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  خبر صحفي عاجل للنشر 

 

  2015بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج الربع األول من عام 

  درھماً مدعوماً بارتفاع الدخل وانخفاض حجم المخصصات مليار 1.7ليصل إلى  %60صافي الربح يرتفع بنسبة 

ً  مليار 3.8 إلى ليصل %15 بنسبة الدخل إجمالي ارتفاع   %23 بنسبة الفائدة غير من الدخل نمو نتيجة درھما

  

  2015أبريل  22 –دبي 

  أبرز النتائج المالية

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

الدخل شھد مليار درھماً. وقد  1.7ليصل إلى  %60تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خالل ارتفاع صافي الربح بنسبة 

يف وانخفاض استقرار التكال والذي ترافق مع ائدةصافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفمن اإلرتفاع في التشغيلي القوي دعماً 

  رسوم انخفاض القيمة.  

  

ليصل إلى   %11صافي دخل الفائدة بنسبة مليار درھماً. وارتفع  3.8ليصل إلى  %15ونما إجمالي الدخل للربع األول بنسبة 

ً نظراً ألن نمو األصول ارتكز على منتجات األفراد والمنتجات اإلس 2.5 المية ذات ھوامش الربح األعلى، في مليار درھما

حين شھدت محفظة تمويالت البنك تحسناً نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وسجل دخل غير الفائدة ارتفاعاً 

 ارتفاع دخل الصرف األجنبي والمشتقات والنمو فيو عقاراتلبيع بصفقات مليار درھماً مدعوماً  1.4ليصل إلى  %23بنسبة 

 أنشطة إدارة األصول وأعمال بطاقات االئتمان.

   

السيولة نسب نتيجة التحسن في  2015وواصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم في الربع األول من العام 

في الربع األول  ة السيولةيمليارات درھماً والتي عززت ھيكل 5وجودة االئتمان. وقد أصدر البنك التزامات دين ألجل بأكثر من 

 %7.9. وشھدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن خالل الربع األول مرتفعة من نسبة 2015من العام 

. ويعود السبب في ذلك إلى اإلدارة النشطة من قبل البنك لمخزونه القائم من القروض منخفضة القيمة، فيما تحسنت %7.8إلى 

وقد طرأ انخفاض طفيف على نسب رأس المال في الربع األول نتيجة . %103.9منخفضة القيمة لتبلغ نسبة تغطية القروض 

  .  ا الربعاألرباح المحتجزة لھذتمت موازنتھا عن طريق لدفع توزيعات األرباح السنوية والتي 

  

 دبي اإلمارات مجموعة بنكمجلس إدارة  نائب رئيس ھشام عبدهللا القاسم، وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال

من تخطي عتبة مئة مليار  ،وألول مرة في تاريخه ،بنك اإلمارات دبي الوطني إنه من دواعي سرورنا أن يتمكن" :الوطني

بلغ صافي الربح في نمو ، تحقيق 2015.  كما استطاع خالل الربع األول من العام دوالر أمريكي في حجم إجمالي األصول

واكتسبت الميزانية العمومية كذلك مزيداً من الزخم خالل ھذه الفترة، مدعومة بتحسن مليار درھماً.  1.671ليصل إلى  60%

ة مكانتھا الراسخيمكنھا من االستفادة من ي وضع إن مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني ف أداء أنشطة التمويل وجودة األصول.

  الفرص المتاحة في المنطقة."  اغتنامھا وكذلك لدي قاعدة رأس المال والسيولة القويةو

  

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

. 2014مع الربع ذاته من العام  بالمقارنة  %60 بنسبةدرھماً، بزيادة مليار  1.671 بلغانعكست بصافي ربح  نتائج مالية قوية
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بع خالل ھذا الروحقق اإلمارات اإلسالمي ويعود السبب في ھذا إلى ارتفاع الدخل واستقرار النفقات وانخفاض المخصصات. 

ً حجم  2015تمثلت في نمو الدخل واألصول. ومازلنا نتطلع لباقي عام  متميزة للغايةنتائج  بتفاؤل حذر، ولكننا ندرك أيضا

   "ات المستقبلية التي قد تنشأ عن قوة صرف الدوالر وانخفاض أسعار النفط.التحدي

  

 2015"تحسن األداء التشغيلي للربع األول من العام  :الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة المسؤول سوبرامانيان، سوريا وقال

لتي ا مصادر إيراداتنا ومصادر دخل الرسوموالذي انعكس في نمو إجمالي الدخل وصافي الربح. ومانزال نواصل التنويع في 

. وانخفضت 2014في الربع األول من العام  %29.7مقارنة بنسبة  2015في الربع األول من العام  %32.9نسبة إلى ارتفعت 

مة دعو، فيما استقرت الھوامش مالضغوط التنافسيةالتكاليف بشكل فعلي مقارنة بالربع ذاته من العام السابق على الرغم من 

  ".التمويلبالتغير في مزيج األصول وتحسن قاعدة 

  

  التقرير المالي

  

درھم مليار  

في المنتھي الربع الربع المنتھي في / أفضل 

 (أسوأ)

في المنتھي الربع /أفضل   

 (أسوأ)

2015 مارس 31 2014 مارس 31  2014 ديسمبر 31 (%)   (%) 

 %0 2.473 %11 2.232 2.485 صافي دخل الفائدة

غير الفائدة صافي دخل  1.360 1.102 23% 1.082 26% 

 %8 3.555 %3.8453.33315الدخل إجمالي

 %8 (1.177) (%3) (1.050) (1.079) نفقات عامة وإدارية

انخفاض القيمة رسومأرباح تشغيلية قبل   2.7662.28321% 2.378 16% 

القيمة انخفاض مخصصات  (1.085) (1.267) 14% (1.163) 7% 

 %38 1.214 %1.6811.01665تشغيلية أرباح

ةحصة من أرباح في شركات زميل  0.036 0.061 (41%) 0.051 (29%) 

الضرائب رسوم  (0.046) (0.035) (31%) (0.039) (16%) 

 %36 1.226 %1.6711.04260الربح صافي

(%) للدخلنسبة التكاليف   28.1% 31.5% 3.4% 33.1% 5.0% 

 (%0.01) %2.91 %0.15 %2.75 %2.90 ھامش صافي الفائدة (%)

 %4 0.26 %59 0.17 0.27 ربحية السھم (درھماً)

(%) الملموسة الملكيةالعائد على حقوق   21.6% 14.9% 6.7% 16.0% 5.7% 

درھم مليار  

فيكما

2015 مارس 31  

فيكما

2014 مارس 31  

/ أفضل

 (أسوأ)

(%) 

في كما  

2014 ديسمبر 31  

/أفضل  

 (أسوأ)

(%) 

 %1 363.0 %6 347.1 367.5 إجمالي األصول

ضالقرو  248.9 239.7 4% 246.0 1% 

 %1 258.3 %4 251.5 260.4 الودائع

 %0.1 %7.9 %5.9 %13.8 %7.8 نسبة القروض مخفضة القيمة (%)

 %3.6 %100.3 %43.2 %60.7 %103.9 نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة (%)

 (%0.5) %21.1 %1.4 %19.2 %20.5 نسبة كفاية رأس المال (%)

 (%0.5) %18.0 %2.5 %15.0 %17.5 نسبة الشق األول (%)
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ً بزيادة بنسبة مليار  3.845 مبلغإلى  2015 مارس 31إجمالي الدخل للربع المنتھي في  وصل مقارنة بمبلغ  %15درھما

  .2014درھماً خالل الفترة ذاتھا من العام مليار  3.333

  

ً مليار  2.485 مبلغإلى  2015للربع األول من العام  %11الفائدة بنسبة دخل تحسن صافي  . ويعود ھذا األداء الجيد درھما

انخفاض ولألفراد المصرفية  واألعمالالمصرفية اإلسالمية  األعماللصافي دخل الفائدة إلى تحسن مزيج األصول بسبب نمو 

 الحسابات الجارية وحسابات التوفير.نمو في مدعومة بتكلفة التمويالت 

  

 دخلدرھماً. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مليار  1.360ليصل إلى  %23تحسناً بنسبة للفترة  وسجل دخل غير الفائدة

 العقارات  فضالً عن األرباح الناشئة عن بيعوالمشتقات ونمو أعمال إدارة األصول وبطاقات االئتمان،  الصرف األجنبي

 .يةاالستثمار

 

مقارنة بالفترة ذاتھا  %3درھماً، بزيادة ضئيلة بنسبة مليار  1.079إلى  2015مارس  31وصلت التكاليف للربع المنتھي في 

ً جتم تعويضھا نمو األعمال والتي  لدعمارتفعت تكاليف الموظفين نتيجة لقيام البنك باالستثمار و من العام السابق  عن طريق زئيا

 %3.4بة بنس الدخلوتحسنت نسبة التكاليف إلى  .واإليجاراتخفض تكاليف تقنية المعلومات والرسوم المھنية والتسويق 

ي وباستثناء التكاليف الت نمو الدخل الذي فاق بكثير نمو التكاليف. بسبب زخم ،%28.1بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 

 .%30.2تصل نسبة التكاليف لاليرادات الى تدفع لمرة واحدة، كان من المفترض أن 

 

رسوم . وارتفعت 2014بنھاية العام  %7.9بعد أن كان  %7.8وخالل ھذا الربع تحسن معدل القروض منخفضة القيمة إلى 

ً وھي أقل من األرباع السنوية مليار  1.085لتصل إلى  2015مخصصات انخفاض القيمة في الربع األول من العام  درھما

. وھذا بدوره ساھم في تحسين نسبة التغطية 2015ألن تكاليف المخاطر بدأت تعود إلى وضعھا الطبيعي في العام السابقة نظراً 

     .%103.9لتصل إلى 

  

ربح المحقق في الربع أعلى من الوھو  2015درھماً في الربع األول من العام مليار  1.671وبلغ صافي الربح للمجموعة 

. ويعود السبب في زيادة صافي األرباح إلى صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة واستقرار 2014األول من العام 

 النفقات وانخفاض المخصصات. 

  

خالل ھذه الفترة. كما حقق اإلمارات اإلسالمي نموا قويا انعكس من خالل ارتفاع  %1ودائع العمالء بنسبة قروض و ارتفعتو

. وخالل %95.6خالل الربع. وكانت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند  %6أعمال الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي بنسبة 

  مليار درھماً. 3.6ق إصدار التزامات بمبلغ ھذا الربع أيضاً قام البنك بإجراء زيادة متحفظة لحجم القروض ألجل عن طري

  

 %20.5، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق األول من رأس المال إلى 2015مارس  31كما في و

  على التوالي.  %17.5و
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  أداء األعمال

 

 األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

مارس  31درھم للربع المنتھي في مليار  1.402بلغ إجمالي الدخل الذي حققته إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات 

األعمال المصرفية  ت. وسجل2014درھم في الربع األول من العام مليار  1.388مقارنة بمبلغ  %1، بزيادة قدرھا 2015من العام 

  ظلت مستقرة بسبب التغيير في تعديالت تسعير التحويالت الداخلية.اإليرادات  لألفراد نمواً، إال أن

   

، التمويلالبنك المستمرة لتعزيز جھود . وفي إطار %20سبة ارتفاع دخل الرسوم بنالنمو بشكل أساسي إلى  اويعود السبب في ھذ

، كما قامت %2لحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة اأرصدة بتنمية  إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثرواتقامت 

   مليار درھماً. 109.7الجارية وحسابات التوفير في سجل الودائع لديھا والبالغ  بإدخال مزيد من التحسينات على قاعدة الحسابات

  

المصرفية لألفراد اھتمامھا على تنمية وترسيخ والء العمالء، وذلك من األعمال ، ركزت إدارة 2015في الربع األول من العام و

ى تحسين حرصاً منھا عل المصرفية الرقمية القنواتالعمالء مدعومة باالبتكارات في مجال  لتعزيز تجربةخالل تقديم نماذج مختلفة 

وقد حظيت جھود اكتساب المزيد من العمالء بدعم من الحملة الترويجية "بيوند" من الخدمة المصرفية  .لھممزايا الراحة والمالءمة 

للعمالء طلب متزايد على تقديم خدمات متميزة وجود نتيجة ل، 2014 الخاصة في البنك والتي تم طرحھا في الربع األخير من العام

  .من ھذه الفئة

 

ة، السيارات والقروض الشخصيعلى قروض الكبير متميزاً خالل ھذا الربع مدعومة باإلقبال  أداءً ى البنك لد حققت أعمال األصولو

 طاقتكاستخدم بالترويجية مثل حملة " مالتطرح العديد من الح حصتھا في السوق من خالل زيادةبطاقات ت أعمال الفي حين واصل

ة خاصة بالشركات الصغير بطاقة وھي أول مركز دبي للسلع المتعددة، بطاقة ائتمان منتجات جديدة مثلواربح"، فضالً عن طرح 

رائدة لدينا الاألموال صة تحويل بتوسيع نطاق منقمنا أيضا ومنطقة حرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. والمتوسطة تصدر في 

 شريكة في الھند والفلبين وباكستان.الللبنوك تتيح إجراء تحويل أموال فوري التي وھي "التحويل المباشر" 

  

إلى الدخل غير الممول، وحققت معظمه  استندملفتاً،  حققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك اإلمارات دبي الوطني نمواً و

 المدارةأصولھا  حجم دارة األصولفي فروعھا الخارجية على وجه التحديد. ووسعت اإلمارات دبي الوطني إل جيداً  أداءكذلك 

  دولة.العزز من مركزھا كمدير بارز لألصول في مليار درھم، مما  11إلى أكثر من لتصل 

  

  األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات

انعكس من خالل نمو دخلھا التشغيلي  2015حققت إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات أداًء قوياً في الربع األول من العام 

. وارتفع صافي 2014درھماً في الربع األول من العام مليار  1.146درھماً مقارنة بمبلغ مليار  1.246ليصل إلى  %9بنسبة 

 %5اً، في حين نما دخل الرسوم بنسبة درھم مليون 898ليصل إلى  2015في الربع األول من العام  %10إيرادات الفائدة بنسبة 

ھو ما يعكس التركيز المتواصل على مليون درھماً، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مبيعات منتجات الخزينة و 349ليصل إلى 

   تحسين كفاءة رأس المال من خالل تنمية الدخل غير الممول. 
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ا يتعلق بالميزانية العمومية، بقيت أصول إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات مستقرة مقارنة بالربع األخير من العام وفيم

لتعكس التركيز على  %1، حيث تم تعويض مبالغ القروض الجديدة بدفعات القروض المسددة، في حين نمت الودائع بنسبة 2014

  األساسية المتنامية.الحسابات الجارية وحسابات التوفير أرصدة  

  

 تحقيقكدليل إضافي على استمرار إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات في  2015 وجاءت نتائج الربع األول من العام

وفير وشمال أفريقيا من خالل ت منطقة الشرق األوسطالرائدة في  اإلدارةالتحول الذي يھدف إلى جعلھا بمثابة  تقدم قوي في برنامج

  نطقة.جميع أنحاء المالتي تلبي متطلبات عمالء البنك في  والحلول الخاصة بالشركاتمن المنتجات المصرفية  متكاملةمجموعة 

  

  األسواق العالمية والخزينة

 2015درھماً للربع األول من العام  ماليين 105ليصل إلى مبلغ األسواق العالمية والخزينة ارتفاعاً في إجمالي الدخل إدارة حققت 

مليون  82بمبلغ  2015. وتراجع الدخل للربع األول من العام 2014مليون درھماً في الربع األول من العام  244مقابل مبلغ 

  المؤسسات.الخزينة وإدارة األعمال المصرفية للھيئات وإدارة األسواق العالمية ودرھماً نتيجة إعادة الھيكلة اإلدارية فيما بين 

  

إلى انخفاض أنشطة العمليات الدولية والذي يرجع أساسا إلى طرح بعض في اإليرادات ويعود السبب في ھذا االنخفاض الجزئي 

  من تحوطات الميزانية العمومية وتقليص حجم محفظة االستثمار.

  

سنوات.  7دوالر أمريكي لمدة  مليارمبلغ  ععدد من العمالت لجمفي  وقام مكتب التمويل العالمي باصدار عدد من السندات العامة

من حيث عمليات الطرح الخاص للسندات  2015وحققت األسواق العالمية والخزينة كذلك أداء متميزاً في الربع األول من العام 

  عمالت مختلفة. 6مليون دوالر أمريكي في  430الممتازة من خالل طرح التزامات دين بأكثر من 

  

المبيعات وعمليات التداول يعكس اتجاھات نمو ايجابية. وارتفع دخل المبيعات على خلفية ارتفاع حجم مبيعات منتجات واليزال دخل 

التحوط من أسعار الفائدة ومبيعات الصرف األجنبي. وحقق دخل عمليات التداول نمواً نتيجة األداء القوي لمكتب تداول الصرف 

  األجنبي.

  

نظراً التجاه المزيد من  2015التداول نمواً خالل العام عمليات العالمية والخزينة أن يشھد دخل المبيعات ووتتوقع إدارة األسواق 

  العمالء من الشركات نحو التحوط من مخاطر أسعار الفائدة على خلفية توقعات تفيد بأن أسعار الفائدة ستبدأ باالرتفاع.

  

   اإلمارات اإلسالمي

(بعد استبعاد حصة الدخل حيث ارتفع إجمالي  2015في الربع األول من العام  تحقيق أداء جيد فياستمر اإلمارات اإلسالمي 

 420، مقارنة بمبلغ 2015مارس  31مليون درھماً للربع األول المنتھي في  666ليصل إلى  %58العمالء من األرباح) بنسبة 

ً في الربع األول من العام  مليار  28.4لتصل إلى  %9ينة المالية واالستثمارية بنسبة . وارتفعت الذمم المد2014مليون درھما

  .2014درھماً منذ نھاية العام 

  

، من خالل 2011وقد انعكس نجاح المصرف، الذي يعود السبب فيه أساساً إلى استراتيجية النمو الكلي التي تم طرحھا في العام 

ليصل  %106ضية. وقد نما صافي ربح اإلمارات اإلسالمي بنسبة النتائج القوية التي تم تحقيقھا على مدى السنوات الثالث الما

  .2014مليون درھماً في الربع األول من العام  94، مقارنة بمبلغ 2015مارس  31مليون درھماً للربع المنتھي في  194إلى 
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على تنمية محفظة الخدمات المصرفية لألعمال المدعومة بمنتجات تنطوي  2015وقد تركز اھتمام اإلمارات اإلسالمي في العام 

على منافع ومزايا أكثر لعمالء المصرف من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويواصل المصرف نجاحه الذي أصبح محط تقدير 

صرف جائزة "أفضل مصرف إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة" من قبل مجلة بالغ في القطاع، ال سيما بعد أن نال الم

"وورلد فاينانس"، وجائزة "أفضل حساب توفير" وجائزة "أفضل منتج جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة" خالل حفل توزيع 

  .2015للعام للمنتجات جوائز مجلة "بانكر ميدل إيست" 

  

   مالمح مستقبلية

قوة ل نتيجةمستقبل التي قد تنشأ في الحجم التحديات لأيضاً مع إدراكنا  2015عام بتفاؤل حذر إلى الفترة المتبقية من التطلع مازلنا ن

في لنمو ل هبعد الھبوط في أسعار النفط، قام البنك بخفض توقعات هعلماً بأن .أسعار النفطفي نخفاض اإلواألمريكي صرف الدوالر 

أن يحافظ قطاع السياحة على دوره . وإننا نتوقع )%4.8(بعد أن كانت  %4.3إلى  2015المتحدة للعام دولة اإلمارات العربية 

ن تنمو أنتوقع كما كقوة دافعة للنمو على الرغم من الظروف األكثر صعوبة التي تشھدھا كبرى األسواق الرئيسية مثل روسيا. 

جمالي الناتج يتوقع البنك أن ينمو إ ،وإضافة إلى ذلكت اللوجستية والبناء. القطاعات غير النفطية مثل قطاع التصنيع والنقل والخدما

التي  ،ةالعمومي تهميزاني، وتوفر ةالناجح تهسيستمر البنك في تطبيق استراتيجو. 2015خالل عام  %4.7بنسبة في دبي المحلي 

مثل ھذه اإلستراتيجية إلى خمس ركائز جوھرية تتلمنطقة. وتستند الالستفادة من فرص النمو في تتمتع بمركز قوي، قاعدة صلبة 

في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعمالء وبناء مؤسسة عالية األداء ودفع عجلة نمو األعمال األساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة 

  وتنويع مصادر الدخل.

  

 مالحظات للمحررين

  الجوائز:

  دبي الوطني بنك اإلمارات –جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي  

  إلمارات في اأفضل بنك استثماري محلي" "اإلمارات دبي الوطني كابيتال يفوز بجائزة "أفضل مؤسسة إلصدار الصكوك" وجائزة

 .2014فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق األوسط للعام  إيمياخالل حفل توزيع جوائز العربية المتحدة 

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

 .2014للخدمات المصرفية في الشرق األوسط للعام 

  للخدمات كبن أفضل"و" األوسط الشرق منطقة في لألفراد المصرفية للخدمات بنك"أفضل  بجائزةبنك اإلمارات دبي الوطني يفوز 

من  2015" ضمن برنامج التميز الدولي في الخدمات المالية لألفراد للعام المتحدة العربية اإلمارات دولة في لألفراد المصرفية

  .مؤسسة "ذا آسيان بانكر"

 لمجتمع،ا في واالستثمار الخيرية لألعمال المّتحدة العربية اإلمارات في خاص بنك"أفضل  جائزة حصدياإلمارات دبي الوطني  بنك 

 ."يوروموني" من

 

  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول –جوائز إدارة األصول وتمويل األفراد 

 حصد جائزة أفضل صندوق لألصول المختلطة من جوائز ت اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصولFund Selector Asia  لعام

من  "المختلطة لألصول تمويل قصندو أفضل"بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نال جائزة  للفرص . صندوق اإلمارات2015

  .Fund Selector Asia (FSA)قبل لجنة تحكيم عالمية مستقلة ضمن حفل توزيع جوائز 

  2015 الصناديق مديري ألداء أفريقيا وشمال األوسط الشرق جوائز من جوائز ثالث حصدتاإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول   

  المتحدة" للعام الثالث على التوالي"أفضل مدير للصناديق في اإلمارات العربية 
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  أفضل صندوق دخل ثابت للعام عن صندوق اإلمارات الشرق األوسط وشمال أفريقيا للدخل الثابت" 

 أفضل صندوق عقاري" للعام عن صندوق اإلمارات العقاري"  

 

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز التسويق والتواصل االجتماعي وإشراك العمالء 

 مصرفاً نشطاً في وسائل التواصل االجتماعي على مستوى العالم 25ات دبي الوطني يصّنف ضمن أقوى بنك اإلمار 

 لمتحدة،ا العربية اإلمارات دولة في قيمة األكثر المصرفية التجارية العالمة" الوطني دبي اإلمارات"بنك  لـ التجارية العالمة صنفت 

 .أمريكي دوالر مليار 1.78 قيمتھا بلغت حيث

  2014تكريم بنك اإلمارات دبي الوطني في تقرير ميداس األول للعالمات التجارية العالمية للعام. 

 

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

  مجلة "إيميا فاينانس". من 2014بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة "أفضل مؤسسة مالية مقترضة" للعام 

 

 جوائز أخرى 

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

 حفل توزيع جوائز كريستال للشرق األوسط وشمال أفريقيا.

  

 

 نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني:

عمال مصرفية متميزة لألفراد في الدولة من خالل شبكة أويقوم البنك بتقديم  البنوك الرائدة في المنطقة. بنك اإلمارات دبي الوطني ھو من

ً  217فروعه التي تضم  ويعتبر البنك الالعب الرئيسي في . في الدولة والخارج جھاز صراف آلي وجھاز إيداع فوري 890ضافة الى إ فرعا

في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويقوم بتقديم خدماته في مجال األعمال المصرفية اإلسالمية  رفية للشركات واألفرادصمجال األعمال الم

 واألعمال المصرفية االستثمارية واألعمال المصرفية الخاصة وإدارة األصول واألسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة ولديه مكاتب تمثيلية في الھند والصين ويعمل البنك في اإلمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة 

  .  www.emiratesnbd.comوإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني على العنوان: 

  ـ: لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب

  

  

                                   ابراھيم سويدان

  رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة 

  بنك اإلمارات دبي الوطني 

  +971506538937+ / متحرك: 9714 6094113ھاتف : 

  Ibrahims@emiratesnbd.comبريد إلكتروني: 

 باتريك كليركن 

  رئيس عالقات المستثمرين

  بنك اإلمارات دبي الوطني

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

 IR@EmiratesNBD.comبريد الكتروني: 

/  PatrickE@EmiratesNBD.com  

 

 


