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 تقرير صحفي للنشر الفوري

 

 بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج النصف األول من عام 5102

مليار درهماً مدعوماً بارتفاع الدخل وانخفاض حجم المخصصات 3.3ليصل إلى  %14صافي الربح يرتفع بنسبة   

  %9مليار درهماً نتيجة نمو صافي دخل الفائدة بنسبة  7.7ليصل إلى  %7ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 

 

 5102يوليو  02 –دبي 

 أبرز النتائج المالية

أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة من حيث إجمالي الدخل وشبكة الفروع، عن 

مليار درهماً. وقد اكتسب الدخل  3.3ليصل إلى  %14مالية قوية انعكست من خالل ارتفاع صافي الربح بنسبة تحقيق نتائج 

التشغيلي القوي زخمه من اإلرتفاع في صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة واالرتفاع المعتدل في التكاليف وانخفاض 

 رسوم انخفاض القيمة.

ليصل إلى  %9مليار درهماً. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة  7.7ليصل إلى  %7ول بنسبة ونما إجمالي الدخل للنصف األ

ليصل إلى  %1مليار درهماً نظراً لنمو أصول األفراد وانخفاض تكلفة التمويالت. وسجل دخل غير الفائدة ارتفاعاً بنسبة  0.5

 رسوم إدارة األصول.ارتفاع ومليار درهماً مدعوماً بارتفاع دخل الصرف األجنبي والمشتقات  6.7

نتيجة التحسن في نسب السيولة   2015واصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم في النصف األول من العام و

ار ة قاعدة الودائع لديه وإصديجودة االئتمان. كما شهدت السيولة مزيداً من التحسن نتيجة قيام البنك بتنمنسب ورأس المال و

 . وشهدت نسبةاألرباح المحتجزة القويةمليار درهماً. وتحسنت كذلك نسب رأس المال على خلفية  9.9سندات دين ألجل بمبلغ 

، نتيجة اإلدارة النشطة من قبل البنك لمخزونه القائم من %7.1نسبة الى القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن 

 .%459.9روض منخفضة القيمة، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة لتبلغ الق

 :وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال هشام عبدهللا القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك اإلمارات دبي الوطني

في الوقت الذي يواصل جهوده لدعم وتحسين الميزانية  في األرباح  اإرتفاعبنك اإلمارات دبي الوطني يسعدنا أن يحقق "

 3.3ليصل إلى  %14، تحقيق نمو في صافي الربح بلغ 6540استطاع البنك خالل النصف األول من العام لقد العمومية. 

وعة درهماً. كما تمكنت المجموعة من إدخال مزيد من التحسينات على جودة األصول ورأس المال والسيولة. إن مجممليار 

رص من الفلإلستفادة مكانتها الراسخة وميزانيتها العمومية القوية إستخدام بنك اإلمارات دبي الوطني في وضع يمكنها من 

 المتاحة في المنطقة."

اإلعالن عن تمكننا مجدداً من تحقيق  ا"يسرن  :وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني 

ية ضد يوفر لنا الحماإن وضعنا المالي القوي في كل من الدخل واألرباح. جديد ة قوية انعكست من خالل تحقيق نمو نتائج مالي
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لباقي العام  حذر لنتطلع بتفاؤكما أننا مازلنا يمنحنا أسساً قوية للتحكم بالنمو.  وأي تقلبات في األسواق المالية العالمية مستقبالً، 

6540." 

"اليزال األداء التشغيلي للنصف األول من العام وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة:  

 باعتبار أن ارتفاع الدخلنحقق أداًء إيجابياً نحن النزال قوياً، حيث انعكس بوضوح في نمو إجمالي الدخل واألرباح.   6540

تمويالت إصدار  لنتمكن منالمناسبة لقد استفدنا كذلك من أوضاع السوق .  %0بنسبة التكاليف يفوق الزيادة في  %7بنسبة 

التمويل ألجل لمتطلبات  االولوية إعطاءوقد أثمر قرار .  6540مليارات درهم في النصف األول من العام  9ألجل بما يقارب 

باب والتي نشأت ألسسواق رأس المال العالمية ألمتزايدة  باتنشهده حالياً من تقل عن نتائج إيجابية بالرغم مما بنا الخاصة 

 "متعددة.

 التقرير المالي

 درهممليار 

النصف المنتهي 

يونيو  01في 

5102 

النصف المنتهي في 

 5102يونيو  01

 أفضل/

 )أسوأ(

)%( 

النصف المنتهي في 

 5102ديسمبر  00

 أفضل/

 )أسوأ(

)%( 

 %1 4.938 %9 4.559 4.982 صافي دخل الفائدة

 %5 2.462 %4 2.483 2.573 صافي دخل غير الفائدة

 %2 7.400 %7 7.042 7.555 إجمالي اإليرادات

 %1 (2.252) (%5) (2.137) (2.236) نفقات عامة وإدارية

 %3 5.148 %8 4.905 5.319 أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة

 %17 (2.382) %24 (2.613) (1.986) ةمخصصات انخفاض القيم

 %20 2.766 %45 2.292 3.333 أرباح تشغيلية

 (%16) 0.089 (%38) 0.121 0.075 ةحصة من أرباح في شركات زميل

 (%38) (0.066) (%43) (0.063) (0.090) رسوم الضرائب

 %19 2.789 %41 2.350 3.317 صافي الربح

 %0.8 %30.4 %0.7 %30.3 %29.6 نسبة التكاليف لإليرادات )%(

 (٪0.10) %2.93 %0.06 %2.77 %2.83 هامش صافي الفائدة )%(

 %15 0.47 %42 0.38 0.54 ربحية السهم )درهماً(

 %2.4 %18.6 %4.4 %16.6 %21.0 العائد على متوسط حقوق المساهمين )%(

 مليار درهم

 كما في

يونيو  01

5102 

 كما في

 5102يونيو  01

 أفضل/)أسوأ(

)%( 

 كما في

 5102 ديسمبر 00

 أفضل/)أسوأ(

)%( 

 %7 363.0 %11 348.3 388.1 إجمالي األصول

 %4 246.0 %6 241.8 256.2  القروض

 %6 258.3 %9 252.9 274.4 الودائع

 %0.5 %7.9 %6.1 %13.5 %7.4 نسبة القروض مخفضة القيمة )%(

 %9.5 %100.3 %45.1 %64.7 %109.8 نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة )%(

 (%0.1) %21.1 %1.4 %19.6 %21.0 رأس المال )%( نسبة كفاية

 %0.0 %18.0 %2.4 %15.6 %18.0 نسبة الشق األول )%(
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مقارنة بمبلغ  %7درهماً بزيادة بنسبة مليار  7.000إلى مبلغ  6540يونيو  35في لنصف العام المنتهي وصل إجمالي الدخل 

 .6541درهماً خالل الفترة ذاتها من العام مليار  7.516

 

درهماً. ويعود هذا األداء الجيد مليار  1.996إلى مبلغ  6540للنصف األول من العام  %9تحسن صافي دخل الفائدة بنسبة و

لصافي دخل الفائدة إلى تحسن مزيج األصول بسبب نمو األعمال المصرفية اإلسالمية واألعمال المصرفية لألفراد وانخفاض 

 .الحسابات الجارية وحسابات التوفير تكلفة التمويالت مدعومة بنمو في

 

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع  درهما. مليار  6.073ليصل إلى  %1وسجل دخل غير الفائدة لهذا النصف تحسناً بنسبة 

يع األرباح المتأتية من ب جزئياً بانخفاض تعويضهاالتي تم  إدارة األصولوارتفاع رسوم  دخل الصرف األجنبي والمشتقات

  العقارات.

 

مقارنة بالعام  %0درهماً، بزيادة ضئيلة بنسبة مليار  6.637إلى  6540يونيو  35وصلت التكاليف للنصف المنتهي في 

السابق. ويعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع حجم األعمال والتي تم تعويضها جزئياً عن 

بالمقارنة مع العام السابق لتصل   %5.7طريق خفض تكاليف اخرى. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل طفيف بحدود 

ة المفترضة فإن النسب، بسبب زخم نمو الدخل الذي فاق نمو التكاليف. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، %69.7إلى 

 .%34.7هي راداتياإلإلى  للتكاليف

 

. إن رسوم 6541بنهاية العام   %7.9بعد أن كان  %7.1وخالل هذا النصف تحسن معدل القروض منخفضة القيمة إلى 

الفترة المقابلة أقل من  هي درهماً مليار  4.997التي بلغت و 6540مخصصات انخفاض القيمة في النصف األول من العام 

وهذه المخصصات،  .6540بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي في العام نظراً ألن تكاليف المخاطر  ٪61بنسبة  6541من العام 

 . %459.9في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى إلى جانب المستوى السليم إلعادة قيد واسترداد الديون، قد ساهمت 

 

من الربح المحقق  ٪14بنسبة وهو أعلى  6540درهماً في النصف األول من العام مليار  3.347وبلغ صافي الربح للمجموعة 

صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير نمو صافي األرباح إلى ارتفاع . ويعود السبب في 6541في النصف األول من العام 

 .الفائدة واستقرار النفقات وانخفاض المخصصات

 

إلسالمي نموا . كما حقق اإلمارات ا6540خالل النصف األول من العام  %7والودائع بنسبة  %1ارتفعت القروض بنسبة و

 تحسنتو. 6540خالل النصف األول من العام  %47قويا انعكس من خالل ارتفاع أعمال الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي بنسبة 

. وخالل النصف األول من العام 6541بنهاية العام  %90.6بعد أن كانت  %93.3نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 

وتمثل  .مليار درهماً  9.9بمبلغ  الجل متحفظة لحجم القروض ألجل عن طريق إصدار التزامات قام البنك بإجراء زيادة  6540

من إجمالي االلتزامات، وهو ما ساعد في توفير أساس قوي للتعامل مع اي ظروف قد تستجد  %44االلتزامات ألجل حالياً 

 . 6540مستقبالً في أسواق رأس المال العالمية للفترة المتبقية من العام 

 

 %64.5، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق األول من رأس المال إلى 6540يونيو  35كما في و

 .على التوالي %49.5و
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 أداء األعمال

 

 األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

درهم للنصف األول من العام مليار  6.964بلغ إجمالي الدخل الذي حققته إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات 

. وسجلت األعمال المصرفية لألفراد نمواً، إال 6541درهم في النصف األول من العام مليار  6.793، مقارنة بمبلغ 6540

 .في تعديالت تسعير التحويالت الداخلية أن اإليرادات ظلت مستقرة بسبب التغيير

 

المدعوم باالرتفاع القوي في أعمال الصرف  %49ويعود السبب في هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع دخل الرسوم بنسبة 

أنشطة إدارة الثروات. وهذا بدوره ساعد على تحسين نسبة دخل الرسوم لتصل إلى نمو األجنبي وبطاقات االئتمان إلى جانب 

. وبدعم من حملة فتح الحسابات الجارية والتوفير عن طريق 6541في النصف األول من العام  %33بعد أن كانت  39%

األجهزة المتنقلة، تمكنت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات من تعزيز نمو أرصدة الحسابات الجارية والتوفير 

كما كان لتركيز إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات على تحسين . 6540في النصف األول من العام  %0بنسبة 

شهرياً في شريحة العمالء من أصحاب الثروات وذلك بعد أن  %15جودة انتقاء العمالء دوراً مهماً في تحقيق زيادة بنسبة 

 قامت بطرح حملة "بيوند" من الخدمات المصرفية الشخصية.  

 

المصرفية لألفراد وإدارة الثروات أداًء متميزاً، وتحديداً في أعمال قروض السيارات والبطاقات وحققت إدارة األعمال 

مليار  36، لتصل إلى 6540في إجمالي القروض في النصف األول من العام  %1والرهونات، مما أدى إلى تحقيق نمو بنسبة 

متوسطة مع طرح بطاقة ائتمان اإلمارات المالية للشركات، والدرهم. كما قمنا بتوسيع نطاق عروض بطاقاتنا للشركات الصغيرة 

متيازات الخاصة باألعمال ونمط الحياة. وقمنا كذلك بتحسين برامج االمتيازات الخاصة بالعمالء اإلالتي تنطوي على العديد من 

  .لترفيهعن طريق طرح حملة "أحلى األوقات"، وهو برنامج مصمم للعائالت ويتيح منافع خاصة بالعطالت  وا

 

حيث  ،لعمالئها اصلت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات ريادتها في مجال توفير الخدمات المصرفية الرقميةوو

التي و، في الطابورلإلنتظار الرقمية تذكرة الطرح خدمة  طرحت حملة إيداع الشيكات عن طريق هواتفهم المتنقلة، باإلضافة إلى

تتيح للعمالء الحصول على تذكرة انتظار رقمية باستخدام هواتفهم المتنقلة قبل القيام بزيارة فعلية للفرع. وكان لهذه الجهود 

سبة بن حجم المعامالت التي تم إنجازها عن طريق األجهزة المتنقلة خالل النصف األول من العام ارتفاعوغيرها دور حاسم في 

35٪. 

 

قوياً في األسواق الرئيسية.  وواصلت جميع وحققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك اإلمارات دبي الوطني نمواً 

شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية من مكانتها في األسواق  عززتفروع اإلدارة الخارجية تحقيق أداء جيد. كما 

 لتصل إلى أكثر مناألصول التي تقوم بإدارتها ت دبي الوطني إلدارة األصول حجم وسعت اإلمارا فيماالمحلية واإلقليمية، 

 .6540يونيو  35في  مليار درهم 44.6
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 األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات

انعكس من خالل نمو دخلها  6540حققت إدارة األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداء قوي في النصف األول من عام 

 .درهماً مليار  6.197ليصل إلى  %44التشغيلي بنسبة 

 

إلى درهماً ويعود ذلك مليار  4.795ليصل إلى  %41ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة  6540في النصف األول من العام و

مليون درهماً، ويعود ذلك بشكل أساسي  757ليصل إلى  %3النمو في حجم األصول، في حين نما الدخل من غير الفائدة بنسبة 

 .منتجات الخزينةإدارة النقد ومبيعات و األداء الجيد في التمويل التجاريإلى 

 

بل فترة ما قل القروض المتعلقة بمحفظة بعض المسائل وقد ساعد حل، حافظت على قوتهاإن جودة االئتمان لسجل القروض 

 تغطية المخصصات. نسبةمزيد من التحصيالت وانخفاض متطلبات تكوين المخصصات وتحسن تحقيق إلى  ،الدمج

 

ن مأما فيما يتعلق بالميزانية العمومية، فإنه على الرغم من اإلقبال الضعيف نسبياً على قروض الشركات، إال أن النصف االول 

نتيجة  %43شهد زخماً جيداً فيما يتعلق بأنشطة التمويل التجاري الخاصة بالبنك. كما ارتفعت الودائع بنسبة  6540العام 

 مع التركيز بشكل خاص على أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير. زيادة حجم السيولة في الستمرار وحدات األعمال

 

مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه إضافيا على دليالً  6540المحققة في النصف األول من العام  المالية القوية وتأتي النتائج

في منطقة الشرق األوسط وشمال إدارات األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات  في طليعة تصبحبأن هدفها اإلدارة لبلورة 

 ء البنك في أنحاء المنطقة.المنتجات والحلول لعمالكاملة من أفريقيا من خالل توفير مجموعة 

 األسواق العالمية والخزينة

 171، مقابل مبلغ 6540مليون درهم للنصف األول من العام  473بلغ الدخل اإلجمالي إلدارة األسواق العالمية والخزينة 

 . 6541مليون درهماً في النصف األول من العام 

أسعار التحويل  نتيجة إلعادة ترتيب التعديالت فييون درهماً مل 451بمبلغ  6540وتراجع الدخل للنصف األول من العام 

نتيجة تراجع الدخل في التداوالت التجارية و الناتج عن عدم  6540في النصف األول من العام دخل الالداخلي. وانخفض 

 اإلستقرار في األسواق العالمية.

 

 دخل المبيعات على خلفية ارتفاع حجم مبيعات منتجات التحوط من أسعار الفائدة ومبيعات الصرف األجنبي. استمرالنمو في و

 

مليار درهم عن طريق مزيج من معامالت الطرح  9.9قامت إدارة األسواق العالمية والخزينة بإصدار التزامات دين بمبلغ و

 العام والخاص بثماني عمالت.

 

نظراً التجاه المزيد  6540تتوقع إدارة األسواق العالمية والخزينة أن يشهد دخل المبيعات وعمليات التداول نمواً خالل العام و

بدأ ستعالميا من العمالء من الشركات نحو التحوط من مخاطر أسعار الفائدة على خلفية توقعات تفيد بأن أسعار الفائدة 

 .باالرتفاع
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 اإلمارات اإلسالمي

حيث ارتفع إجمالي الدخل )بعد استبعاد  6540استمر اإلمارات اإلسالمي في تحقيق أداء جيد في النصف األول من العام  

وارتفعت الذمم المدينة المالية واالستثمارية بنسبة . درهماً مليار  4.665ليصل إلى  %33حصة العمالء من األرباح( بنسبة 

 .6541العام مليار درهماً منذ نهاية  35.0لتصل إلى  47%

 

يطمح اإلمارات اإلسالمي ألن يصبح المصرف اإلسالمي الرائد في المنطقة، وقد أثبت المصرف نجاحه من خالل تحقيق نمو و

، والتي تخطت صافي األرباح 6540مليون درهماً للنصف األول من العام  117في صافي األرباح التي بلغت  %97بنسبة 

 بالكامل.  6541لعام 

 

تهدف إدارة اإلمارات اإلسالمي إلى زيادة حصتها في السوق من خالل بناء قاعدة عمالء قوية ومستدامة. ويواصل اإلمارات و

العميل أوال"، وقد تم دعم هذا النهج عن طريق تقديم خدمات إضافية في من خالل اتباع ثقافة " 6540اإلسالمي نموه في العام 

اإلمارات العربية عدد الفروع اإلجمالي لإلمارات اإلسالمي في دولة فرعاً  09حاليا يبلغ و. 6540في العام ثالثة فروع جديدة 

 . المتحدة

 مالمح مستقبلية 

التي تطرحها التوجهات مع إدراكنا أيضاً لحجم التحديات  6540مازلنا نتطلع بتفاؤل حذر إلى الفترة المتبقية من العام 

أعقاب ي ف يناير فيوقد قام البنك قوة صرف الدوالر األمريكي واإلنخفاض في أسعار النفط. والمتمثلة في مؤخرا العالمية 

، بتعديل توقعاته للنمو في دولة اإلمارات العربية المتحدة 6541النصف الثاني من العام  شهده الذي الهبوط في أسعار النفط

(. وإننا نتوقع أن يحافظ قطاع السياحة على دوره كقوة %1.9نسبة  )بعد أن كانت في السابق عند %1.3إلى  6540للعام 

دافعة للنمو على الرغم من الظروف األكثر صعوبة التي تشهدها كبرى األسواق الرئيسية مثل روسيا. كما نتوقع أن تنمو 

راتيجته في تطبيق استالقطاعات غير النفطية مثل قطاع التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والبناء. وسيستمر البنك 

التي تتمتع بمركز قوي، قاعدة صلبة لالستفادة من فرص النمو في المنطقة. وتستند هذه والناجحة، وتوفر ميزانيته العمومية، 

اإلستراتيجية إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعمالء وبناء مؤسسة عالية األداء ودفع عجلة 

 .األساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة وتنويع مصادر الدخل نمو األعمال

 مالحظات للمحررين

 الجوائز:

 

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي 

  اإلمارات دبي الوطني كابيتال يفوز بجائزة "أفضل مؤسسة إلصدار الصكوك" في اإلمارات و"جائزة أفضل بنك

اإلمارات خالل حفل توزيع جوائز إي إم إي أيه  فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق األوسط استثماري محلي" في 

 .6541للعام 

  أفضل بنك لالبتكار في منطقة الشرق األوسط" خالل حفل توزيع جوائز   بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة"

 .6541ام إي إم إي أيه  فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق األوسط للع
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  بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بلقب أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في منطقة الشرق األوسط" و دولة

 اإلمارات العربية المتحدة" من مؤسسة ذا آسيان بانكر.

 ثمار تبنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بلقب "أفضل بنك خاص في اإلمارات العربية المّتحدة لألعمال الخيرية واالس

 في المجتمع" من يورو موني.

 6540يفوز بجائزة "أفضل بنك لمنح قروض السيارات" للعام   بنك اإلمارات دبي الوطني. 

 6541 -يفوز بجائزة دبي للجودة   بنك اإلمارات دبي الوطني. 

 يفوز بجائزة األميرة هيا  للتربية الخاصة.  بنك اإلمارات دبي الوطني 

 يفوز بجائزة محمد بن راشد لالمتياز في األعمال  بنك اإلمارات دبي الوطني 

 الشرق األوسط.  - 6540يفوز بجائزة يوروموني لالمتياز   بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيفي" بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بلقب أفضل عالمة تجارية في مجال تقديم الخدمات المالية على مؤشر" 

   للفاعلية  العالمي

 

 اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول –ألصول وتمويل األفراد جوائز إدارة ا 

 اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول تفوز بجائزة خالل حفل توزيع جوائزFund Selector Asia   6540للعام. 

 اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول تفوز بثالث جوائز خالل الحفل السنوي السادس لجوائز الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا ألداء مديري الصناديق

 جائزة "أفضل مدير للصناديق في اإلمارات" للعام الثالث على التوالي -

 جائزة "أفضل صندوق دخل ثابت للعام عن صندوق اإلمارات الشرق األوسط وشمال أفريقيا للدخل الثابت" -

 جائزة "أفضل صندوق عقاري للعام عن صندوق اإلمارات العقاري" -

 

 بنك اإلمارات دبي الوطني –ق والتواصل االجتماعي وإشراك العمالء جوائز التسوي 

  مصرفاً نشطاً في وسائل التواصل االجتماعي على مستوى  60بنك اإلمارات دبي الوطني يصّنف ضمن أقوى

 العالم

  يمة قبنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بلقب العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في اإلمارات، حيث بلغت

 مليار دوالر أمريكي. 4.79عالمته التجارية 

  6541تكريم بنك اإلمارات دبي الوطني في تقرير ميداس األول للعالمات التجارية العالمية للعام. 

 

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

 خالل حفل توزيع جوائز مجلة  6541سة مالية مقترضة" للعام بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة "أفضل مؤس

 .6541"إيميا فاينانس" 

 

 جوائز أخرى 

  " بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بأربع جوائز ذهبية وجائزة برونزية عن حملةRise – The Power of Small"  

 خالل حفل توزيع جوائز كريستال للشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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 رات اإلسالميجوائز اإلما

 .جائزة يورو موني لإلبداع في التمويل اإلسالمي لمنصة مرابحة في ناسداك دبي 

  اإلمارات اإلسالمي يفوز بجائزة أفضل حساب توفير وأفضل منتج خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في حفل

 .6540جوائز سي بي آي فايننشال بانكر ميدل إيست 

  في المنطقة عن فئة اإلبداع في برنامج المكافآت والوالء الخاصة بالبطاقات مسبوقة جائزة أفضل بطاقة مسبوقة الدفع

 الدفع، في حفل توزيع جوائز الشرق األوسط. 

  .جائزة أفضل برنامج للبطاقات مسبوقة الدفع في حفل توزيع جوائز البطاقات الذكية وقنوات الدفع 

 

 

 نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني:

ويقوم البنك بتقديم اعمال مصرفية متميزة لألفراد في الدولة من  دبي الوطني هو من البنوك الرائدة في المنطقة.بنك اإلمارات 

في الدولة والخارج،  جهاز صببببراف آلي وجهاز إيداع فوري 999فرعا اضببببافة الى  665خالل شبببببكة فروعه التي تضببببم 

لشركات واألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويقوم بتقديم ويعتبر البنك الالعب الرئيسبي في مجال األعمال المصرفية ل

خدماته في مجال األعمال المصرفية اإلسالمية واألعمال المصرفية االستثمارية واألعمال المصرفية الخاصة وإدارة األصول 

 واألسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

 

ة ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر وسنغافورة والمملكة المتحدة ولديه مكاتب ويعمل البنك في اإلمارات العربية المتحد

تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني على 

 . www.emiratesnbd.com العنوان: 

 

 لومات الرجاء االتصال بـ: لمزيد من المع

 

                                 ابراهيم سويدان

 رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة 

 بنك اإلمارات دبي الوطني 

 +974057039937+ / متحرك: 9741 7591443هاتف : 

 Ibrahims@emiratesnbd.comبريد إلكتروني: 

 باتريك كليركن 

 رئيس عالقات المستثمرين

 بنك اإلمارات دبي الوطني

  +974 1 635 7950+/974 1 6546757هاتف: 

 IR@EmiratesNBD.comبريد الكتروني: 

/  PatrickE@EmiratesNBD.com 
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