنية،
داعما
حيث تم تنظيم عدة فعاليات عام  ،2020بما فيها ورش عمل
حول الذكاء العاطفي ،والقيادة ،والمرونة الشخصية ،وقد
لقيت اإلقبال الشديد.

تقوم وحدة مخاطر اإلئتمان في مجموعة بنك اإلمارات دبي
الوطني بمراجعة وتحديث السياسات اإلئتمانية واإلجراءات
ً
حرصا على تماشيها
مستمر
المعتمدة لدى المجموعة بشكل
ّ
مع استراتيجية األعمال الخاصة بالمجموعة وبيان إقبال
المجموعة على المخاطر .RAS

ً
أيضا على وعدنا بأن نحافظ على أصحاب الهمم
وبقينا
ونطور مهاراتهم .وكان التركيز هذه السنة الحرص
ونشركهم
ّ
على حصولهم على الموارد المناسبة للعمل من المنزل
ومواصلة نشر التوعية على مختلف مستويات المجموعة.

وأدت مراجعة معايير االكتتاب في الوقت المناسب ،وتعزيز
ّ
والتشدد
معايير اختيار العمالء الجدد ،واستراتيجيات القطاع،
ّ
ّ
المتطلبات األمنية
في أحكام وشروط العقوبات ،بما فيها
والحفاظ على جودة حجز األصول .وأجريت اختبارات دورية
لألوضاع الضاغطة ومراجعات للمحافظ لتحديد وإدارة المخاطر
اإلئتمانية الناشئة بشكل استباقي عبر عملية "إنذار مبكر"
معززة على نحو جيد.

يرسخ مركزه الريادي في االستدامة عبر أربعة فروع حائزة على شهادة  LEEDالذهبية
بنك اإلمارات دبي الوطني ّ
في اإلمارات العربية المتحدة
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وتلتزم المجموعة بمعايير مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي لتصنيف األصول ومعايير التقارير المالية العالمية
ّ
بمتطلبات
 IFRS 9لضمان تصنيف التأخر وااللتزام الكامل
المخصصات .وواصل فريق إعادة الهيكلة المالية واإلصالح
بذل جهوده لتصحيح أوضاع العمالء المتعثرين لضمان عملية
والحد من تدفق القروض المتعثرة الجديدة من
فعالة
ّ
تحصيل ّ
أجل التخفيف من تأثير القروض المتعثرة على أداء المجموعة.
المخاطر االئتمانية  -األعمال المصرفية لألفراد وإدارة
الثروات
راقب قسم ائتمان األفراد في المجموعة المحافظ
ونفذ استراتيجيات تراعي
ّ
اإلستثمارية على نحو استباقي
البيئة الخارجية وتركّز على النمو في قطاعات مختارة.
واستمرت إجراءات إدارة المحافظ على العمالء للمجموعة
بما في ذلك المراجعة المنتظمة لخطوط االئتمان .وتهدف
استراتيجية المجموعة في إدارة المخاطر إلى دعم نمو
المحافظ ضمن حدود مقبولة لإلقبال على المخاطر.
وواصلت المجموعة تطبيق سياسات اإلقراض الحذر مع إجراء
بناء على أداء المحافظ والبيئة الخارجية .وتم إطالق
التعديالت ً
ً
ماليا خالل جائحة كوفيد.19-
عدة برامج لمساعدة العمالء
وفي المستقبل ،ستواصل المجموعة تعزيز محافظها في
األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات ،واالستثمار في
التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية في خطوط ضمان
اإلئتمان.
المخاطر االئتمانية  -نماذج التقييم
واصلت المجموعة تحسين استخدام نماذج التقييم الداخلي
خالل السنة .فاستخدمت نماذج تقييم المخاطر والقرارات عن
ّ
مكثف في خدمات األعمال المصرفية
طريق البيانات بشكل
للهيئات والمؤسسات لكل مراحل الدورة االئتمانية لألفراد،
وهي االستحواذ وإدارة المحافظ والتحصيل والمبالغ
المستردة.
واصلت المجموعة تحسين نماذجها المتوافقة مع IFRS 9
خالل العام ،مع تنفيذ اختبارات منتظمة طوال سنة 2020.
تغطي هذه النماذج جميع هيئات وفروع مجموعة بنك
ويتم استخدامها الحتساب الخسائر
اإلمارات دبي الوطني
ّ
االئتمانية المتوقعة  ECLوفق معايير التقارير المالية العالمية
محددة .ولتحديد الخسائر
 IFRS 9ولوائح تنظيمية محلية
ّ
االئتمانية المتوقعة  ECLخالل  ،2020أخذت المجموعة
(بناء على أفضل المعلومات
باالعتبار الوقع المحتمل
ً
المتوفرة) للشكوك الناتجة عن جائحة كوفيد ،19-وكذلك
الدعم االقتصادي وتدابير اإلغاثة التي وضعتها الحكومات
والمصارف المركزية في كل المناطق الجغرافية التي تعمل
ً
أيضا اإلشعارات الصادرة عن
فيها .وأخذت المجموعة باالعتبار
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بشأن خطة الدعم
الموجهة  TESSواإلرشادات الصادرة عن
االقتصادي الشاملة
ّ

مجلس معايير المحاسبة الدولية  IASBوغيرها من الهيئات
التنظيمية والمعنية بالمحاسبة
ّ
ً
المتقلبة ،اتّ خذت المجموعة
ونظرا إلى البيئة االقتصادية
اإلجراءات التالية:
التنبؤات المتوفرة حول االقتصاد
• واصلت استخدام أحدث
ّ
ّ
المتغيرات مثل أسعار النفط،
لالطالع على
الكلي
ّ
ّ
وإجمالي الناتج المحلي ،واإلشغال العقاري ،ونسب
البطالة،وأسعار صرف العمالت ،إلخ.
• أعادت تقييم مقاييس السيناريوهات في المناطق التي
ّ
التقلبات عند حساب
اعتُ بر فيها أنه من الضروري إدراج وقع
الخسائر االئتمانية المتوقعة.
محددة للقطاع على مستوى الحسابات
طبقت تعديالت
ّ
• ّ
ّ
يتعلق بصناعات
لالنكشافات الخاصة باألفراد في ما
األشد ّ
تأث ًرا
يتوقع من موظفيها أن يكونوا
َّ
محددة كان
ّ
ّ
بسبب كوفيد ،19-مثل شركات الطيران ،والفندقية،
والبيع بالتجزئة ،والسياحة .كذلك تم تطبيق تعديالت
على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مستوى المحافظ
للعمالء المستفيدين من التأجيالت أو التعديالت على
بناء على الوضع الوظيفي ومستوى
الدفعات الشهرية
ً
تدفق الرواتب.

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر خسارة العائدات أو القيمة السوقية
ّ
التقلبات في العوامل على غرار أسعار
لألصول نتيجة
الفائدة ،أسعار صرف العمالت األجنبية ،األسهم ،أسعار
ّ
التقلبات أو الروابط في عوامل مخاطر
التغيرات في
السلع أو
ّ
معرضة لمخاطر السوق نتيجة التداول
السوق .والمجموعة
ّ
في البورصة ،وخدمة العمالء ،ونشاطات إدارة الميزانية
ويتم تحديد استراتيجية إدارة مخاطر السوق وحدود
العمومية.
ّ
مخاطر السوق لدى المجموعة بما يتماشى مع بيان المجموعة
حول اإلقبال على المخاطر واستراتيجيات األعمال (مع األخذ
ّ
الكلي وظروف األسواق) .وتخضع حدود
باالعتبار االقتصاد
مخاطر السوق إلى المراجعة المنتظمة.
تشكّل لجنة األصول والخصوم ولجنة المخاطر لجنتَ ي اإلدارة
العليا اللتين تدعمان المجموعة في إدارة مخاطر السوق.
تحدد لجنة األصول والخصوم ولجنة المخاطر سياسة إدارة
ّ
مخاطر السوق واإلطار المنهجي الناظم لمخاطر السوق
الحذرة من خالل اعتماد المقاييس المدروسة ومراقبة
األنظمة والضوابط الداخلية .تحظى لجنة األصول والخصوم
ولجنة المخاطر بالدعم من وحدة المخاطر اإلئتمانية لألسواق

ّ
مستقلة إلدارة وضبط
المالية والخزينة .وتشكّل الوحدة وحدة
المخاطر ضمن وحدة إدارة المخاطر للمجموعة وهي مسؤولة
عن تنفيذ إطار العمل الخاص بإدارة مخاطر السوق من أجل
دعم سير العمل مع الحرص على ضبط المخاطر بالشكل
المالئم واإلشراف عليها.
تحليالت رأس المال والمحافظ
والمحافظ التابع للمجموعة
يقوم فريق تحليالت رأس المال
َ
بمتابعة التطورات من لجنة "بازل" ومصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي والسلطات التنظيمية األخرى لتطبيق
ّ
مرونة.
ً
المتطلبات ذات الصلة بغرض بناء منصة مصرفية أكثر
متخصصة
"مصادقة نماذج المجموعة"  GMVهي أداة
ّ
ّ
المستقلة لنماذج المخاطر على مستوى
تقوم بالمصادقة
المجموعة .هذه الوحدة مسؤولة عن تطبيق هيكلية هائلة
لحوكمة النماذج من أجل إدارة الجزء المادي من نماذج المخاطر
ً
أيضا
في المجموعة واستخدامها المتواصل .كما تشرف
على المصادقة الفنية لنماذج المخاطر وتوصي مجلس
اإلدارة بقرار استخدام النماذج.

طبقت تعديالت على الخسائر االئتمانية المتوقعة على
• ّ
مستوى المحافظ لالنكشافات الخاصة باألعمال المصرفية
للهيئات والمؤسسات وذلك على المناطق والقطاعات
ّ
المتأثرة.
• واصلت تقييم االنكشافات الملحوظة للشركات على نحو
فردي لتوفير حماية مناسبة من أي حركات ضارة بسبب
كوفيد.19-
وأدت هذه اإلجراءات إلى تعديالت بارزة متواصلة للخسائر
ّ
االئتمانية المتوقعة طوال عام .2020
وللحرص على أن تكون كل النماذج ذات صلة بالدورة
االقتصادية ونية األعمال ،يتم إجراء مراقبة دورية بوتيرة
منتظمة طوال العام وتتم مشاركتها مع اللجان المعنية ضمن
المجموعة للحرص على توفير إشراف مثالي على الحوكمة.
أما التغييرات في سياسات اإلقراض و/أو استراتيجيات
األعمال التي ّ
تؤثر في أنظمة التقييم ،فيتم تضمينها في
سياسات التقييم المناسبة.
ً
ً
كبيرا من تمارين وحدة
جزءا
يشكّل نموذج المخاطر والتحليالت
التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  ICAAPواختبارات األوضاع
الضاغطة التابعة للمجموعة بموجب ما يفرضه مصرف
اإلمارات العربية المركزي وينص عليه .وقد بدأت المجموعة
باالستفادة من نماذجها المتوافقة مع  IFRS 9لتعزيز تمارين
وحدة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  ICAAPواختبارات
األوضاع الضاغطة من  2019وما بعده.

بنك اإلمارات دبي الوطني يكشف عن توقعاته لالستثمارات العالمية لعام 2020
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مراجعة األداء
وحدة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  ICAAPواختبارات
متخصصة
األوضاع الضاغطة التابعة للمجموعة هي وحدة
ّ
مسؤولة عن تقييم كفاية رأس المال في األوضاع الضاغطة
للمجموعة وإرسال التقارير إلى مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي .كما تقوم هذه الوحدة بإجراء اختبارات
األوضاع الضاغطة أو نشاطات التقييم الداخلي لكفاية رأس
المال  ICAAPللفروع في خارج البالد والهيئات ذات الصلة
في تلك السلطات القضائية .بالنسبة إلى الشركات التابعة،
تؤمن الوحدة القيادة الفنية ومهمة اإلشراف وتحرص على
ّ
أن التقارير تستوفي معايير المجموعة.
ّ
المخاطر التشغيلية
يستمر قسم إدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة في
التعاون مع خطوط أعمال المجموعة والشركات التابعة
لها لرفع مستوى الوعي بالمخاطر التشغيلية .ويتم تحديد
المخاطر الرئيسية عبر وحدات األعمال ومناقشتها في لجنة
مراجعة المخاطر  .GRCوهناك منهج خاص بجمع بيانات
المخاطر التشغيلية واعداد التقارير بشأنها .وتُ عد ممارسة
ً
جزءا من "الموافقة على المنتجات
إجراءات مراجعة المخاطر
معدل
والعمليات الجديدة"  NPPAقبل طرح أي منتج جديد أو
ّ
وقبل تنفيذ ورش عمل لتقييم المخاطر التشغيلية ،التي
تشكل حجر الزاوية في نشاطات إدارة المخاطر التشغيلية
يؤدي هذا إلى تعزيز ثقافة المخاطر في
في المجموعة.
ّ

ستخدم مؤشرات المخاطر الرئيسية  KRIلرصد
المؤسسة .وتُ
َ
مستوى المخاطر والمسائل التشغيلية في المجموعة.
إدارة استمرار األعمال
لدى المجموعة هيكلية متينة إلدارة استمرارية األعمال والتي
ي تطورات مفاجئة تعيق استمرارية
تتيح استجابة سريعة أل ّ
العمليات .وتراجع المجموعة وتختبر خطط استمرارية األعمال
ً
سنويا على األقل في كامل أقسام المجموعة ،ما
مرة
يضمن تقديم خدمة سلسة لعمالء المجموعة وشركائها
ي فترات خلل محتمل في العمليات التشغيلية .قبل
خالل أ ّ
أعدت المجموعة استراتيجية
أن يتم إعالن كوفيد 19-كجائحةّ ،
تعاف شملت تعزيزات تكنولوجية ومناهج أعمال .ما حرص
ٍ
على تمكين معظم الموظفين من العمل عن بعد أو العمل
مصغر في الحاالت التي
ّ
في الموقع بأمان ضمن فريق
(مثال عمليات الفروع) .كما
ال يمكن فيها العمل من المنزل
ً
ً
ً
حديثا للتعافي من أجل توفير كافة
موقعا
أسست المجموعة
التسهيالت الالزمة لوحدات األعمال والوحدات التشغيلية
في حالة عدم إمكانية الوصول إلى المكاتب العادية .ويقوم
قسم إدارة المخاطر التشغيلية للمجموعة بانتظام بتنفيذ
برامج توعية لجميع موظفي بنك اإلمارات دبي الوطني.

إدارة اإلمتثال للمجموعة
يمكن تحديد مخاطر االمتثال بأنه خطر التعرض لعقوبات
قانونية و/أو تنظيمية ،وغرامات ،وخسائر ترتبط بإلحاق الضرر
بسمعة المجموعة نتيجة عدم التزامها بالقوانين المرعية
اإلجراء ،أو التنظيمات ،أو السياسات ،أو الممارسات الجيدة.
إن إدارة االمتثال للمجموعة مسؤولة عن مساعدة اإلدارة
ّ
العليا في تصميم وتنفيذ وتسليم ودعم إطار العمل لضمان
اتخاذ اإلجراءات المناسبة بغرض التخفيف من هذه المخاطر
في جميع السلطات القضائية التي تعمل فيها المجموعة.
يخضع بنك اإلمارات دبي الوطني للسلطة التنظيمية
الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وعليه
االلتزام بقوانين وأنظمة اإلمارات العربية المتحدة باإلضافة
إلى جميع السلطات القضائية التي تعمل فيها المجموعة.
وتتماشى سياسات وإجراءات بنك اإلمارات دبي الوطني مع
المعتمدة من المصارف
ممارسات القطاع المصرفي الدولية ُ
المراسلة التي نتعاون معها.
وتربط المجموعة عالقة عمل جيدة مع مع السلطات التنظيمية
يستمر في زيارة أبرز المصارف
والمصارف المراسلة ،وهو
ّ
ً
التقدم في المبادرات الرئيسية
استباقيا لمناقشة
المراسلة
ّ
ّ
يتم بانتظام رفع التقارير ومناقشة جميع
المتعلقة باالمتثالّ .
ّ
المسائل المتعلقة بالشؤون التنظيمية واالمتثال ضمن
اجتماعات المجموعة ومجلس اإلدارة.
ومن الفعاليات الرئيسية في القطاع كان صدور تقرير التقييم
المتبادل لإلمارات العربية المتحدة التابع لمجموعة العمل
المالي لسنة  2020وذلك في  30أبريل  .2020وأقر التقرير
بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته اإلمارات العربية المتحدة ولكنه
أن العديد من هذه التحسينات حديث وما زالت
أشار إلى ّ
فعاليتها غير واضحة .وبالتالي ،ينبغي على اإلمارات العربية
التقدم بعد خالل مدة قصيرة
المتحدة أن تظهر الكثير من
ّ
لتجنّ ب إدراجها في القائمة الرمادية .ويتسبب هذا بتدقيق
أكبر في المصارف اإلماراتية ال سيما مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي والمصارف المراسلة .ولكن بيانات
إيجابية وردت حول الضوابط والهيكليات المتّ بعة ضمن

ً
ً
إيجابيا على بنك اإلمارات
حجما ،ما ينعكس
المصارف األكبر
دبي الوطني كونه أول مصرف أجرى مقابلة مع مجموعة
العمل المالي.
ً
ً
كبيرا .وقد عمل قسم االمتثال
تحديا
كان كوفيد 19-وما زال
بسرعة في كل أرجاء المجموعة للتأقلم مع العمل من المنزل
ً
تقريبا يعملون بفعالية
وعند االضطرار ،كان جميع الموظفين
في ظل هذه الظروف بدون تراكم األعمال إلى حد قد يتسبب
بمشاكل تنظيمية أو في خدمة العمالء .وعلى الرغم من هذه
التحديات البارزة ،استمر القسم في تعزيز إطار العمل والبنية
التحتية بشأن االمتثال ،بما في ذلك السياسات واإلجراءات
والتدريب واألنظمة والضوابط ومناهج الضمانات .وشملت
بعض المبادرات الرئيسية التي توالها قسم االمتثال
للمجموعة خالل السنة:
التقدم في تطبيق أنظمة االمتثال للمجموعة ،مع
1 .مواصلة
ّ
التركيز على إطالق وتحديث أنظمة اختبار ومراقبة االمتثال
هائال في تكنولوجيا
تحو ًال
ً
االستراتيجية خالل فترة شهدت ّ
ّ
وتطلب هذا مشاركة قسم االمتثال في
المعلومات.
مشاريع مثل إطالق منصة األعمال المصرفية األساسية
الموحدة ،وتحسين أنظمة الدفع والخدمات المصرفية
ّ
لألعمال عبر اإلنترنت.
2.	 مواصلة تحسين برنامج التدريب اإللزامي في البنك مع
الترقية إلى التدريب عبر اإلنترنت بشأن مكافحة غسل
األموال  AMLوالعقوبات ،بما في ذلك إصدار باللغة
العربية للتدريب على مكافحة غسل األموال  .AMLولكن
بسبب كوفيد ،19-انتقلت برامج التدريب التي كانت في
مدرب حيث حصل
الصفوف إلى برامج افتراضية بقيادة
ّ
نحو  1,000موظف يتعامل مباشرة مع العمالء على
التدريب بهذه الطريقة .وتم استخدام أساليب تدريب
جديدة األخرى لتوعية الموظفين بشأن مخاطر االمتثال
منها االختبارات والحمالت والمسابقات.
3 .تطبيق التحديثات على سياسات مراقبة عقوبات المجموعة
وامتثال المجموعة.

يرسخ مركزه الريادي في االستدامة عبر أربعة فروع حائزة على شهادة  LEEDالذهبية
بنك اإلمارات دبي الوطني ّ
في اإلمارات العربية المتحدة
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مجلس اإلدارة ولجانه
مجلس اإلدارة

لجان مجلس اإلدارة

ً
سنويا ،ويتألف من تسعة أعضاء بارزين في
ست مرات على األقل
ّ
يجتمع مجلس إدارة بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع.
مجتمع األعمال اإلماراتي ،وجميعهم قادة في قطاعات األعمال التي يعملون فيها .وبصفته أمين سر الشركة للمجموعة،
ً
تماما بااللتزامات التنظيمية ومتطلبات حوكمة الشركات.
يساعد السيد حمد خلف الحوسني مجلس اإلدارة في ضمان الوفاء
وهو يتولى إدارة عمليات اتّ خاذ القرارات الرسمية في الشركة ،ويحرص على االلتزام بكافة اإلجراءات المناسبة.

هناك خمس لجان تابعة لمجلس اإلدارة تجتمع بشكل منتظم إلدارة نشاطات بنك اإلمارات دبي الوطني بالنيابة عن
مساهميه:

وكما هو منصوص عليه في بنود النظام األساسي للبنك ،فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن التوجيه العام واإلشراف والرقابة
على بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع .وتغطي والية المجلس جدول أعمال رسمي لالستراتيجية الشاملة واإلشراف علی
الهيكل المؤسسي والتقارير المالية والضوابط الداخلية وسياسات إدارة المخاطر باإلضافة إلی الموافقة علی التقرير السنوي
ً
ً
ويعرف بنك اإلمارات دبي
مناسبا بين المدراء غير التنفيذيين والمستقلين.
توازنا
وأرباح الشركة .ويشكّل أعضاء مجلس اإلدارة
ّ
تصور أو حقيقي مع أي مجموعة من
الوطني ش.م.ع" .المستقل" بأنه الشخص الذي ليس لديه أي تضارب في المصالح ُم
ّ
المساهمين أو شريك تجاري.
يشمل مجلس إدارة بنك اإلمارات دبي الوطني:
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
ّ
عبدالله القاسم
هشام
حسين حسن ميرزا الصايغ
بطي عبيد بطي المال
شعيب مير هاشم خوري
محمد حمد عبيد الشحي
محمد هادي أحمد الحسيني
علي حميد علي العويس
سالم محمد عبيدالله

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

الحوكمة
متميز ،مع الحفاظ على التوافق
يلتزم مجلس اإلدارة بكل قوة بتشجيع حوكمة الشركات الرشيدة والنزاهة من أجل تحقيق أداء
ّ
مع القوانين واللوائح التنظيمية .يستخدم مجلس اإلدارة أدوات مبتكرة في أنظمة الحوكمة واإلمتثال لتتناسق مع أفضل
ممارسات الشركات.

اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة
ّ
عبدالله القاسم
هشام
شعيب مير هاشم خوري
محمد حمد عبيد الشحي
محمد هادي أحمد الحسيني
علي حميد علي العويس

الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو

ّ
يتعلق بالقضايا العاجلة التي تنشأ بين اجتماعات مجلس
تعمل اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة بالنيابة عن مجلس اإلدارة في ما
اإلدارة العادية في الحاالت التي ال يمكن فيها عقد اجتماع لمجلس اإلدارة .وتحظى اللجنة بصالحيات مجلس اإلدارة من حيث
الرقابة واإلشراف على شؤون مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني.
لجنة تدقيق الحسابات التابعة لمجلس اإلدارة
حسين حسن ميرزا الصايغ
شعيب مير هاشم خوري
محمد حمد عبيد الشحي
محمد هادي أحمد الحسيني
سالم محمد عبيدالله

الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو

كل ثالثة أشهر ،وتتحمل مسؤولية ضمان مراقبة الجودة في إعداد التقارير المالية
تجتمع لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة ّ
وعملية االمتثال لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني .تقوم لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة باإلشراف على كل آليات
الرقابة الداخلية واألنظمة المعمول بها ومراقبتها في ما يخص التقارير المالية وضمان االمتثال القانوني والتنظيمي في
أن اللجنة مسؤولة عن وضع أطر للسياسات حول التدقيق الداخلي ،واإلشراف على منهج رفع التقارير
المسائل المالية .كما ّ
المالية ،وتوفير اإلشراف ،والتفاعل مع مدققي المجموعة الخارجيين والداخليين.
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مجلس اإلدارة ولجانه
لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة

لجنة اإلئتمان واالستثمار التابعة لمجلس اإلدارة
ّ
عبدالله القاسم
هشام
شعيب مير هاشم خوري
محمد هادي أحمد الحسيني
علي حميد علي العويس
سالم محمد عبيدالله

الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو

التعرض للمخاطر االئتمانية ومحافظ
تجتمع لجنة اإلئتمان واالستثمار التابعة لمجلس اإلدارة وفق ما تدعو الحاجة لمراجعةحاالت
ّ
المتخصصة ً
جدا بدعم اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر التابعة
االستثمار والموافقة عليها .وتقوم هذه اللجنة
ّ
لمجلس اإلدارة عبر إدارة المخاطر االئتمانية واالستثمارية بشكل نشط .وهي تشرف على تنفيذ إدارة المخاطر في المجموعة
ً
متماشيا مع استراتيجية األعمال وبيان
وتراجع الملف االئتماني للمحافظ المادية للحرص على أن يكون تصنيف الخطر االئتماني
اإلقبال على المخاطر.
لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة
ّ
عبدالله القاسم
هشام
حسين حسن ميرزا الصايغ
بطي عبيد بطي المال
علي حميد علي العويس
سالم محمد عبيدالله

الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو

بطي عبيد بطي المال
محمد هادي أحمد الحسيني
علي حميد علي العويس
محمد حمد عبيد الشحي

الرئيس
عضو
عضو
عضو

للتدرج التنفيذي
تقوم هذه اللجنة بمراجعة وإرشاد اإلدارة حول القرارات االستراتيجية للموارد البشرية التي تتعلق بالتخطيط
ّ
واستراتيجية التوطين وتعيينات اإلدارة العليا وسياسات المكافآت .وتجتمع هذه اللجنة كل ثالثة أشهر وتضمن ممارسة
سياسات الموارد البشرية للمجموعة بطريقة مهنية وأخالقية.
فريق اللجنة التنفيذية لإلدارة
يتولى هذا الفريق إدارة نشاطات المجموعة بطريقة متوافقة مع استراتيجية األعمال ،واإلقبال على المخاطر ،والمكافآت
ً
دوريا التحديثات لمجلس اإلدارة بشأن الشؤون المادية
يقدم الفريق
وغيرها من السياسات التي يضعها مجلس اإلدارة .كما
ّ
مثل التغييرات في استراتيجية األعمال واإلقبال على المخاطر ،وأداء المجموعة ووضعها المالي ،وانتهاك حدود المخاطر أو
قواعد االمتثال ،وفشل المراقبة الداخلية ،والمخاوف القانونية أو التنظيمية .ويجتمع فريق اللجنة التنفيذية لإلدارة مرتين
في الشهر.

تتولى لجنة إدارة المخاطر صياغة الفلسفة العامة وتوافق على كل أطر عمل إدارة المخاطر .كما تشرف اللجنة على إنشاء
ّ
تتولى اللجنة مسؤولية إطار
وتشغيل أنظمة إدارة المخاطر وتتلقى بانتظام المراجعات بشأن فعاليتها .باإلضافة إلى ذلك،
عمل حوكمة الشركات والمخاطر ضمن مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني ،وهو يشمل مراجعة ومصادقة ومراقبة إجراءات
ً
أيضا على األنشطة
متنوعة حول إدارة المخاطر ،وإقبال المجموعة على المخاطر ،وخصائص المخاطر اإلجمالية .وتشرف اللجنة
كل ثالثة أشهر.
المتعلقة باتفاقية بازل  2و .3وتجتمع ّ
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اإلدارة

شاين نيلسون
ي للمجموعة
الرئيس التنفيذ ّ

عبدالله قاسم
الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

باتريك ساليفان
المسؤول الرئيسي للشؤون المالية
للمجموعة

أحمد القاسم
نائب رئيس تنفيذي أول ،ورئيس األعمال
المصرفية للشركات والمؤسسات للمجموعة

مانوج تشاوال
المسؤول الرئيسي للمخاطر
للمجموعة

سوفو سركار
نائب رئيس تنفيذي أول،
ورئيس الخدمات
المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

صالح أمين
الرئيس التنفيذي  -اإلمارات اإلسالمي

آزار خواجه
نائب رئيس تنفيذي أول،
رئيس األسواق العالمية والخزينة

جوناثان موريس
نائب رئيس تنفيذي أول،
عضو مجلس اإلدارة  -دينيزبنك ،تركيا

إيمان عبدالرزاق
المسؤولة الرئيسية للموارد
البشرية للمجموعة

نيراج ماكين
نائب رئيس تنفيذي أول،
ورئيس العمليات
الدولية واإلستراتيجية للمجموعة

هاكان اتس
الرئيس التنفيذي  -دينيزبنك ،تركيا
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النمو في السنوات الماضية

المؤشرات المالية

اﻷرﺑﺎح )ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(

اﻹﻳﺮدات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﻹﻳﺮادات

اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ

+9%

+11%
22.4

23.2

15.2

14.7

15.5

2015

2016

2017

7.2

+4%

17.4

4.7

ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح

7.9
+9%

5.6

4.9

4.8

2016

2017

+8%

10.5

9.9

+0%
15.2

15.4
+1%

11.8

10.6

14.5

10.0
7.1

7.2

2015

2016

8.3
7.0
-52%

2018

2019

2015

2020

2018

2019

2015

2020

اﻷﺻﻮل واﻟﻘﺮوض )ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(
اﻷﺻﻮل
698

437
+2%

2015

2016

2017

500
271

2018

+10%

+10%
683

407

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

اﻟﻮداﺋﻊ

+11%

448

2017

اﻟﻮداﺋﻊ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ )ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(
اﻟﻘﺮوض

470

2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2019

2020

2015

290

2016

جميع أرقام الربح والخسارة ُمحدثة حتى تاريخهُ .س ّجلت جميع أرقام الميزانية العمومية في نهاية الفترة المعتمدة.

304

444

472

2019

2020

82

-2%

287

2017

464

+1%

328

2018

+11%

2015

311

327

348
51

2016

2017

2018

2019

2020

2015

54

2016

59

2017

85
+4%

64

2018

2019

2020

المصدر :البيانات المالية.
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النمو في السنوات الماضية

المؤشرات المالية

اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ )ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(

ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ )ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(

19.6

+10%

22.4

23.2

21.1

20.7

18.0

18.0

21.2

21.2

18.7

18.9

15.3
15.6

15.2

14.4

16.2

11.9

17.5

12.9

3.7

4.9

5.0

4.6

4.7

4.5

6.2

5.7

34.8

39.7

44.2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2013

2014

2015

9.5

8.2

10.8

9.9

NFI

NII

T2

54.4
6.5

50.9
6.7

44.7

10.2

16.6

T1

47.9

2016
CET 1

اﻷﺻﻮل ) 698ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(

18.7%

20.3%

15.7%

2014

اﺳﺘﺜﻤﺎرات
10%

*16.5%

2015

2016

15.3

15.0

79.4

82.4
4.9
10.4

57.8
6.3
8.9
42.6

2017

9.2

58.8
3.2
8.9

65.4

46.7

2018

T1 %

2019

CAR %

67.1

2020
CET1 %

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ) 698ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ(

اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
1%

19.7%

17.4

17.4

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﮬﻤﻴﻦ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ )(٪

18.0%

18.5

18.5

4.8

46.4
6.7

10.1

19.8

17.4

15.5

14.7

20.9

2017

2018

2019

9.5%

ﻧﻘﺪي
وﺑﻨﻚ
19%

أﺧﺮى
6%

اﻟﺒﻨﻮك
7%

أﺧﺮى
5%

اﻟﺪﻳﻮن
9%

اﻟﻘﺮوض
64%

ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
12%

اﻟﻮداﺋﻊ
67%

2020

ّ
يمثل العائد على حقوق المساهمين الملموسة الربح الذي يعود إلى المساهمين في حقوق الملكية باستثناء فوائد الشق األول ،كنسبة مئوية من معدل حقوق
المساهمين المرجح ،باستثناء السمعة التجارية واألصول غير الملموسة والسندات الدائمة للشق األول (العائد على حقوق المساھمين الملموسة  2019باستثناء
أرباح الدخل الصافي).
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الجوائز وشهادات التقدير
> جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي
 بنك اإلمارات دبي الوطني• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "بنك العام في
دولة اإلمارات العربية المتحدة  "2020المرموقة للعام
السادس خالل األعوام الماضية ،وجائزة بنك العام في
الشرق األوسط  "2020للمرة الثالثة من جوائز مجلة
"ذا بانكر"
• تم تصنيف بنك اإلمارات دبي الوطني على أنه "أقوى
بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة" و"خامس أقوى
بنك في الشرق األوسط" ضمن قائمة مجلة "ذا آسيان
بانكر" لتصنيفات أكبر وأقوى  500بنك
• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في
دولة اإلمارات العربية المتحدة" وجائزة "التميز في القيادة
في الشرق األوسط" خالل حفل توزيع "جوائز يوروموني
للتميز "2020
• بنك اإلمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الخامسة ضمن
قائمة مجلة "فوربس" ألفضل  100شركة في الشرق
األوسط لعام 2020
• بنك اإلمارات دبي الوطني ضمن أفضل  100بنك حول
العالم يحتل المرتبة  87في قائمة مجلة "ذا بانكر" ألفضل
 1000بنك في العالم لعام 2020
• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في
دبي" و"أفضل األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات
في دبي" و"أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة
في دبي" خالل حفل توزيع جوائز "آسياموني ألفضل
بنوك الشرق األوسط لعام "2020
• شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة "أفضل
بنك للشركات واالستثمار في دبي" خالل حفل توزيع
جوائز "آسياموني ألفضل بنوك الشرق األوسط لعام
"2020
• شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة "أفضل
مدير إلصدار الصكوك  "2020خالل حفل توزيع "جوائز
التمويل اإلسالمي العالمية (جيفا)"
• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك
للشركات الصغيرة والمتوسطة للعام" خالل حفل توزيع
"إنترناشونال فاينانس ماغازين"

• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل
المؤسسات المالية في اإلمارات العربية المتحدة" خالل
حفل توزيع "غلوبال فاينانس فورين إكستشاينج"
• حصلت أربعة من فروع بنك اإلمارات دبي الوطني في
اإلمارات العربية المتحدة على الشهادات الذهبية للريادة
في تصميمات الطاقة والبيئة ،ليصبح بذلك أول بنك على
مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يطلق
ً
فروعا حائزة على هذه الشهادات المرموقة
• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك
عالمي  -الشرق األوسط" و"أفضل بنك للخدمات
المصرفية لألفراد للعام  -الشرق األوسط" خالل حفل
توزيع "ريتايل بانكر إنترناشونال" العالمية السنوي ال35
• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "سيالنت" على
التحول في الخدمات المصرفية لألعمال من "سيالنت
ّ
موديل بنك"
• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك
موصى به في اإلمارات العربية المتحدة والثالث في
الشرق األوسط" و"أفضل بنك موصى به في الشرق
األوسط للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول
والقروض الشخصية والتحويالت النقدية" خالل حفل
توزيع استطالع "ذا آسيان بانكر" رأي المستهلكين حول
جودة البنوك أجرته على بنوك الخدمات المصرفية لألفراد
2020
• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بطاقة
ائتمان في الشرق األوسط  -بطاقة ماريوت بونفوي
ووورلد ماستركار" و"أفضل واجهة برمجة التطبيقات
 APIوتنفيذ الخدمات المصرفية المفتوحة في الشرق
األوسط" و"أفضل تنفيذ لتكنولوجيا األعمال المصرفية
األساسية في الشرق األوسط" و"أفضل مبادرة إلدارة
البيانات في الشرق األوسط" و"أفضل تنفيذ ألتمتة
اإلجراءات في الشرق األوسط" خالل حفل توزيع "ذا
آسيان بانكر" اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا
2020
• بنك اإلمارات دبي الوطني تحصد جائزة "أفضل تنفيذ
ألتمتة اإلجراءات" خالل حفل توزيع "ذا آسيان بانكر"
لالبتكار في التكنولوجيا المالية 2020

> جوائز التسويق والتواصل االجتماعي وإشراك العمالء
– بنك اإلمارات دبي الوطني

• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في
الخدمات المصرفية لألفراد في اإلمارات العربية المتحدة"
و"التميز
و"التميز في الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت"
ّ
ّ
في الخدمات المصرفية لتكتل األغنياء" (مع ثناء كبير)
تقدمها "ريتايل بانكر
من جوائز "آسيا ترايلباليزر" التي
ّ
إنترناشونال"

• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "العالمة التجارية
المصرفية األكثر قيمة في اإلمارات العربية المتحدة"
بقيمة  4.13مليار دوالر أمريكي حسب التصنيف السنوي
لمجلة "ذا بانكر"

• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في
الخدمات المصرفية لألفراد في الشرق األوسط" خالل
للتميز في
حفل توزيع مجلة "آسيان برايفت بانكر" الدولية
ّ
الخدمات المالية لألفراد 2020

• أحتل بنك اإلمارات دبي الوطني المرتبة األولى واحتلت
 Liv.المركز الثالث في العالمة التجارية األكثر فعالية لعام
 2020في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا في تصنيف
"إيفي العالمية"

• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "العروض
الممتازة لحاملي الجنسية الهندية المغتربين للعام "2020
خالل حفل توزيع "برايفت بانكر إنترناشوال" الثروات
العالمية 2020

• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة " أفضل استخدام
للتسويق الرقمي ووسائل التواصل االجتماعي" خالل
حفل توزيع "ريتايل بانكر إنترناشونال" العالمية السنوي
ال35

• فازت منصة  Liv.التابعة لبنك اإلمارات دبي الوطني
بجوائز دولية بما في ذلك:

• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل تطوير
مجتمعي" ،فئة الفائزين بالجائزة الذهبية خالل حفل
توزيع "جوائز االستدامة الخليجية والمسؤولية المجتمعية
للمؤسسات" 2020

• "أفضل حملة تسويقية عبر مواقع التواصل االجتماعي"
تقدمها
(مع ثناء كبير) من جوائز "آسيا ترايلباليزر" التي
ّ
"ريتايل بانكر إنترناشونال"
• "أفضل بنك رقمي" من "سيالنت موديل بنك" 2020
• "أفضل ابتكار في المنتجات" من جوائز "انفوسيس
فيناكل" للمنتجات المبتكرة للعمالء 2020
• "أفضل بنك رقمي في الشرق األوسط" خالل حفل
للتميز في الخدمات
توزيع "آسيان برايفت بانكر" الدولية
ّ
المالية لألفراد 2020
• ّ
حلت  Liv.في المركز الثالث ضمن الئحة "العالمة التجارية
األكثر فعالية  "2020للشرق األوسط وأفريقيا من "إيفي
وورلدوايد"

> اإلمارات اإلسالمي
• "اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "أفضل مصرف
إسالمي للعام  2020في دولة اإلمارات العربية المتحدة"
من مجلة "ذا بانكر"
• "اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "أفضل مصرف
إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة" و"المصرف
ً
ابتكارا" خالل حفل توزيع جوائز مجلة
اإلسالمي األكثر
"وورلد فاينانس"
• "اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "المصرف اإلسالمي
ً
ابتكارا خالل حفل توزيع جوائز مجلة "إسالميك
األكثر
فاينانس نيوز"
• "اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "أفضل مؤسسة
مالية إسالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة" من
"غلوبال فاينانس"

"التميز في
• بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة
ّ
الخدمات المصرفية المبتكرة  -اإلمارات العربية المتحدة"
خالل حفل توزيع "فينوفيكس" الشرق األوسط
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فروع وأرقام االتصال لبنك
اإلمارات دبي الوطني
بنك اإلمارات دبي الوطني

المكتب الرئيسي للمجموعة
شارع بني ياس ،ص.ب،777 .
ديرة ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف:
+971 4 225 6256
الرقم العام:
إدارة الشؤون الؤسسية للمجموعة:
+971 4 609 4112
فاكس:
إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة:
+971 4 223 0031
EBILAEAD
رمز السويفت:
EBIU
رمز التعامل مع رويترز:
الموقع اإللكتروني:
www.emiratesnbd.com

وحدات األعمال المصرفية
للشركات والمؤسسات
األعمال المصرفية للشركات
والمؤسسات اإلدارة
المكتب الرئيسي ،ديرة
مجموعة األعمال المصرفية للشركات
المكتب الرئيسي ،ديرة
برج العرب
الشارقة
أبوظبي
مجموعة المؤسسات المالية
المكتب الرئيسي ،ديرة
األعمال المصرفية العالمية
المكتب الرئيسي ،ديرة
خدمات المعامالت المصرفية
المكتب الرئيسي ،ديرة
الخدمات المصرفية االستثمارية
مركز دبي المالي العالمي (بنك
اإلمارات دبي الوطني كابيتال)
الوطني اإلسالمي
المكتب الرئيسي ،ديرة

األسواق العالمية والخزينة

األبحاث
المكتب الرئيسي ،ديرة
المبيعات
المكتب الرئيسي ،ديرة
التداول
المكتب الرئيسي ،ديرة

التمويل العالمي واالستثمارات
الرئيسية
المكتب الرئيسي ،ديرة
إدارة األصول والمطلوبات
المكتب الرئيسي ،ديرة

فروع الخدمات المصرفية لألفراد
أبوظبي
الفرع الرئيسي ،أبوظبي
المهيري سنتر
المرور
دلما مول
شارع إلكترا
النادي السياحي
العين
الفرع الرئيسي ،العين
العين مول
عجمان
فرع الرئيسي ،عجمان
الفرع عجمان سيتي سنتر
دبي
العوير
البرشاء
الفهيدي
الكرامة
المرقبات
القيادة
القوز
القصيص
السطوة
السوق

الطوار
العربي سنتر
شارع البنوك
برج العرب
برج خليفة
الخليج التجاري
مركز المؤتمرات
ديرة
ديرة سيتي سنتر
سوق التنين
مركز الطيران دبي
مطار دبي مبنى 3
محاكم دبي
حي دبى للتصميم
دبي فستيفال سيتي
دبي مول
مدينة دبي لإلعالم
واحة دبي للسيليكون
المبنى الرئيسي طيران اإلمارات
فرع اإلمارات مول
أبراج اإلمارات
منطقة المجتمع األخضر
المكتب الرئيسي للمجموعة
الحمرية
حتا
ابن بطوطة مول
جبل علي
طريق شاطئ جميرا
مساكن شاطئ جميرا
جميرا
أبراج بحيرة جميرا
المنخول
مردف سيتي سنتر
المزهر مول
ند الشبا
عود ميثاء
رأس الخور
الراشدية
طريق الشيخ زايد
سوق الينابيع
ذا غرينز
أم سقيم
ميدان االتحاد
وافي مول

الفجيرة
الفرع الرئيسي ،الفجيرة
رأس الخيمة
الفرع الرئيسي ،رأس الخيمة
كورنيش رأس الخيمة

المنخول
المزهر مول
عود ميثاء
طريق الشيخ زايد
أم سقيم
الفجيرة
الفرع الرئيسي ،الفجيرة

الشارقة
الفرع الرئيسي ،الشارقة
سيتي سنتر الشارقة
متاجر القوز
صحارى مول

رأس الخيمة
الفرع الرئيسي ،رأس الخيمة
كورنيش رأس الخيمة

أم القيوين
الفرع الرئيسي ،أم القيوين

الشارقة
الفرع الرئيسي ،الشارقة

مواقع الخدمات المصرفية المميزة مواقع مركز الخدمات المصرفية
التجارية

أبوظبي
الفرع الرئيسي ،أبوظبي
المهيري سنتر
العين
الفرع الرئيسي ،العين
عجمان
الفرع الرئيسي ،عجمان

دبي
البرشاء
المرقبات
القيادة
القصيص
شارع البنوك
برج العرب
الخليج التجاري
ديرة
ديرة سيتي سنتر
دبي فستيفال سيتي
المبنى الرئيسي طيران اإلمارات
المكتب الرئيسي للمجموعة
ابن بطوطة مول
جبل علي
جميرا
طريق شاطئ جميرا
مساكن شاطئ جميرا

مراكز الخدمات المصرفية الخاصة
أبوظبي
برج النيم
دبي
برج العرب
المكتب الرئيسي للمجموعة
جميرا
لندن
فرع لندن
المملكة العربية السعودية
فرع الرياض
مبنى برج المدينة ،الرياض
فرع الخبر
جدة
فرع ّ

أبوظبي
الفرع الرئيسي ،أبوظبي

مومباي ،الهند
فرع الهند

دبي
البرشاء
القوز
السطوة
الخليج التجاري
مركز دبي للسلع المتعددة/أبراج بحيرات
جميرا DMCC/JLT
أبراج اإلمارات
المكتب الرئيسي للمجموعة
ديرة
الحرة في جبل علي
المنطقة
ّ
جميرا
المرقبات

سنغافورة
فرع سنغافورة

اإلمارات الشمالية
الفرع الرئيسي ،الشارقة
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فروع بنك اإلمارات دبي الوطني
في الخارج ومكاتبه التمثيلية

الشركات التابعة لبنك اإلمارات
دبي الوطني في الخارج

الصين
المكتب التمثيلي لبنك اإلمارات دبي الوطني في الصين
 C 519بكين ،مركز لوفتانزا 50 ،طريق ليانغماكياو
مقاطعة شاويانغ ،بكين ،الصين100125 ،
+86 10 6465 0056
هاتف:
+86 10 6465 4066
فاكس:
jias@emiratesnbdchina.cn
البريد اإللكتروني:
جيا سو – الممثل األعلى ،الصين

المملكة العربية السعودية
بنك اإلمارات دبي الوطني  -فرع الخبر أبراج الكروان ،شارع
الملك فيصل ،حي البستان ص.ب ،3581 .الخبر ،34422
المملكة العربية السعودية
+966 13 819 2733
هاتف:
+966 13 819 2772
فاكس:
AmalOY@EmiratesNBD.com
البريد اإللكتروني:
أمل يوسف عويضة – مديرة الفرع ،المملكة العربية السعودية

بنك اإلمارات دبي الوطني ( S.A.E.مصر)
المكتب الرئيسي ،قطعة  ،85شارع التسعين،
التجمع الخامس ،ص.ب ،392 .القاهرة الجديدة ،مصر
+202 2726 5000/5100
هاتف:
+202 2726 5993
فاكس:
البريد اإللكترونيmohamedberro@emiratesnbd.com :
محمد برو  -رئيس تنفيذي ،مصر

إندونيسيا
المكتب التمثيلي لبنك اإلمارات دبي الوطني في إندونيسيا
 ، WISMA GKBIطابق  ، 37جناح  3701جي ال جينديرال
سوديرمان رقم  ،28جاكارتا  ،10210إندونيسيا
+62 21 5790 5399
هاتف:
+62 21 5790 5400
فاكس:
bambangu@emiratesnbd.com
البريد اإللكتروني:
بومبانغ أ .أودايا – ممثل رئيسي ،إندونيسيا

المملكة العربية السعودية
جدة مبنى زهران لألعمال،
بنك اإلمارات دبي الوطني  -فرع ّ
حي السالمة ،المبنى رقم  ،7051طريق األمير سلطان،
حي السالمة ،جدة  ،23525المملكة العربية السعودية
+966 12 610 6464
هاتف:
+966 12 610 6444
فاكس:
RaiRe@emiratesnbd.com
البريد اإللكتروني:
ي م .رضا – مدير فرع المنطقة  -المنطقة الغربية
َر ّ
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية
اإلمارات دبي الوطني كابيتال المملكة العربية السعودية،
شركة مساهمة مغلقة سیغنيتشر سینتر ،الدور الثاني
طریق األمیر تركي األول ،حي حطین ص.ب،341777 .
الرياض  ،11333المملكة العربية السعودية
+966 11 299 3900
هاتف:
+966 11 299 3955
فاكس:
KhalidALR@emiratesnbd.com
البريد اإللكتروني:
خالد الرويغ  -رئيس تنفيذي

المملكة العربية السعودية
بنك اإلمارات دبي الوطني  -مكتب الرئيس التنفيذي
قسم اإلدارة بناية برج المدينة ،طريق الملك فهد،
حي المحمدية ص.ب ،8166 .الرياض ،11482
المملكة العربية السعودية
+966 11 282 5522
هاتف:
+966 11 282 5500
فاكس:
Nasserya@emiratesnbd.com
البريد اإللكتروني:
ناصر يوسف – رئيس تنفيذي ،المملكة العربية السعودية

الهند
بنك اإلمارات دبي الوطني  -فرع الهند ،الطابق األرضي
مجمع "باندرا
واألول 5 ،الجادة الشمالية ،ميكر ماكسيتي،
ّ
كورال كومبلكس" ،باندرا (شرق) ،مومباي  ،400 051الهند
+91 22 61532300
هاتف:
+91 22 62380910
فاكس:
sharada@emiratesnbd.com
البريد اإللكتروني:
شاراد أغاروال – رئيس تنفيذي ،الهند

المملكة العربية السعودية
بنك اإلمارات دبي الوطني– فرع الرياض الرئيسي
بناية برج المدينة ،طريق الملك فهد ،حي المحمدية
ص.ب ،8166 .الرياض  ،11482المملكة العربية السعودية
+966 11 282 5601
هاتف:
+966 502 256 351
فاكس:
البريد اإللكترونيMohammedASY@EmiratesNBD.com :
www.emiratesnbd.com.sa
الموقع اإللكتروني:
محمد العشري – مدير أعلى للفرع ،المملكة العربية السعودية

سنغافورة
بنك اإلمارات دبي الوطني  -فرع سنغافورة" 10 ،كوليير
كاي"  ،#25-01/05مركز "أوشن فاينانشل سنتر" ،سنغافورة
049315
+65 6438 7868
هاتف:
+65 6438 7870
فاكس:
vanessal@emiratesnbd.com
البريد اإللكتروني:
فانيسا لونغ – رئيسة تنفيذية ،سنغافورة
ورئيسة منطقة المحيط الهادئ اآلسيوية

المملكة العربية السعودية
بنك اإلمارات دبي الوطني  -فرع الرياض -المصيف
المبنى  ،3117الطريق الدائري الشمالي  -حي المصيف
ص.ب ،8166 .الرياض  ،11482المملكة العربية السعودية
+966 11 413 7640
هاتف:
+966 11 413 7658
فاكس:
NaifAl@emiratesnbd.com
البريد اإللكتروني:
www.emiratesnbd.com.sa
الموقع اإللكتروني:
نايف عبدالله عبدالكريم – مدير الفرع ،المملكة العربية السعودية

المملكة المتحدة
بنك اإلمارات دبي الوطني  -فرع لندن ،منزل بنك اإلمارات
دبي الوطني 25 ،نايتس بريدج ،لندنSW1X 7LY ،
المملكة المتحدة
+44 020 7838 2277
هاتف:
+44 020 7581 0575
فاكس:
raasheda@emiratesnbd.com
البريد اإللكتروني:
راشد أمين  -رئيس تنفيذي ،المملكة المتحدة

شركة ائتمان بنك اإلمارات دبي الوطني (جيرسي)
المحدودة
فيروي غروب ،الطابق الثاني ،مبنى لو غاليه 54 ،شارع باث
ستريت ،ساينت هيليير ،جيرسي ،جزر القنال اإلنجليزي،
JE1 1FW
+44 1534 511700
هاتف:
+44 1534 511701
الفاكس:
a.rothwell@emiratesnbd.com
البريد اإللكتروني:
أليستير روثويل – مدير

دينيزبنك ش.م( .تركيا)
المكتب الرئيسي ،شارع بويوكدير  ،141إيسنتيبه،
إسطنبول ،تركيا
+9 0212 348 0000
هاتف:
www.denizbank.com
الموقع اإللكتروني:
هاكان أتيس – رئيس ومدير تنفيذي أعلى
" JSCدينيزبنك موسكو" (روسيا)
المبنى  ،13مبنى  ،42شارع زفينيغورودسكايا الثاني
 ،123022موسكو ،روسيا
+7 495 7251020
هاتف:
+7 495 7251025
الفاكس:
info.ru@denizbank.com
البريد اإللكتروني:
https://www.denizbank.ru
الموقع اإللكتروني:
عثمان أوغوز يالجن – الرئيس والمدير التنفيذي األعلى
دينيزبنك ش.م( .النمسا)
المكتب الرئيسي 1030 ،فيينا ،توماس-كليستل-بالتز 1
+0800 88 66 00
هاتف:
+43 0 505 105 38 19
فاكس:
service@denizbank.at
البريد اإللكتروني:
www.denizbank.at
الموقع اإللكتروني:
فاوتر فان روسته – رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

دينيزبنك ش.م – .فرع البحرين
برج الجسرة ،طابق  ،6رقم 62-63 :ص.ب،10357 .
المنطقة الدبلوماسية ،المنامة ،البحرين
+973 17541137
هاتف:
+973 17541139
فاكس:
البريد اإللكترونيBahreynSubeGrubu@denizbank.com :
أورهان بوكلو  -مدير الفرع
التقرير السنوي 2020

55

56

الشركات التابعة والزميلة األخرى
مصرف اإلمارات اإلسالمي (ش.م.م)
المكتب الرئيسي  -مدينة دبي الطبية،
المكتب التنفيذي ،بناية رقم  ،16الطابق
الثالث ،ص.ب ،6564 .دبي،
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف:
+971 4 316 0330
الرقم العام:
+971 4 383 4518
الشركة:
فاكس الشركة+971 4 368 3178 :
+971 4 358 2659
العمليات:
MEBNK EM 46074
تيليكس:
البريد اإللكتروني:
info@emiratesislamic.ae
الموقع اإللكتروني:
www.emiratesislamic.ae

دبي
الضيافة
القرهود
المزهر
الطوار
بر دبي
مركز المؤتمرات
دبي فستيفال سيتي
دبي مول
جبل علي
دائرة األراضي
مدينة اإلعالم
ند الحمر
طريق الشيخ زايد
بني ياس
مدينة دبي للرعاية الصحية
البرشاء مول
أبراج بحيرة جميرا
مردف سيتي سنتر
سوق دبي
النخيل
ابن بطوطة مول
نخلة جميرا
شارع الوصل
مول اإلمارات (الفرع الرقمي)
ورقاء مول

أبوظبي
الفرع الرئيسي ،أبوظبي
طريق المطار ،أبوظبي
أبوظبي مول
مدينة خليفة
مول بوابة الشرق

الفجيرة
الفرع الرئيسي ،الفجيرة

مصرف دبي
المقر الرئيسي – مركز دبي التجاري
العالمي ،صالة المعرض رقم 1
ص.ب ،65555 .دبي
اإلمارات العربية المتحدة
+971 4 372 6484
هاتف:
+971 4 386 9889
فاكس:
MEBNK EM 46074
تيليكس:
الفروع في اإلمارات العربية المتحدة

العين
العين
بوتيك مول
الجيمي مول
عجمان
عجمان

الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع
ص.ب ،154 .دبي
اإلمارات العربية المتحدة
+971 4 250 2693
مباشر:
+971 4 211 5827/8
هاتف:
+971 4 211 5800
البدالة:
+971 4 250 2854
فاكس:
البريد اإللكتروني:
ngico@emirates.net.ae
www.ngi.ae
الموقع اإللكتروني:
اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية
ذ.م.م.
مبنى بنك اإلمارات دبي الوطني،
الطابق الثاني ،شارع الوصل ،جميرا،
ص.ب ،9409 .دبي،
إلمارات العربية المتحدة
+971 4 331 9111
هاتف:
مركز خدمة العمالء:
+600 52 3434
داخل اإلمارات
من خارج اإلمارات +971 600 5 3434
نسخة طبق األصل+971 4 385 6240 :
البريد اإللكتروني:
brokerage@emiratesnbd.com
الموقع اإللكتروني:
www.emiratesnbdsecurities.com

اإلمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.م
ً
(سابقا اإلمارات للخدمات المالية ش.م.م).
الطابق األول ،بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع .مبنى
المكتب الرئيسي ,شارع بني ياس ،ديرة،
ص.ب ،2336 .دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
+971 4 201 2940
هاتف:
+971 4 325 4332
فاكس:
emcappsc@emiratesnbd.com
البريد اإللكتروني:

تنفيذ
بناية  ،Qميدان ،ند الشبا  ,1ص.ب ،777 .دبي
اإلمارات العربية المتحدة
+971 4 384 3515
مكتب الرئيس التنفيذي:
البريد اإللكتروني:
Tanfeeth-Communications@tanfeeth.ae
www.tanfeeth.ae
الموقع اإللكتروني:

اإلمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد
شركة تابعة مملوكة بالكامل لإلمارات دبي الوطني كابيتال
ش.م.م  -مركز دبي المالي العالمي ,مبنى البوابة ،الجناح
الغربي ،الطابق  ,12ص.ب ،506710 .دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة
+971 4 303 2800
هاتف:
+971 4 325 4332
فاكس:
emcapltd@emiratesnbd.com
البريد اإللكتروني:
اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول المحدودة
مركز دبي المالي العالمي ،مبنى البوابة ،الجناح الشرقي،
الطابق  ،8ص.ب ،506578 .دبي ,اإلمارات العربية المتحدة
+971 4 370 0022
هاتف:
+971 4 370 0034
فاكس:
البريد اإللكترونيassetmanagement@emiratesnbd.com :
الموقع اإللكتروني:
www.emiratesnbd.com/assetmanagement

رأس الخيمة
الفرع الرئيسي ،رأس الخيمة
الشارقة
فرع الجرينة مول
حلوان
خورفكان
القاسمية
محكمة الشارقة
الفرع الرئيسي ،الشارقة
مركز مدينة الناصرية
مراكز الخدمات المصرفية للشركات
في اإلمارات العربية المتحدة
دبي  -المكتب الرئيسي
أبوظبي
العين
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