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  خبر صحفي عاجل للنشر 
  

  
  2016بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج الربع األول من عام 

  
مليار درھماً مدعوماً بارتفاع  1.8ليصل إلى  %8صافي الربح يرتفع بنسبة 

 الدخل وانخفاض حجم المخصصات
  

  2016 أبريل 19 – دبي
 
 

  المالية النتائج أبرز
 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، عن تحقيق نتائج أكبر بنك أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني 

مليار درھماً.  1.8ليصل إلى  %8مالية قوية انعكست من خالل ارتفاع صافي الربح بنسبة 

ً من اإلرتفاع في إجمالي الدخل  الجيدوقد شھد الدخل التشغيلي  المدفوع بنمو األصول دعما

 .اتحجم المخصصالتكاليف وانخفاض في ضبط إلى  رسوم األساسية إضافةالودخل مستقر من 

وبالرغم من ظروف السوق التي انطوت على تحديات صعبة، تمكن بنك اإلمارات دبي الوطني 

من االستمرار في تحقيق نمو في اإليرادات وصافي األرباح، ويعود ذلك إلى األداء القوي 

  لمختلف وحدات األعمال في الربع األول.  

   

مليار درھماً. وارتفع صافي دخل  3.9ليصل إلى  %2ونما إجمالي الدخل للربع األول بنسبة 

ً نظراً ألن نمو القروض قد ساھم في تعويض  2.6ليصل إلى  %3الفائدة بنسبة  مليار درھما

ً بنسبة  ً طفيفا مليار  1.4ليصل إلى  %1انخفاض الھوامش. وسجل دخل غير الفائدة انخفاضا

راجع تالمدعوم بنمو في حجم بطاقات اإلئتمان بينما استقرار دخل الرسوم األساسية  درھماً نتيجة

  .لمرة واحدةالمحققة نتيجة إلنخفاض األرباح  الدخل من العقارات واالستثمارات

  

. 2016واصلت الميزانية العمومية للبنك حفاظھا على مركزھا القوي في الربع األول من العام 

الل الربع خ تحسنتوتحسنت جودة االئتمان نظراً ألن نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك 

، فيما اكتسبت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة مزيداً %6.9إلى  %7.1األول من نسبة 
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القروض إلى الودائع في البنك مستقرة عند حدود بقيت نسبة و. %113.5لتبلغ  من الزخم

التزامات وخالل ھذا الربع أصدر البنك  الذي تستھدفه اإلدارة.وھي ضمن النطاق  95.9%

مليار درھماً عن طريق عمليات الطرح الخاص بأسعار تنافسية والتي ساھمت  2دين ألجل بمبلغ 

المال  على نسب رأسفي الربع األول بدورھا في تعزيز ھيكلية السيولة. وطرأ انخفاض طفيف 

ن عنتيجة لدفع توزيعات األرباح السنوية والتي تمت موازنتھا وذلك  %20.3الجيدة والبالغة 

توقع أن تساھم األرباح من الموكما في األعوام السابقة،  .طريق األرباح المحتجزة لھذا الربع

  المحتجزة في نمو قاعدة رأس المال خالل الفترة المتبقية من العام. 

  

 ةإدار مجلس رئيس نائب القاسم، عبدهللا ھشام قال المجموعة، أداء على تعليقه معرض وفي

"نحن مسرورن جداً لألداء القوي الذي تمكن بنك اإلمارات  :الوطني دبي اإلمارات بنك مجموعة

المخاوف المستمرة  من على الرغم 2016دبي الوطني من تحقيقه في الربع األول من العام 

ألرباح في البنك للربع النمو العالمي. وقد انعكس ذلك من خالل ارتفاع صافي ا توقعات حول

واصلت الميزانية العمومية ومليار درھماً.  1.808ليصل إلى  %8بنسبة  2016األول من العام 

تحسينات إضافية على مقاييس جودة كما طرأت حفاظھا على مركزھا القوي خالل ھذه الفترة 

إلمارات دبي االئتمان، باإلضافة إلى استقرار نسب التمويل ورأس المال. إن مجموعة بنك ا

الراسخة وقاعدة رأس المال والسيولة القوية  امن االستفادة من مكانتھ االوطني في وضع يمكنھ

 "الغتنام الفرص المتاحة في المنطقة. الديھ

   

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

مليار درھماً،  1.808مالية قوية انعكست بصافي ربح بلغ عن تمكننا مجدداً من تحقيق نتائج 

. ويعود السبب في ھذا إلى ارتفاع 2015بالمقارنة مع الربع ذاته من العام  %8بزيادة بنسبة 

دخل األصول وانخفاض المخصصات. وقد استمر تراجع حدة الضغوطات على مستويات 

ي المتأزمة التي مرت بھا في النصف الثان السيولة في القطاع للربع األول بالمقارنة مع الظروف

. وعموماً، تمكنت إدارات األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات واألسواق 2015من العام 

العالمية والخزينة واألعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات جميعھا من تحقيق أداء قوي لھذا 

ً حجم التحديات بتفاؤل حذر 2016الربع. وما زلنا نتطلع لباقي عام  ، ولكننا ندرك أيضا

  المستقبلية التي قد تنشأ عن قوة صرف الدوالر وانخفاض أسعار النفط."
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تحسن األداء " للمجموعة: المالية للشؤون الرئيسي المسؤول سوبرامانيان، سوريا وقال

والذي انعكس في نمو إجمالي الدخل وصافي الربح.  2016التشغيلي للربع األول من العام 

ومانزال نواصل تركيزنا على ضبط التكاليف، في حين أن مستوى ھيكلية السيولة لدينا في 

مليار درھماً عن طريق  2وضع جيد. وخالل ھذا الربع قمنا بإصدار التزامات دين ألجل بمبلغ 

  ظروف السوق." التحديات في عمليات الطرح الخاص بأسعار تنافسية على الرغم من 

  
  المالي التقرير

  

  درھم مليار

الربع المنتھي 
  بتاريخ

الربع المنتھي 
  بتاريخ

  أفضل/(اسوأ)
الربع المنتھي 

 بتاريخ
  أفضل/(اسوأ)

مارس  31
2016  

مارس  31
2015  

(%) 
ديسمبر  31

2015 
(%) 

      
 )%4( 2.669 %3 2.485 2.555 الفائدةصافي دخل 

 )%4( 1.404 )%1( 1.360 1.350 صافي دخل غير الفائدة
 )%4( 4.073 %2 3.845 3.905 إجمالي اإليرادات

 %8 )1.357( )%16( )1.079( )1.250( نفقات عامة وإدارية
أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض 

 القيمة
2.655 2.766 )4%( 2.716 

)2%( 

 )%39( )0.599( %24 )1.085( )0.829( ةانخفاض القيم مخصصات
 )%14( 2.117 %9 1.681 1.826 أرباح تشغيلية

 )%49( 0.053 )%26( 0.036 0.027 ةحصة من أرباح في شركات زميل
 %23 )0.036( %2 )0.046( )0.045( رسوم الضرائب
 )%15( 2.134 %8 1.671 1.808 صافي الربح

      
 %1.3 %33.3 )%3.9( %28.1 %32.0 لإليرادات (%)نسبة التكاليف 

 )%0.20( %2.82 )%0.28( %2.90 %2.62 ھامش صافي الفائدة (%)
 )%17( 0.36 %11 0.27 0.30 ربحية السھم (درھماً)

العائد على حقوق المساھمين الملموسة 
(%) 

20.8% 21.6% )0.8%( 21.5% )0.7%( 

 مليار درھم
  أفضل/(اسوأ) كما في   أفضل/(اسوأ) كما في   كما في

مارس  31
2016  

مارس  31
2015  

(%) 
ديسمبر  31

2015  
(%) 

 %2 406.6 %13 367.5 414.5 إجمالي األصول
 %3 270.6 %12 248.9 279.1   القروض
 %1 287.2 %12 260.4 290.9 الودائع

 %0.2 %7.1 %0.9 %7.8 %6.9  نسبة القروض مخفضة القيمة (%)
 %2.0 %111.5 %10.3 %103.2 %113.5 تغطية القروض مخفضة القيمة (%)نسبة 

 )%0.4( %20.7 )%0.2( %20.5 %20.3 نسبة كفاية رأس المال (%)
 )%0.4( %18.0 )%0.1( %17.5 %17.6 نسبة الشق األول (%)



 
 

Page 4 of 10 

  

مليار درھماً بزيادة بنسبة  3.905إلى مبلغ  2016مارس  31إجمالي الدخل للربع المنتھي في  وصل

   .2015مليار درھماً خالل الفترة ذاتھا من العام  3.845مقارنة بمبلغ  2%

مليار  2.555ليصل إلى  2016في الربع األول من العام  %3وتحّسن صافي دخل الفائدة بنسبة 

ء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى النمو الكلي في القروض والذي ساعد في تعويض درھماً. ويعود األدا

  انخفاض الھوامش.

 

مليار درھماً ويعود ذلك  1.350ليصل إلى  %1انخفض دخل غير الفائدة للفترة بشكل طفيف بنسبة و

 قاراتإلى استقرار دخل الرسوم األساسية نتيجة لنمو أعمال بطاقات االئتمان وانخفاض دخل الع

  واالستثمارات.

 

 %16بزيادة بنسبة  2016مارس  31مليار درھماً في الربع المنتھي في  1.250وبلغت التكاليف 

مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق. وتعود ھذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين المرتبطة بنمو 

. 2015رنة مع الربع األخير من العام بالمقا %8حجم األعمال. وتحسنت التكاليف بشكل فعلي بنسبة 

مقارنة بالفترة ذاتھا من العام الماضي.  %32لتصل إلى  %3.9ونمت نسبة التكاليف إلى الدخل بحدود 

وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، كان من المفترض أن تصل نسبة التكاليف للدخل الى 

33.6%. 

 

 %7.1بعد أن كان  %6.9خالل ھذا الربع، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة ليصل إلى نسبة و

 829، بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 2016. وفي الربع األول من العام 2015بنھاية العام 

، ويعود ذلك بسبب عودة 2015مقارنة بالربع األول من العام  %24مليون درھماً وھي أقل بنسبة 

مليون درھماً  226يشمل صافي المخصصات مبلغ والتكلفة للمخاطر إلى مستوياتھا االعتيادية.  نسب

  . %113.5لتحصيالت تم إعادة قيدھا والتي ساھمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 

 %8، بزيادة بنسبة 2016مليار درھماً للربع األول من العام  1.808وبلغ صافي الربح للمجموعة 

. ويعود السبب في زيادة صافي األرباح إلى نمو 2015الربح المحقق في الربع المقابل من العام  عن

  صافي دخل الفائدة وضبط التكاليف وتقليص حجم المخصصات. 
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نسبة القروض إلى خالل الربع. وبقيت  %1ونما حجم الودائع بنسبة  %3وارتفعت القروض بنسبة 

وخالل ھذا الربع، استبدل البنك بحذر التزامات دين مستحقة . %95.9الودائع مستقرة عند حدود 

مليار درھماً تم جمعھا عن طريق عمليات  2.0مليار درھماُ مقابل تمويالت ألجل بقيمة  1.5بمبلغ 

  الطرح الخاص. 

، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق األول من 2016مارس  31كما في و

  على التوالي.  %17.6و %20.3رأس المال إلى 

  أداء األعمال

 األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

مليار درھماً  1.513بلغ الدخل التشغيلي الذي حققته إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات 

مقارنة بالعام السابق. وارتفع صافي دخل الفائدة  %8، بزيادة قدرھا 2016للربع األول من العام 

 595صل إلى لي %11مليون درھماً، في حين ارتفع دخل الرسوم بنسبة  918ليصل إلى  %6بنسبة 

ً بارتفاع حجم الحواالت بالعملة األجنبية وأعمال إدارة الثروات وبطاقات  مليون درھماً، مدعوما

  من إجمالي الدخل. %39يشكل دخل الرسوم حالياً واالئتمان. 

  

وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية ويعود السبب في نمو اإليرادات إلى تحسن مزيج التمويالت. 

 %84، وھي تمثل نسبة 2016مليار درھماً في الربع األول من العام  5.2بمبلغ  وحسابات التوفير

واصلت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات التركيز على جذب ومن إجمالي الودائع. 

عمالء من ذوي الثروات األكبر قيمة عن طريق خدمة "بيوند"، باإلضافة إلى تحسين منافع ومزايا 

لمصرفية المتميزة، السيما من خالل حملة تحويل الراتب الترويجية التي طرحتھا اإلدارة الخدمات ا

  مؤخراً.

  

حققت أعمال البطاقات نمواً ثنائي الرقم من حيث حجم اإلنفاق باستخدام البطاقات مقارنة بالفترة ذاتھا و

اقات في دولة اإلمارات من العام السابق، مما ساھم في تعزيز مكانة البنك كأبرز مزود لخدمات البط

العربية المتحدة. وواصلت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات التركيز على فئات 

الُمفّضل من بنك اإلمارات دبي  ضيف ستاروود البطاقات الفاخرة، وذلك من خالل طرح بطاقة ائتمان

ألف ميل ضمن مزايا بطاقة ائتمان سكاي واردز من بنك  75الوطني باإلضافة إلى حملة اكسب 

  اإلمارات دبي الوطني.
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يواصل البنك االستثمار في المبادرات الرقمية لتحسين مشاركة العمالء وتجربة التعامل مع البنك. و

يل القادم من أجھزة الصراف اآللي التفاعلية وقام بتوسيع نطاق خالل ھذا الربع، أطلق البنك الجو

تطبيق الخدمات المصرفية عبر األجھزة المتنقلة بإضافة منتجات ومزايا جديدة مثل برامج التقسيط 

عالمياً من بين البنوك من قبل  17والقروض الفورية. وصنف بنك اإلمارات دبي الوطني في المركز 

  . 2016ميزه في مجال وسائل التواصل اإلجتماعي للربع األول من العام فايننشال براند على ت

  

 2016حققت إدارة الثروات، وتحديداً، الخدمات المصرفية الخاصة أداء قوياً للربع األول من العام و

من خالل نمو اإليرادات المدعوم بدخل الرسوم ذات الصلة باالستثمارات. وقامت إدارة الثروات أيضاً 

نطاق تغطية العمالء الستھداف العمالء المرموقين من ذوي الثروات األكبر حجماً في شرق  بتوسيع

  وغرب أفريقياً، باإلضافة إلى الشركات العائلية وفئات أخرى من المستثمرين المؤسساتيين.

  

 ،وتمكنت إدارة األصول في بنك اإلمارات دبي الوطني من المحافظة على مكانتھا الريادية في المنطقة

مليار درھماً خالل ھذا الربع، بينما استطاعت  12حيث ارتفعت اإلصول قيد اإلدارة لديھا إلى ما يقارب 

شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية من تحسين مركزھا في السوق على الرغم من االنخفاض 

  ة.   الكلي في حجم معامالت التداول التي كانت تسود بيئة التعامالت في ھذه الفتر

  

  والمؤسسات للھيئات المصرفية األعمال

مارس  31حققت إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات أداًء قوياً في الربع األول المنتھي في 

 499مقارنة بمبلغ  %41مليون درھماً، بزيادة بنسبة  705، حيث بلغ صافي األرباح لديھا 2016

دعومة باالنتعاش المتواصل الذي تشھده األعمال م 2015مارس  31للربع األول المنتھي في 

  األساسية وانخفاض متطلبات المخصصات نتيجة لتحسن جودة االئتمان في سجل القروض.

  

 2016مارس  31مليون درھماً للربع األول المنتھي في  778شھد صافي إيرادات الفائدة الذي بلغ و

، ويعود 2015مارس  31مليون درھماً للربع المنتھي في  898مقارنة بمبلغ  %13انخفاضاً بنسبة 

  ئدة.االداخلية ذات الصلة وتقليص ھامش الف يةتقارير اإلدارإعادة تنظيم الذلك بشكل رئيسي إلى 
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ً في الربع األول المنتھي في  317انخفض دخل الرسوم البالغ و   2016مارس  31مليون درھما

، ويعود ذلك بشكل 2015مارس  31مليون درھماً للربع المنتھي في  349مقارنة بمبلغ  %9بنسبة 

  رئيسي إلى انخفاض حجم المعامالت ذات الصلة بالرسوم نتيجة لتباطؤ حركة السوق عموماً.

   

، ويعود ذلك 2015مارس  31مقارنة بالفترة السابقة المنتھية بتاريخ  %34ارتفعت التكاليف بنسبة و

ً إلى عملية إعادة الھيكلة  ، وزيادة التكاليف الناشئة عن استخدام شبكة التوزيع التنظيميةأساسا

ية ة األعمال المصرفوالمبادرات االنتقائية التي تم طرحھا إلعادة تشكيل وحدات األعمال. وتواصل إدار

للھيئات والمؤسسات االستثمار في تطوير أنظمة خدمات المعامالت المصرفية لديھا بھدف تحسين 

مستويات اإلنجاز واالستجابة، وكذلك تطوير أنظمة األسواق العالمية والخزينة بھدف دعم التحسينات 

  لخزينة.  التي أدخلھا البنك مؤخراً على قدرات منتجات األسواق العالمية وا

  

ً بنسبة  هبقيت جودة االئتمان في سجل القروض قوية، مما نتج عنو في متطلبات  %58تحسنا

 31مليون درھماً للربع المنتھي في  664مليون درھماً، مقارنة بمبلغ  280المخصصات لتصل إلى 

  . 2015مارس 

  

، حيث تم تعويض 2016خالل الربع األول من العام بشكل عام بقيت أرصدة األصول مستقرة كما 

لتعكس الجھود  %3مبالغ القروض الجديدة بدفعات القروض المسددة، في حين انخفضت الودائع بنسبة 

  مع الحفاظ على السيولة عند أفضل مستوياتھا. سعراً خفض تكاليف الودائع ألجل األعلى لالمبذولة 

 

ھدف ي في برنامج التحول الذي يتواصل إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات تحقيق تقدم قوو

إلى جعلھا بمثابة اإلدارة الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل توفير مجموعة 

متكاملة من المنتجات المصرفية الخاصة بالشركات والحلول التي تلبي متطلبات عمالء البنك في جميع 

 .أنحاء المنطقة

  

  والخزينة العالمية األسواق

مليون درھماً  159إدارة األسواق العالمية والخزينة ارتفاعاً في إجمالي الدخل ليصل إلى مبلغ  حققت

وقد استفاد الدخل الصافي للفائدة من كل من اإلرتفاع في أسعار  . 2016مارس  31للربع المنتھي في 

في تكاليف التمويل بين البنوك خالل الربع األول  الفائدة األمريكية خالل شھر ديسمبر واإلنخفاض
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ة ويعود ھذا النمو في الدخل إلى األداء الجيد لكافباإلضافة إلى التغير في تسعير التحويالت الداخلية. 

  منتجات إدارة األسواق العالمية والخزينة.

  

من أسعار الفائدة نظراً الرتفاع حجم مبيعات منتجات التحوط  %16ونمت إيرادات المبيعات بنسبة 

  ومبيعات الصرف األجنبي ومنتجات الدخل الثابت.

  

ً نتيجة األداء  ألعمال التداول في منتجات االئتمان  القويوشھدت أعمال التداول واالستثمار تحسنا

  ظروف السوق. التحديات في والصرف األجنبي، وذلك على الرغم من 

  

ً من  2ة والخزينة التزامات دين بقيمة وأصدر مكتب التمويل في إدارة األسواق العالمي مليار درھما

التي استحقت ومليار درھماً  1.5خالل عمليات الطرح الخاص والتي فاقت قيمة التزامات الدين بمبلغ 

  .2016في الربع األول من العام 

  

  اإلمارات اإلسالمي

أصول من خالل ارتفاع  انعكس 2016حقق اإلمارات اإلسالمي أداًء قوياً في الربع األول من العام 

ة الذمم المدينة المالية واالستثمارية بنسبوودائع العمالء واإليرادات األساسية خالل الربع. كما ارتفعت 

مليار درھماً خالل الربع. وواصل اإلمارات اإلسالمي تركيزه على تحسين مزيج  37لتصل إلى  9%

في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الربع األول  كبيرمطلوباته الذي أدى إلى ارتفاع 

  .  2016من العام 

  

ً  45 بلغ 2016صافي الربح للربع األول من العام  لمبالغ التي لاألخذ باإلعتبار  معو. مليون درھما

 مقارنة بالفترة %15بنسبة  2016نما إجمالي الدخل، في الربع األول من العام  تدفع لمرة واحدة،

  ذاتھا من العام السابق بسبب نمو دفتر التمويالت واإلدارة الفعالة للھامش وزيادة دخل الرسوم.

  

خالل ھذا الربع، فيما ارتفعت نسبة التغطية إلى  %8.6تحسن معدل القروض المتعثرة إلى نسبة و

مخصصات تحفظية، تمكن اإلمارات وسياسة  استباقية. وبفضل تبني إدارة مخاطر ائتمان 91%

  اإلسالمي من الحفاظ على جودة دفتر األصول لديه في ظل ظروف السوق غير المستقرة. 
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فرعاً، وذلك من خالل إضافة فرع جديد  61قام اإلمارات اإلسالمي بتوسيع شبكة فروعه لتصل إلى و

اضاف اإلمارات اإلسالمي  . وحرصاً منه على تحسين تجربة العمالء المصرفية،2016خالل العام 

  جھازاً.  199أيضاً تسعة أجھزة صراف وإيداع آلي جديدة، ليصل عدد األجھزة الكلي للمصرف 

  

   مستقبلية مالمح

 2015قام بنك اإلمارات دبي الوطني بخفض توقعاته للنمو في دولة اإلمارات العربية المتحدة للعام 

 %3.0. ونتوقع حدوث مزيد من التباطؤ ليصل إلى 2014في العام  %4.6بعد أن كانت  %4.0إلى 

سة سيا التي من المحتمل أن تؤدي إلىوفي ھذا العام، وذلك يعود إلى استمرار تراجع أسعار النفط 

رف وقوة صالسيولة شح تواصل ظروف وسمالية أكثر تشدداً، وإلى تباطؤ نمو القطاع غير النفطي. 

ن ملقطاع غير النفطي، وتحديداً في قطاعات الخدمات. ومع ذلك، على نمو اتحديات بفرض الدوالر 

الناتج  جابي على نمووقع أن يرتفع إنتاج النفط تماشياً مع األھداف الرسمية، مما سيكون له أثر إيالمت

المحلي اإلجمالي. وسيستمر البنك في تطبيق استراتيجته الناجحة التي تستند إلى خمس ركائز جوھرية 

تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعمالء وبناء مؤسسة عالية األداء ودفع عجلة نمو األعمال 

  .األساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة وتنويع مصادر الدخل

  -انتھى-

 مالحظات للمحررين

 
 الجوائز:

  
  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي  

o ي اإلمارات ف ”بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة عن فئة "أفضل بنك في القدرات المصرفية التجارية

للخدمات  استطالع يوروموني تجربة العمالء في الشرق األوسط" ضمن-التقنية المبتكرة فئة "والعربية المتحدة 

 .2016الثروات للعام  وإدارة المصرفية الخاصة

 

  إلدارة األصول   بي الوطنيداإلمارات  –جوائز إدارة األصول وتمويل األفراد 

o  إلدارة األصول تفوز بجائزة "أفضل صندوق دخل ثابت في اإلمارات العربية المتحدة" دبي الوطني اإلمارات

في  مجلة إنترناشيونال فاينانس لمتحدة " في حفل توزيع جوائزو"أفضل صندوق عقاري في اإلمارات العربية ا

 .2015اإلمارات العربية المتحدة للعام 

o  إلدارة األصول تفوز بجائزة "أفضل صندوق عقاري للعام" خالل حفل توزيع جوائز  بي الوطنيداإلمارات

 .2016الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألداء مديري الصناديق للعام 

  

  

 



 
 

Page 10 of 10 

 بنك اإلمارات دبي الوطني –يق والتواصل االجتماعي وإشراك العمالء جوائز التسو 

o  2.186عالمة تجارية مصرفية حيث بلغت قيمتھا  100صنف بنك اإلمارات دبي الوطني ضمن قائمة أعلى 

  الذي أعّدته مجلة "ذي بانكر". مليار دوالر أمريكي ضمن التقييم السنوي للعالمات التجارية

o دبي لينكس"للعام" خالل جوائز  معلن"أفضل يفوز بجائزة دبي الوطني  بنك اإلمارات". 

o  في وسائل التواصل  100ضمن قائمة أقوى  17بالمرتبة يصنف بنك اإلمارات دبي الوطني ً ً نشطا مصرفا

 االجتماعي على مستوى العالم من قبل "ذا فاينانشال براند".

 

  جوائز أخرى 

o  ل "الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي تنمية«بجائزة يفوز بنك اإلمارات دبي الوطني ً دعم تكريما

 جھود التوطين.

o  الجمعيةبخمس جوائز خالل حفل توزيع جوائز "تفوز إدارة الموارد البشرية في بنك اإلمارات دبي الوطني 

 داء وفئاتالواليات المتحدة األمريكية في تكنولوجيا التعليم، تحسين األ -" 2015األمريكية للتنمية المواھب 

 التعلم والتنمية التنظيمية.

 
 نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني:

  بنك اإلمارات دبي الوطني ھو من البنوك الرائدة في المنطقة.

رفية متميزة ل م ألويقوم البنك بتقديم اعمال مص بكة فروعه التي تض افة الى  221فراد في الدولة من خالل ش جھاز  962فرعا اض

ركات واألفراد في في الدولة والخارج صراف آلي وجھاز إيداع فوري ، ويعتبر البنك الالعب الرئيسي في مجال األعمال المصرفية للش

تثمارية واألعمال  رفية االس المية واألعمال المص رفية اإلس دولة اإلمارات العربية المتحدة ويقوم بتقديم خدماته في مجال األعمال المص

  الخاصة وإدارة األصول واألسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. المصرفية

  

 دويعمل البنك في اإلمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة ولديه مكاتب تمثيلية في الھن

  .  www.emiratesnbd.comكتروني على العنوان: والصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االل

  

  لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ: 

   ابراھيم سويدان

  أول رئيس نائب 

  إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة رئيس 

  بنك اإلمارات دبي الوطني 

  +971506538937+ / متحرك: 9714 6094113ھاتف: 

  Ibrahims@emiratesnbd.comبريد إلكتروني: 

 باتريك كليركن 

  رئيس عالقات المستثمرين

  بنك اإلمارات دبي الوطني

   +971 4 6093007ھاتف: 

  IR@EmiratesNBD.comبريد الكتروني: 

PatrickE@EmiratesNBD.com 

 
  

 


