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 الفوري للنشر صحفي تقرير

 

 2015من عام  الثالث الربعبنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج 

درهماً مدعوماً بارتفاع  اتمليار 5ليصل إلى  %27صافي الربح يرتفع بنسبة 

 الدخل وانخفاض حجم المخصصات

 

 2015 أكتوبر 27 ،دبي 

 

 أبرز النتائج المالية

 

(، أكبر بنك في دولة Emirates NBDأعلن بنك اإلمارات دبي الوطني )رمزه في سوق دبي المالي: 

اإلمارات العربية المتحدة من حيث إجمالي الدخل وصافي الربح وشبكة الفروع، عن تحقيق نتائج مالية 

 اكتسب درهماً. وقد اتمليار 5ليصل إلى  %27قوية انعكست من خالل ارتفاع صافي الربح بنسبة 

وانخفاض  المعتدل في التكاليف واالرتفاعمن اإلرتفاع في صافي دخل الفائدة  زخمهالدخل التشغيلي القوي 

 رسوم انخفاض القيمة.

 

مليار درهماً. وارتفع صافي دخل  11.2ليصل إلى  %2بنسبة  ىالتسعة األول لألشهرونما إجمالي الدخل 

أصول األفراد وانخفاض تكلفة التمويالت.  لنموهماً نظراً در اتمليار 7.6ليصل إلى  %8الفائدة بنسبة 

 بيع دخل النخفاض نتيجةمليار درهماً  3.6ليصل إلى  %7بنسبة  انخفاضاً وسجل دخل غير الفائدة 

عام بالمقارنة  %14بنسبة  األساسية الرسوم دخل على تحسن طرأ ذلك، ومع. واالستثمارات العقارات

الصرف األجنبي والمشتقات ونمو حجم بطاقات االئتمان وارتفاع رسوم  ارتفاع دخلبالسابق مدعوماً 

 خدمات إدارة األصول.

 

أس ر واصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم نتيجة التحسن في جودة االئتمان ونسبو

السيما خالل هذا الربع الذي شهد فيه القطاع المصرفي صعوبات في السيولة  المال والسيولة القوية،

، %100-90نسبة القروض للودائع ضمن النطاق المستهدف من قبل اإلدارة وهو من  وبقيتاإلقليمية. 

 .لتوفيرا وحسابات الجارية الحسابات ودائع مثل ،ثابتةالتمويل الوذلك بفضل النمو المتزايد في مصادر 
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النصف مليارات درهماً، حيث صدر معظمها في  9.5البنك، بحذر، سندات دين ألجل بمبلغ  وأصدر

وشهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في . سانحةعندما كانت ظروف السوق  2015عام الاألول من 

الخامس على التوالي  للربعتكلفة المخاطر  انخفضت، فيما %7.1 نسبة إلى لتصلالبنك مزيداً من التحسن 

 .%115.3بينما ارتفعت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة إلى 

 

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

 ،أعلى أرباح تحقيق يواصل"نحن سعداء بأن نرى بنك اإلمارات دبي الوطني  :اإلمارات دبي الوطني

 ميزانيته زمركو التجارية عالمتهوبأنه قد تمكن من التغلب على التحديات اإلقليمية المتزايدة مدعوماً بقوة 

، 2015من العام  ىاألول التسعة األشهرخالل  الوطني دبي اإلمارات بنكاستطاع و. الراسخ العمومية

من تحقيق إنجاز قياسي  اتمكن كمادرهماً. مليارات  5في صافي الربح ليصل إلى  %27 بنسبةتحقيق نمو 

 .الوطني دبي اإلمارات بنك أنظمة منصة مع مصر بنك فيآخر انعكس من خالل دمج وحدات األعمال 

االستفادة من مكانتها الراسخة  مواصلة وإن مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني في وضع يمكنها من

 ن الفرص المتاحة في المنطقة."م الستفادةلتخطي التحديات وا وميزانيتها العمومية القوية

 

نا "يسرني اإلعالن عن تمكن: وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني

 ائدةالف دخلصافي  مجدداً من تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خالل تحقيق نمو سليم في كل من

 وقدرتنا على جذب واالحتفاظ بودائع األفراد والشركات دور القويةالعمومية  تناوقد كان لميزاني واألرباح.

 مزيد حرازإل أيضاً  سعداء ونحنالمنطقة.  واجهتهاالمتزايدة التي  التحديداتكبير في تحصين البنك ضد 

تحسن في جودة األصول والمحافظة على نسب السيولة ضمن النطاق المستهدف من قبل اإلدارة. ال من

 علىونحن  .لدينا المفضلة األسواق في تاحةالم لنمواوستتيح لنا ميزانيتنا العمومية االستفادة من فرص 

التي  تحدياالفرص والتأداء متميز والتعامل بكفاءة مع  تحقيق سيواصل الحصيف عملنا نهج بأن ثقة

 "تستجد مستقبالً.

 

: "اليزال األداء التشغيلي وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة

 .األرباحقوياً، حيث انعكس بوضوح في نمو صافي دخل الفائدة و 2015لألشهر التسعة األولى من العام 

مليارات  9.5لنتمكن من إصدار تمويالت ألجل بما يقارب لقد استفدنا كذلك من أوضاع السوق المواتية و

 ألجل التمويلاالولوية لمتطلبات  إعطاءقرار .  إن 2015من العام  درهم في األشهر التسعة األولى

مع أننا قادرون على دفع المطلوبات عند االستحقاق  ،جيدة نتائج أعطى 2015 العام مطلع في بنا الخاصة

 بسهولة وانتظار أن تصبح الظروف أكثر مالءمة لالنخراط مجدداً في أسواق رأس المال."   
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 التقرير المالي

درهم مليار  
بتاريخ المنتهية أشهر 9 بتاريخ المنتهية أشهر 9   

/أفضل  

 )أسوأ(

2015 سبتمبر 30 2014 سبتمبر 30   (%) 

    

 %8 7.024 7.572 صافي دخل الفائدة

 (%7) 3.863 3.583 صافي دخل غير الفائدة

الدخلإجمالي   11.155 10.887 2% 

 (%5) (3.212) (3.362) نفقات عامة وإدارية

أرباح تشغيلية قبل مخصصات 

 انخفاض القيمة
7.793 7.675 2% 

ةمخصصات انخفاض القيم  (2.808) (3.831) 27% 

 %30 3.844 4.985 أرباح تشغيلية

حصة من أرباح في شركات 

ةزميل  
.0 113 .0 159 (29%) 

الضرائب رسوم  ( .0 108) (0.090) (21%) 

 %27 3.913 4.990 صافي الربح

 (%0.6) %29.5 %30.1 نسبة التكاليف لإليرادات )%(

 (%0.03) %2.83 %2.80 هامش صافي الفائدة )%(

 %28 0.64 0.82 ربحية السهم )درهماً(

العائد على متوسط حقوق 

 المساهمين )%(
20.6% 17.9% 2.7% 

      

درهم مليار  

في كما في كما  /)أسوأ(أفضل  في كما  /)أسوأ(أفضل   

 سبتمبر 30

2015 

 سبتمبر 30

2014 

 ديسمبر 31 )%(

2014 

)%( 

 %8 363.0 %10 353.9 390.4 إجمالي األصول

 %6 246.0 %6 247.7 261.6  القروض

 %4 258.3 %8 249.7 269.3 الودائع

نسبة القروض مخفضة القيمة 

)%( 
7.1% 12.6% 5.5% 7.9% 0.8% 

نسبة تغطية القروض مخفضة 

 القيمة )%(
115.3% 70.3% 45% 100.3% 15% 

 (%0.2) %21.1 %0.5 %20.4 %20.9 نسبة كفاية رأس المال )%(

 %0.0 %18.0 %0.8 %17.2  %18.0 نسبة الشق األول )%(
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درهماً  مليار 11.155إلى مبلغ  2015 سبتمبر 30في  ةالمنتهي التسعة لألشهروصل إجمالي الدخل 

 .2014 امدرهماً خالل الفترة ذاتها من الع مليار 10.887مقارنة بمبلغ  %2بزيادة بنسبة 

 

الجيد لصافي درهماً. ويعود هذا األداء  مليار 7.572إلى مبلغ  للفترة %8تحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 

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

 .وانخفاض تكلفة التمويالت مدعومة بنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير

 

نتيجة انخفاض أرباح  ادرهم مليون 3.583ليصل إلى  %7بنسبة  انخفاضاً وسجل دخل غير الفائدة 

مقارنة  %14بنسبة  األساسية الرسوم دخل على تحسن طرأ ذلك، ومعمبيعات العقارات واالستثمارات. 

 ارتفاع دخل أعمال التمويل التجاري وإدارة األصول والصرف األجنبي والمشتقات.بعام السابق مدعوماً بال

 

درهماً، بزيادة ضئيلة  مليار 3.362إلى  2015 سبتمبر 30في  ةالمنتهي التسعة لألشهروصلت التكاليف و

السابق. ويعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع  بالعاممقارنة  %5بنسبة 

. وتحسنت نسبة التكاليف إلى أخرىتكاليف  خفضحجم األعمال والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق 

. وباستثناء التكاليف التي %30.1بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى  %0.6الدخل بشكل طفيف بحدود 

 .%31.7الى  الدخل إلىنسبة التكاليف  وصلتتدفع لمرة واحدة، 

 

 ليصل %0.8 بنسبةتحسن معدل القروض منخفضة القيمة  ،2015 للعام األولى التسعة األشهروخالل 

أقل  هي ،درهماً  مليار 2.808بلغت  التيوالفترة  لهذهرسوم مخصصات انخفاض القيمة  إن. %7.1إلى 

تكلفة المخاطر للربع الخامس على التوالي  وانخفضت .2014 العام من المقابلة الفترةمن  %27 بنسبة

. وهذه المخصصات، إلى جانب المستوى السليم إلعادة قيد واسترداد الديون، إلى وضعها الطبيعي لتعود

 . %115.3قد ساهمت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 

 

وهو أعلى  2015من العام  ىالتسعة األول األشهردرهماً في  مليار 4.990بلغ صافي الربح للمجموعة و

. ويعود السبب في زيادة صافي 2014من العام  ىولالتسعة األ األشهرمن الربح المحقق في  %27بنسبة 

 .النفقات وانخفاض المخصصاتالطفيف في  االرتفاعإلى نمو صافي دخل الفائدة و الربح
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. كما 2015من العام  ىالتسعة األول األشهرخالل  %4والودائع بنسبة  %6قروض بنسبة الارتفعت و

حقق اإلمارات اإلسالمي نموا قويا انعكس من خالل ارتفاع أعمال الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي بنسبة 

 .الفترة هذهخالل  24%

 

، 2014بنهاية العام  %95.2بعد أن كانت  %97.2إلى  لتصلنسبة القروض إلى الودائع  وارتفعت 

 ىلاألو التسعة األشهرمنافسة متزايدة على أعمال الودائع. وخالل  وذلك بالنظر إلى ما شهدته السوق من

ألجل  التزاماتقام البنك بإجراء زيادة متحفظة لحجم القروض ألجل عن طريق إصدار  2015من العام 

من إجمالي االلتزامات، وهو ما ساعد  %11مليارات درهماً. وتمثل االلتزامات ألجل حالياً  9.5بمبلغ 

س قوي للتعامل مع اي ظروف قد تستجد مستقبالً في أسواق رأس المال العالمية لألرباع في توفير أسا

 السنوية المقبلة. 

 

، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق األول من 2015 سبتمبر 30كما في و

 .على التوالي %18.0و %20.9رأس المال إلى 

 

 أداء األعمال

 

 لألفراد وإدارة الثروات األعمال المصرفية

 سبتمبر 30 في المنتهية التسعة لألشهردرهم  مليار 4.265 اإلدارةالذي حققته  التشغيلي بلغ إجمالي الدخل

 .2014 العام من المقابلة للفترة مليار 4.204، مقارنة بمبلغ 2015

 

المدعوم باالرتفاع القوي  %14ويعود السبب في هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع دخل الرسوم بنسبة 

في أعمال الصرف األجنبي وبطاقات االئتمان. وهذا بدوره ساعد على تحسين نسبة دخل الرسوم لتصل 

والتوفير عن . وبدعم من حملة فتح الحسابات الجارية 2014في العام  %34بعد أن كانت  %38إلى 

طريق األجهزة المتنقلة، تمكنت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات من تعزيز نمو أرصدة 

 تركيزها اإلدارة واصلت كمامن العام.  ىفي األشهر التسعة األول %5الحسابات الجارية والتوفير بنسبة 

 حملة بنتائج مدعومة شهري أساس على ذلك في زيادة محققة الثروات أصحاب من العمالء انتقاء على

 " التي طرحتها إدارة الخدمات المصرفية الشخصية.  بيوند"
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لضغوطات طفيفة، على الرغم من النمو السليم في حجم القروض  تعرضها األفراد أصول أعمال واصلتو

الشخصية وقروض السيارات خالل هذا الربع والمدعوم بعدد من الحمالت الترويجية الناجحة. وارتفع 

 بطاقات أعمال وحققت مليار درهماً.  33.4منذ بداية العام ليصل إلى  %10إجمالي القروض بنسبة 

وهو  ،وقالس في له مستوى أعلى على الخصم بطاقات استخدام حجم حافظ فيما رقم،ال ثنائي نمواً  االئتمان

 ما جعل البنك في طليعة مزودي خدمات البطاقات في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 

 ةالمصرفي الخدمات توفير مجال في ريادتهاواصلت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات و

 %30األجهزة المتنقلة وعبر اإلنترنت بأكثر من  عبرالخدمات المصرفية  ارتفعت معامالتو .الرقمية

. كما قام البنك بإدخال تقنية القياسات الحيوية ضمن %15الفروع بنسبة  معامالتفيما انخفضت  ،هذا العام

"سمارت  ألول مرة في المنطقة، وذلك من خالل طرح خدمة المتنقلةخدماته المصرفية عبر األجهزة 

ح لألفراد حيث تتي ،رواجاً  األكثر القناة اليوم المتميزة الرقمية األموال تحويل خدمة وتشكلتاتش" للعمالء. 

نات وقد تم إدخال المزيد من التحسي الهند وباكستان والفلبين.وجهات وهي  ثالثإلى  األموالالقيام بتحويل 

  بإطالق خدمة "التحويل المباشر" إلى األجهزة المتنقلة. الربع هذا خاللعلى المنتج 

 

بفضل ارتفاع اإليرادات  نمواً وحققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك اإلمارات دبي الوطني 

 معايير ينتحس على المتزايد لتركيزل كانوالمناطق الجغرافية. وقد  المنتجاتمن  عددالتي توزعت ما بين 

  . العمالء رضىمستويات  زيادةأثر كبير على  العمالء خدمة

 

 األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات

 سبتمبر 30 بتاريخ المنتهية الفترة في متوازناً  أداء والمؤسسات للهيئات المصرفية األعمال إدارة حققت

دخلها التشغيلي عند المستوى ذاته المسجل في الفترة المقابلة من العام السابق والمنتهية  بقي حيث 2015

 . 2014سبتمبر  30بتاريخ 

 

ليصل  %4الفائدة بنسبة  دخل، انخفض صافي 2015سبتمبر  30األشهر التسعة المنتهية بتاريخ  فيو

، ويعود ذلك إلى الضغوط المستمرة على 2014درهماً مقارنة بالفترة ذاتها من العام  مليار 2.670إلى 

 ظل سوق شديدة التنافسية.     فيالهامش 
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 درهماً، مليار 1.017ليصل إلى  %6 بنسبة 2015 سبتمبر 30 في المنتهية للفترة الرسوم دخل ارتفعو

يل إدارة النقد والتمو حرزتأو الممول، غير الدخل في النمو تحقيق على المتواصل التركيز يعكس ما وهو

 اً.قوي التجاري ومبيعات منتجات الخزينة أداءً 

 

 العام من المقابلة بالفترة مقارنة 2015 العام من األولى التسعة لألشهر %14 بنسبة التكاليف ارتفعتو

 حديداً وت األعمال، أفق صياغة إلعادة إجراؤها تم التي االستثمارات إلى رئيسي بشكل ذلك ويعود، 2014

  .إدارة العمليات المباشرةحيث تسعى اإلدارة إلى تحسين مستويات  المصرفية المعامالت خدمات في

 

دفتر القروض على جودته االئتمانية خالل الربع الثالث، وساهمت القرارات المتخذة بشأن بعض  حافظو

مالي في مستوى التغطية اإلج تحسن إلى أدى مما سترداداإل عملياتفي  زيادةالقضايا السابقة في تحقيق 

 .المخصصات متطلباتفي  وخفض

 

العام مدعومة بزخم انتعاش أنشطة  خالل %6األصول بنسبة  ارتفعتيتعلق بالميزانية العمومية، فقد  وفيما

 نتيجة، %5 بنسبة الودائع ونمت. التمويل التجارياإلقراض والنمو الذي حققه البنك في مجال أعمال 

 اباتوحس الجارية الحسابات أرصدة على التركيز مع راسخة سيولة قاعدة لتأسيس جهودها اإلدارة مواصلة

 .التوفير

 

إدارة األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات تحقيق تقدم جيد في برنامج تحولها، وذلك لبلورة  تواصلو

األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات في منطقة الشرق األوسط  إدارات طليعة فيهدفها بأن تصبح 

 من المنتجات والحلول لعمالء البنك في أنحاء المنطقة. متكاملةوشمال أفريقيا من خالل توفير مجموعة 

 

 األسواق العالمية والخزينة

التسعة المنتهية بتاريخ مليون درهم لألشهر  130الدخل اإلجمالي إلدارة األسواق العالمية والخزينة بلغ 

 .2015سبتمبر  30

 

رفع تقارير اإلدارة  اتمليون درهماً على حساب إعادة تنسيق عملي 545وتراجع الدخل لهذه الفترة بمبلغ 

الداخلية ونتيجة تقليص حجم المحفظة اإلستثمارية باإلضافة إلى طرح بعض من تحوطات الميزانية 

 العمومية.
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على خلفية ارتفاع حجم مبيعات منتجات التحوط من أسعار الفائدة ومبيعات  ويواصل دخل المبيعات نموه

 الصرف األجنبي.

 

مليار درهم عن طريق مزيج  9.5والخزينة بإصدار إلتزامات دين بمبلغ  الميةوقامت إدارة األسواق الع

 من معامالت الطرح العام والخاص بثماني عمالت.

 

 اإلمارات اإلسالمي

حيث ارتفع  2015من العام  ىاألول التسعة األشهراستمر اإلمارات اإلسالمي في تحقيق أداء جيد في 

درهماً.  مليار 1.801ليصل إلى  %27إجمالي الدخل )بعد استبعاد حصة العمالء من األرباح( بنسبة 

 26أن كانت  بعد مليار درهماً  32لتصل إلى  %24وارتفعت الذمم المدينة المالية واالستثمارية بنسبة 

 . 2014ديسمبر من العام  31مليار درهماً في 

 

اإلمارات اإلسالمي ألن يصبح المصرف اإلسالمي الرائد في المنطقة، وقد أثبت المصرف نجاحه  يطمحو

مليون درهماً لألشهر التسعة المنتهية  534 بلغ الذي الربحفي صافي  %109من خالل تحقيق نمو بنسبة 

تواصل أعمال الذمم المدينة المالية اإلسالمية تحقيق نمو قوي وقد استطاع و. 2015سبتمبر  30بتاريخ 

 دولة. وقد ارتكزالاإلمارات اإلسالمي ترسيخ حضوره كواحد من أهم ثالثة مصارف إسالمية رئيسية في 

شبكة الفروع الواسعة للمصرف وعلى قوة عالمته التجارية ومزايا منتجاته هذا النجاح بالمرتبة األولى على 

 القيمة.

 

مستقرة من قبل وكالة مستقبلية " مع نظرة +Aتصنيف من فئة " على مؤخراً  اإلسالمي اإلمارات وحصل

. ويعكس هذا التصنيف للمصرف "1"دعم الوالتي أكدت بدورها على تصنيف  فيتش""التصنيف العالمية 

   الراسخ، نمو ربحية اإلمارات اإلسالمي وتحسن جودة األصول وارتفاع قيمة العالمة التجارية.

   

عدد  عماسمه ايضاً  ويرتبطاإلمارات اإلسالمي الراعي الرئيسي للقمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي  وكان

 من المبادرات المجتمعية. 

 

 مالمح مستقبلية 

ر قوة صرف الدوالو اإلقليمية السيولة حدثهات قد التيحجم التحديات بنك اإلمارات دبي الوطني  يدرك

والبنك في وضع يؤهله للتعامل بكفاءة مع هذه التحديات واالستفادة من  األمريكي وإنخفاض أسعار النفط.
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اد العالمي، مو لالقتصفي أعقاب الهبوط في أسعار النفط وضعف توقعات النوالفرص السانحة في المنطقة. 

 %4.0إلى  2015 لعامتوقعاته للنمو في دولة اإلمارات العربية المتحدة  بخفضالماضي  الشهرقام البنك 

(. وإننا نتوقع أن يحافظ قطاع البناء والتصنيع على دوره كقوة %4.3)بعد أن كانت في السابق عند نسبة 

ة. والنقل والخدمات اللوجستي السياحةكما نتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية مثل قطاع دافعة للنمو. 

وسيستمر البنك في تطبيق استراتيجته الناجحة، وتستند هذه اإلستراتيجية إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل 

 مال األساسيةفي تقديم خدمة مصرفية متميزة للعمالء وبناء مؤسسة عالية األداء ودفع عجلة نمو األع

 .وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة وتنويع مصادر الدخل

 -انتهى-

 

 الجوائز:

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي 

 يفوز بجائزة "أفضل مؤسسة إلصدار الصكوك" وجائزة "أفضل بنك استثماري  اإلمارات دبي الوطني كابيتال

محلي" في اإلمارات العربية المتحدة خالل حفل توزيع جوائز إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق األوسط 

 .2014للعام 

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

 .2014إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق األوسط للعام 

  "بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في منطقة الشرق األوسط

ي التميز الدولي ف و"أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة" ضمن برنامج

 من مؤسسة "ذا آسيان بانكر". 2015الخدمات المالية لألفراد للعام 

  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك خاص في اإلمارات العربية المّتحدة لألعمال الخيرية

 واالستثمار في المجتمع، من "يوروموني".

 من "ذا آسيان بانكر". 2015ك لمنح قروض السيارات" للعام بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة "أفضل بن 

 2014 -يفوز بجائزة دبي للجودة  بنك اإلمارات دبي الوطني. 

 .بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة األميرة هيا للتربية الخاصة 

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

  الشرق األوسط. - 2015يفوز بجائزة يوروموني لالمتياز  دبي الوطنيبنك اإلمارات 

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

  للفاعلية.  العالمي

 لنقدية إلدارة السيولة ا الخدمات المصرفية للشركات في بنك اإلمارات دبي الوطني تحصد جائزة أفضل بنك محلي

" عن فئة "أفضل تطبيق للخدمات 2015في اإلمارات للعام وذلك ضمن جوائز مجلة "آسيان بانكينغ آند فاينانس 

 المصرفية عبر الهاتف المتحرك، "سمارت بيزنس".
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  يبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد ثالث جوائز خالل حفل توزيع جوائز جلوبال فاينانس ألفضل بنك رقم: 

  جائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية لالفراد في الشرق األوسط وأفريقيا لإلمارات العربية

 المتحدة 

 جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك 

  جائزة أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المتحرك للنهوض باالبتكار في تكنولوجيا الخدمات المصرفية

 عبر الهاتف المتحرك

  بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بثالث جوائز في حفل توزيع جوائز يوروموني السنوي ألفضل الشركات المدارة

 2015للعام 

  من حيث اإلقليم –جائزة أفضل شركة مدارة في الشرق األوسط 

  من حيث الدولة –جائزة أفضل شركة مدارة في اإلمارات العربية المتحدة 

 من حيث القطاع )المصرفي والتمويل( –كة مدارة في الشرق األوسط فضل شرأ 

  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "جائزة اإلبداع في خدمات إنجاز المعامالت" وذلك عن خدمة التحويل

 . 2015المباشر في حفل جوائز جلوبال فاينانس السنوي إلنجاز المعامالت للعام 

 وز بعشر جوائز بنك اإلمارات دبي الوطني يف(House & Deals)  في حفل توزيع جوائز إيميا فاينانس للعام

 وتتضمن ما يلي: 2015

  "في حفل توزيع جوائز إيميا، كأكبربنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة "أفضل مؤسسة مالية مقترضة 

 جهة مصدرة للشركات المدرجة في بورصة ناسداك دبي.

 اإلمارات دبي الوطني كابيتال يفوزان بجائزة أفضل مدير أسهم في الشرق بنك اإلمارات دبي الوطني و

 األوسط.

 .بنك اإلمارات دبي الوطني واإلمارات دبي الوطني كابيتال يفوزان بجائزة أفضل مدير صكوك 

 .أفضل طرح عام في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا لإلكتتاب العام إلعمار مولز 

 مليار دوالر أمريكي  1منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا : إصدار بمبلغ  أفضل سندات شركات في

 لتورك تيليكوم

  مليون دوالر أمريكي لماجد الفطيم. 500أفضل سندات شركات في منطقة الشرق األوسط : إصدار بمبلغ 

  ية.مليار دوالر أمريكي لموانئ دبي العالم 3أفضل قرض مجّمع في الشرق األوسط: قرض بمبلغ 

 .أفضل عملية هيكلة في الشرق األوسط: إعادة تسعير قرض سوق دبي الحرة 

 

  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول –جوائز إدارة األصول وتمويل األفراد 

  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول تحصد جائزة أفضل صندوق لألصول المختلطة من جوائزFund 

Selector Asia  اإلمارات للفرص بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نال جائزة  . صندوق2015لعام

 Fund"أفضل صندوق تمويل لألصول المختلطة" من قبل لجنة تحكيم عالمية مستقلة ضمن حفل توزيع جوائز 

Selector Asia (FSA). 
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  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول تحصد ثالث جوائز من جوائز الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألداء مديري

  2015الصناديق 

 أفضل مدير للصناديق في اإلمارات العربية المتحدة" للعام الثالث على التوالي" 

 يا للدخل الثابت "أفضل صندوق دخل ثابت للعام عن صندوق اإلمارات الشرق األوسط وشمال أفريق 

 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  25بنك اإلمارات دبي الوطني يصّنف ضمن أقوى

 العالم

  ـ "بنك اإلمارات دبي الوطني" العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في دولة اإلمارات صنفت العالمة التجارية ل

 مليار دوالر أمريكي. 1.78العربية المتحدة، حيث بلغت قيمتها 

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

 

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

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

 

 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 " 

  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزتين من قبل لجنة براندون هول لجوائز التمّيز 

 XCCELERATE -الميدالية الذهبية ألفضل برنامج تدريب مسؤولي المبيعات وتحسين أدائهم  -

XCEED INITIATIVE (XXI) 

لتعلم لالخدمات المصرفية لألعمال، أفضل استخدام  –يدالية الفضية ألفضل برنامج لمنح الشهادات الم -

)برنامج شهادة مساعد معتمد( وأفضل برنامج تنمية  CAP)برنامج القيادة اإلدارية( و MLP -المدمج 

 )برنامج قيادة الفريق(. TLP -/ قيادة مبتكرة وفريدة من نوعها 

 

  اإلسالميجوائز اإلمارات 

 .جائزة يوروموني لإلبداع في التمويل اإلسالمي لمنصة مرابحة في ناسداك دبي 

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

 .2015حفل جوائز سي بي آي فايننشال بانكر ميدل إيست 

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

 مسبوقة الدفع، في حفل توزيع جوائز الشرق األوسط. 

  2015جائزة أفضل برنامج للبطاقات مسبوقة الدفع في حفل توزيع جوائز البطاقات الذكية وقنوات الدفع للعام. 


