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   خبر صحفي عاجل للنشر

 

 2018من العام الربع الثالث بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج 

  

مليار  7.7السابق ليصل إلى  العامذاتھا من  بالفترةمقارنة  %24بنسبة  صافي الربح ارتفاع

  المخصصات وانخفاض الفائدة دخل صافينتيجة الرتفاع درھم 

  

 

  : 2018 أكتوبر 30 ،دبي

 

مقارنة  %24صافي الربح بنسبة  بارتفاع وذلك قويةنتائج مالية  تحقيق عنأعلن بنك اإلمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة، 

 العام السابقذاتھا من  بالفترةمقارنة  %19صافي دخل الفائدة بنسبة  وتحسندرھم.  مليار 7.7ليصل إلى السابق  العامذاتھا من  بالفترة

األداء التشغيلي بدعم ناتج عن التحسن في المخصصات بنسبة  حظي كما. الھوامش في التحسن من مزيد وإحراز القروض نمو نتيجة

حيث شھدت مزيداً من دعم  القوي، مركزھا على تحافظ. والتزال الميزانية العمومية للبنك العام السابق من ذاتھا بالفترةمقارنة  35%

  ومستوى السيولة السليم والتحسن في نسب القروض المتعثرة. نسب رأس المال نتيجة األرباح المحتجزة 

  

   2018للربع الثالث من العام  – أبرز النتائج المالية

  

  العام السابق.  من ذاتھا بالفترةمقارنة  %24مليار درھماً، بزيادة بنسبة  7.7بلغ صافي الربح 

 الذي ترافق مع تحّسن في الھوامش. نمو القروضمقارنة بالعام السابق نتيجة  %19دخل الفائدة بنسبة  صافي ارتفع 

 مدعوماً بارتفاع  %2.81ليصل إلى نسبة  العام السابقمن  ذاتھا بالفترةأساس مقارنة نقطة  35صافي ھامش الفائدة بواقع  عفارت

 أسعار الفائدة. 

 مليار درھم. 12.9مقارنة بالعام السابق ليصل إلى  %13الدخل بنسبة جمالي تحسن إ 

 درھم، مليار 492.6 الموجودات إجمالي بلغ  ً  .2017 العام نھاية عن %5 بنسبة مرتفعا

 مليار درھم. 324.7لتصل إلى  2017نھاية العام عن  %7قروض العمالء بنسبة  تارتفع 

 مليار درھم. 341.2لتصل إلى  2017نھاية العام  عن %4ودائع العمالء بنسبة  تارتفع 

 127.4على زخمھا عند  نسبة التغطية حافظتفي حين  %5.8نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى  تتحسن%. 

  في  إلى الوضع السليم للسيولة %95.2الذي يبلغ و، كما يشير معدل القروض إلى الودائع %196.5بلغ معدل تغطية السيولة

 .المجموعة

 وانتھت نسبة كفاية رأس  %16.6نسبة الشق األول من األسھم العادية في البنك إلى معدالت رأس المال، حيث ارتفعت  تعززت

  . %21.3المال عند 

 

 اإلمارات بنك لمجموعة المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس نائب القاسم، عبدهللا ھشام قال المجموعة، أداء على تعليقه معرض وفي

من  ىالتسعة األول األشھر في قويتحقيق صافي أرباح  منيتمكن بنك اإلمارات دبي الوطني  أنبالغة إننا نشعر بسعادة " الوطني، دبي

هللا،  رعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيوامتثاالً لرؤية  .2018العام 
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ً في مجال ادبي إلبراز خارطة طريق طموحة عن أعلنت دبي الذكية  احتفاال وذلك  2021عام اللتكنولوجيا بحلول كوجھة رائدة عالميا

 لألفراد رقمي أفضل بنكللفوز بجائزة  نك اإلمارات دبي الوطنيتم اختيار بيأن  اوفي إطار دعم ھذه المبادرة، يسرن .للدولة باليوبيل الذھبي

لبنك ا"، المنصة الرقمية المبتكرة التي تواكب متطلبات أسلوب الحياة من بنك اإلمارات دبي الوطني، بجائزة Liv.دولة وكذلك فوز "الفي 

أھداف بالنزال مستمرون في ترسيخ التزامنا  في البنك كما أنناھذا العام. دولة من قبل مجلة جلوبال فاينانس لالفي الرقمي األكثر ابتكاراً 

  من مبادرات الخدمة المجتمعية." العديدالمؤسس وذلك من خالل طرح  الوالد إرث تخلّد التي" زايد"عام  مبادرة

  

تحقيق أداء قوي لألشھر  الوطني من دبي اإلمارات تمكن بنك" الوطني، دبي اإلمارات بنك لمجموعة التنفيذي الرئيس نيلسون، شاين وقال

صافي دخل الفائدة وذلك على خلفية نمو القروض مليار درھم مدعوماً بارتفاع  7.7التسعة الماضية انعكس من خالل تحقيق صافي ربح بلغ 

 نتيجة المال رأس لمتانة كبربعد أن حظيت بدعم أ على مكانتھا الراسخة للمجموعةالميزانية العمومية  حافظت. كما وتحسن الھوامش

تحسن معدل القروض المتعثرة والمستوى السليم للسيولة. وكمؤشر على الثقة الكبيرة من جانب البنوك  األرباح المحتجزة والتي ترافقت مع

مليار  2ثالث سنوات بقيمة  لمدة إغالق تسھيالت قرض ألجلمن  بنك اإلمارات دبي الوطني بنجاحتمكن  وثيقة،التي تربطنا بھا صلة 

ً مريكي في سبتمبر. وقد حققت الصفقة نجاحدوالر أ ة بنك مما يعكس قو زيادة مبلغ االكتتاب وتحسن األسعار، من يتضحكما  اً كبير ا

  ."رائد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فضالً عن عالقاته القوية مع البنوك الدوليةكبنك اإلمارات دبي الوطني 

  

مرضياً  2018من عام  الثالث"كان األداء التشغيلي للربع  ،لرئيسي للشؤون المالية للمجموعةسوريا سوبرامانيان، المسؤول اوقال 

 ذاتھا الفترةبمقارنة  في تعزيز أرباح المجموعة تھاومساھم يالتشغيل ھانظراً ألن جميع القطاعات التشغيلية قد حققت زيادة في كل من دخل

ً على أداء دفتر القروض التيالفائدة في التحسن مع ارتفاع معدالت  ھوامشاستمرت الو. العام السابق من  عّوضوھو ما  أّثرت إيجابا

ما لفرصة االستفادة من أي منفعة ناتجة عن االرتفاع المستقبلي في أسعار الفائدة محدودة نظراً قد تكون و تكاليف الودائع. فياالرتفاع 

 %31.9 ا عندتوجيھاتن نسبة التكلفة إلى الدخل في حدود وانتھتودائع ثابتة. توفير إلى لحسابات الجارية وحسابات اللل يتحونشھده من 

 البنك في االستثمار في القدرات الرقمية والموظفين."حيث استمر  2018شھر التسعة األولى من عام لأل

  

 التقرير المالي

درھم مليار
أشھر المنتھية بتاريخ 9 أشھر المنتھية بتاريخ 9   أفضل/(اسوأ) 

2018سبتمبر  30 2017سبتمبر  30   (%) 
 

 %19 7.991 9.536صافي دخل الفائدة
 (%2) 3.428 3.369صافي دخل غير الفائدة

 %13 11.419 12.905إجمالي اإليرادات

 (%17) (3.522) (4.112)نفقات عامة وإدارية
أرباح تشغيلية قبل مخصصات 

انخفاض القيمة
8.793 7.896 11% 

 %35 (1.692) (1.108)ةمخصصات انخفاض القيم

 %24 6.204 7.686أرباح تشغيلية
حصة من أرباح في شركات 

ةزميل
0.083 0.054 53% 

)رسوم الضرائب .0 112) (0.089) (27%) 

 %24 6.170 7.656صافي الربح

 (%1.1) %30.8 %31.9نسبة التكاليف لإليرادات (%)

 %0.35 %2.46 %2.81ھامش صافي الفائدة (%)

 %26 1.03 1.30ربحية السھم (درھماً)
العائد على حقوق المساھمين 

الملموسة (%)
22.4% 20.3% 2.1% 



 
 

Page 3 of 8 

مليار درھم

 30 كما في
سبتمبر 
2018 

 30كما في 
سبتمبر 
2017 

أفضل/(اسوأ)
 30كما في 

ديسمبر 
2017 

 أفضل/(اسوأ)

 (%) 
 

(%) 

 %5 470.4 %7 461.1 492.6إجمالي األصول
 %7 304.1 %7 304.1 324.7القروض
 %4 326.5 %6 322.1 341.2الودائع

نسبة القروض مخفضة القيمة 
(%)

5.8% 6.1% 0.3% 6.2% 0.4% 

نسبة تغطية القروض مخفضة 
القيمة (%)

127.4% 124.9% 2.5% 124.5% 2.9% 

 %0.1 %21.2 %0.1 %21.2 %21.3نسبة كفاية رأس المال (%)
 %1.1 18.9 %1.2 %18.8 %20الشق األول (%) نسبة

نسبة الشق األول من األسھم 
العادية (%)

16.6% 15.3% 1.3% 15.6% 0.7% 

 

ً درھماً  مليار 12.905إلى مبلغ  2018لألشھر التسعة األولى من العام  الدخلإجمالي  وصل  11.419مقارنة بمبلغ  %13بنسبة  مرتفعا
  ذاتھا من العام السابق.خالل الفترة درھماً  مليار

  
درھم نتيجة نمو القروض والتحسن  مليار 9.536ليصل إلى  2018في الربع الثالث من العام  %19الفائدة بنسبة  دخلتحّسن صافي و

  المستمر في الھوامش. 
  

مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق  %1بنسبة  انخفضوالسابق  المقابل من العام مقارنة بالربع %4بنسبة غير الفائدة  من دخلالونما 
نتيجة تكوين مخصص انخفاض القيمة لحصص صندوق  2018 من العام في الربع الثاني األوراق المالية االستثمارية دخلانخفاض بسبب 

  .الملكية الخاصة
  
 ،السابق العامالفترة ذاتھا من عن  %17بنسبة  بارتفاعمليار درھم،  4.112إلى  2018لألشھر التسعة األولى من العام صلت التكاليف و

تكنولوجيا المعلومات المتعلقة باالستثمار في التحول الرقمي والتحديث التكنولوجي. كما وھذا عائد إلى ارتفاع تكاليف الموظفين وتكاليف 

 الو دبي.  2020نات ورعاية معرض إكسبو وضريبة القيمة المضافة واإلعال على التكاليف نتيجة توسيع شبكة فروعنا الدولية ارتفاعطرأ 

نظراً الستثمارنا في تحسين قدراتنا ، %33 تبلغ والتي 2018 للعام التوجيھية الحدود ضمن %31.9 بواقع الدخل إلى التكلفة نسبة تزال

  .المستقبلي النمو فرص دعمالرقمية والموظفين بھدف 

  

ھذه الفترة، بلغت رسوم  وخالل .%5.8 ليصبح تحسن معدل القروض منخفضة القيمة ،2018 العام األشھر التسعة األولى منخالل و

ً  مليار 1.108مخصصات انخفاض القيمة  سنوية  ةنسب وتعادل، 2017 العام من المقابلة بالفترةمقارنة  %35بنسبة  متحسنةوھي  ،درھما

  نقطة أساس سنوياً.  55 تبلغلمخاطر اتكلفة ل

  

ً في  مليار 7.656بلغ صافي الربح للمجموعة و  الربح من %24 بنسبة أعلىوھو مبلغ  2018 العام األشھر التسعة األولى مندرھما

عود السبب في زيادة صافي األرباح إلى نمو الموجودات وارتفاع الھوامش وانخفاض وي. 2017 العام من المقابلة الفترة في المسجل

  الزيادة في تكاليف التشغيل.المخصصات التي ساعدت في تعويض 

  

فيما بقيت  %196.5تغطية السيولة لتصل إلى  نسبة وتحسنتعلى التوالي منذ بداية العام.  %4و %7ارتفعت القروض والودائع بنسبة و

 وھو ما يعكس مستوى السيولة السليم في المجموعة. %95.2القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستھدف من اإلدارة عند نسبة نسبة 

من عمليات الطرح  مزيجعن طريق  درھممليار  7.8، قام البنك بجمع تمويالت ألجل بمبلغ 2018العام  األشھر التسعة األولى من خاللو

ھا قائمة بأسعار أكثر تنافسية حيث تم تمديد أجل يةمويلتوقام البنك بإعادة التفاوض على تسھيالت . عمالتفي ست  العام والطرح الخاص

  .أمريكي مليار دوالر 2حجمھا لتصل إلى  وزيادة 2021لغاية 
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  .%21.3 المال رأس إجمالي ونسبة %16.6 البنك في العادية األسھم من األول الشق نسبة بلغت، 2018 سبتمبر 30كما في و

  أداء األعمال

  األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

، حيث بلغ إجمالي الدخل 2018عام المن األشھر التسعة األولى نتائج مالية قوية في  إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثرواتت حقق

خل د. كما شھد من المطلوبات دخل الفائدةبنمو صافي العام السابق، مدفوعاً من ذاتھا  بالفترةمقارنة  %8بزيادة قدرھا اً درھم مليار 5.450

  .اإليرادات حجم من %35مثل وي الصرف األجنبيمقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق مدعوماً بأعمال البطاقات و %6نمواً بنسبة  الرسوم

  
بالرغم من األوضاع غير المواتية السائدة في السوق، وذلك بدعم من حمالت العمالء الترويجية الناجحة  المطلوبات نمواً معتدالً  دفتر حققو

أعمال  نمو نتيجة 2018خالل األشھر التسعة األولى من العام  %7بنسبة  العمالء قروض حجم ارتفع كما على نطاق واسع.تم إطالقھا  التي

كما  وأسعار الفائدة المرنة، المنتجات التحسينات اإلضافية التي تم إدخالھا علىبمدعوماً  ألجل القروضالبطاقات وأرصدة الرھن العقاري و

  السابق.  العامبمقارنة  %30الجديدة بنسبة  االساسيةوبطاقات االئتمان  %26مبيعات القروض الشخصية بنسبة نمت 

  

كافة محالت  في" بوينتس  Uنقاط " فرصة كسب واستبدال" من إعمار، التي توفر للعمالء Uائتمان فيزا " بطاقةاإلدارة أيضاً  طرحتكما 

 2018م اارتفع حجم اإلنفاق التراكمي للبطاقات للعوومتاجر إعمار، وھو ما يتيح للعمالء فرصة استكشاف دبي وأساليب الحياة الفريدة. 

  تنتمي إلى فئة "بريميوم".  من نصف البطاقات الجديدةأكثر وھي أعلى من مستويات السوق، علماً بأن ، %15بنسبة 

  

 ھي منصة عبر اإلنترنت"، وإنفيست ديلي"اإلطار االستشاري الجديد لديھا بطرح إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات  عززتو

المدى  على مارواالستث االّدخارمصممتان للتشجيع على  كالھماو االستثمار الشھري،متبادلة، باإلضافة إلى خطة صناديق تتيح االستثمار في 

دنية لتمكين العمالء من المشاركة في تحديات اللياقة البالمصمم  اإلمارات دبي الوطنيوتحديث تطبيق "فيتنس" من بنك تم تجديد و .الطويل

 معامالت إجمالي المملكة المتحدة، حيث ارتفعشمل ثانية لت 60التحويل المباشر "دايريكت ريميت" خالل  خدمة نطاق تم توسيعكما  الودية،

  .2017عام المن ذاتھا  بالفترةمقارنة  %47حتى تاريخه بنسبة والعام بداية التحويل من 

  

 سومالر التركيز على دخل، وذلك من خالل في ظل أوضاع السوق المتقلبة ةالخدمات المصرفية الخاصة نتائج مالية قوي إدارةحققت و

حظيت جھود ضم العمالء الجدد بمزيد من الدعم عن طريق طرح آلية االشتراك ومبيعات الصناديق المشتركة والمنتجات الجديدة ة لالمتكرر

ء بما خدمة العمالاالمتياز في  من خالل، فقد عززت مكانتھا وحضورھا أما بالنسبة لشركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق الماليةالتلقائي. 

إدخال مزيد  أعمالھا من خالل نطاقاإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول ووسعت شركة برنامج دبي للخدمة المتميزة. يتماشى مع معايير 

  من التحسينات على باقة منتجاتھا.

  

  والمؤسسات للھيئات المصرفية األعمال

 3.514لديھا  الربح، حيث بلغ صافي 2018 العام منلألشھر التسعة األولى حققت إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات أداًء قوياً 

ً مدعومالعام السابق، ذاتھا من  بالفترةمقارنة  %24درھم بزيادة بنسبة  مليار  تحصيالت وارتفاع التشغيلي الدخل في %19 بنسبة بنمو ا

  .القروض

  

من عام  ذاتھاعن الفترة  %25، وھو أعلى بنسبة 2018 العام منلألشھر التسعة األولى درھم  يارلم 3.415بلغ صافي دخل الفوائد و

  .، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تحسن الھوامش والنمو في أنشطة اإلقراض2017
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عام الالمماثلة من وھو اليزال مستقراً بالمقارنة مع الفترة  2018 العام منلألشھر التسعة األولى مليون درھم  926بلغ دخل الرسوم و

النمو في الدخل غير الممول الناتج عن أعمال التداول ومنتجات الخزانة قد عّوض االنخفاض في أنشطة األعمال المصرفية  نظراً ألن ،2017

  االستثمارية.

  

اإلنفاق على المبادرات  في زيادةال ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ،2018عام المن األشھر التسعة األولى في  %17 ارتفعت التكاليف بنسبةو

تستثمر إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات حالياً في تحديث أنظمة خدمة و. األعمال نھج صياغةالرئيسية التي تم اتخاذھا إلعادة 

  .تللمعامال والفوري المباشر اإلنجازمستويات  تطويرمن أجل التحول الرقمي وتحسين قدرات المنتج و لألعمالالمعامالت المصرفية 

  

التسوية الناجحة لمحفظة قروض ما قبل الدمج إلى زيادة التحصيالت. وھذا  تبينما أد ،جودة االئتمان في دفتر القروض مستقرة التزالو

مليون درھم  451في متطلبات تكوين المخصصات لتصل إلى  %14 بنسبة تحسنبدوره ساھم في تحسن تغطية المخصصات وتحقيق 

  .2018 األولى من العاملألشھر التسعة 

  

دائع وارتفعت الو القروض، على الطلب قوة بذلك لتعكس %4بنسبة  الموجودات نمت العمومية منذ بداية العام، صعيد أداء الميزانية وعلى

  من الودائع.  تحسين مزيج التمويلمع استمرار التركيز على  %1بنسبة 

  

  والخزينة العالمية األسواق

ً  العالمية والخزينة نمواً حققت إدارة األسواق  من العام  ىاألوللألشھر التسعة مليون درھم  671 إلى ليصل %29 بنسبةالدخل  في ملفتا

نتائج متميزة  بتحقيقمكتب إدارة الموجودات والمطلوبات  واستمر. 2017مليون درھم للفترة ذاتھا من العام  519مقارنة بمبلغ  2018

  من خالل تخطيط وضع الميزانية العمومية على نحو يتيح لھا االستفادة القصوى من ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة األجل.

  

ر من ، حيث استفادت أعمال التسعيتحقيق أداء متميز ومساھمات قوية ناتجة عن مكاتب التسعير والصرف األجنبي منمكتب التداول  تمكنو

األسواق العالمية والخزينة مبيعات أعلى في المشتقات والعمالت  إدارة حققتوفرص التداول المتعددة المتاحة في األسواق الناشئة والمتقدمة. 

  .مزايا المنتجات، باإلضافة إلى تنامي إقبال العمالء المؤسسيين والشركات تحسيناألجنبية بسبب 

  

شكل تمويالت ألجل من خالل عمليات الطرح العام والخاص مع آجال  على درھم مليار 7.8 جمع في العالمي التمويل مكتب ونجح

ً  ثالثينلمدة  تصلاستحقاق    .عاما

  

   اإلسالمي اإلمارات

مليون درھم،  657 بلغ صافي أرباحمن خالل تسجيل  تانعكس 2018نتائج قوية لألشھر التسعة األولى من عام  اإلمارات اإلسالمي حقق

  .السابقمقارنة بالفترة نفسھا من العام  %32 بنسبة بزيادة

  

 1.840كما بلغ إجمالي الدخل في اإلمارات اإلسالمي (بعد استبعاد حصة العمالء من األرباح وتوزيع األرباح على حاملي الصكوك) 

من العام السابق. ويعود السبب في ھذه الزيادة  نفسھامقارنة بالفترة  %2، مرتفعاً بنسبة 2018من العام  ىولاأل لألشھر التسعةدرھم  مليار

جم معامالت حزيادة  دخل الرسوم األساسية نتيجةانتعاش أنشطة اإلقراض وتحسن تكلفة التمويل نتيجة تحسن مزيج الودائع وارتفاع إلى 

ي دل التكلفة إلى المخاطر فالصرف األجنبي وأعمال بطاقات االئتمان. وساھمت حملة التحصيالت المكثفة التي ترافقت مع تحسن مع

   .من العام السابق ذاتھامقارنة بالفترة  %40من العام في خفض مخصصات إنخفاض القيمة بنسبة  ىاألولاألشھر التسعة 

  

فيما تحّسنت الذمم المدينة للتمويل . 2018بنھاية الربع الثالث من العام  مليار درھم 60وبلغ إجمالي الموجودات في اإلمارات اإلسالمي 

مليار  42لتصل إلى  %1، نمت ودائع المتعاملين بنسبة نفسھامليار درھم خالل العام. وخالل الفترة  36لتصل إلى  %7واالستثمار بنسبة 
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ً أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في اإلمارات اإلسالمي . كما تمثل درھم ئع المتعاملين. وبقيت نسبة من إجمالي ودا %68 حاليا

بلغت نسبة الشق ، 2018سبتمبر  30كما في و، وھي ضمن النطاق المستھدف من قبل اإلدارة. %86التمويل إلى الودائع مستقرة عند 

 المتعثرةنسبة التمويالت  وتحسنت. %16.7، فيما بلغت نسبة إجمالي رأس المال %15.6 في اإلمارات اإلسالمي األول من األسھم العادية

نسبة  وتحسنت، العام بدايةفي  %10.3بعد أن كانت عند نسبة  %8.3 لتصل إلى 2018سبتمبر  30في اإلمارات اإلسالمي كما في 

  .نفسھا الفترةعلى مدى  %120إلى  %92التغطية من 

  

  مستقبلية مالمح

في العام  %0.8بعد أن كان  2018 العام في %2.2المتحدة بنسبة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدولة اإلمارات العربية  أن ينمونتوقع 

الناتج  معدليساھم في رفع  قد 2018من العام  زيادة اإلنتاج بشكل كبير في النصف الثانيبإن القرار األخير الذي اتخذته أوبك  .السابق

ً ي القطاع غير النفطي كان إلى أن النمو ف اإلحصائيةبيانات التشير و المحلي اإلجمالي إلى مستويات أعلى.  2018منذ بداية العام  مرنا

َ حتى تاريخه،   دولة اإلمارات العربية المتحدة الستقبال اتفي مشاريع البنية التحتية وذلك في إطار استعداد اتاالستثمار بحجم مدعوما

 النمو ظل في مقيداً  األسري االستھالك مستوى يبقى أن المرجح ومن. اتاالستثمار هيتولى القطاع العام قيادة ھذ حيث دبي 2020 اكسبو

لناجحة التي تستند ا استراتيجيته. وسيستمر البنك في تطبيق الوقود تكاليف وزيادة الضرائب وارتفاع واألجور العمل فرص في المتواضع

عجلة  الرقمي وبناء مؤسسة عالية األداء ودفع اإلبتكارعلى  ترتكزإلى خمس ركائز جوھرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعمالء 

 .الجغرافي التوسع دفعنمو األعمال األساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة و

  

 -انتھى-
 الجوائز:

 
  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي 

o  ة الكتروني متكامل للخدمات المصرفيبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جوائز "أفضل بنك رقمي" و"أفضل موقع

ضمن جوائز الشرق  لألفراد" و"أفضل بنك رقمي لألفراد" في دولة اإلمارات العربية المتحدة من جلوبال فاينانس

 ألفضل بنوك رقمية للمستھلكين في العالم 2018األوسط 

o لقروض الشخصية بدون "المبتكر" في الشرق األوسط و"المبتكر ل بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة

 جوائز المبتكرون 2018أوراق" من جلوبال فاينانس 

o "البنك يحتفظ بلقب  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في الشرق األوسط" من "يوروموني

 دولة اإلمارات العربية المتحدة " للعام الرابع على التوالي. "أفضل بنك في

o ل لقب "أكثر البنوك ابتكاراً في منطقة الشرق األوسط من مجلة جلوبال فاينانس بنك اإلمارات دبي الوطني ينا

 العالمية.

o  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزتي "بنك العام للخدمات المصرفية لألفراد في الشرق األوسط" و"أفضل

ات المصرفية لألفراد "الجوائز العالمية للخدم استخدام للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت" خالل حفل توزيع

2018." 

o  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في الشرق األوسط من "بانكر

 ميدل إيست".

o  .بنك اإلمارات دبي الوطني ينال تكريم عن "المبادرة الوطنية" من وزارة شؤون الرئاسة 

o 2018حملة تسويقية رياضية متكاملة" ضمن "جوائز الرياضة  بنك اإلمارات دبي الوطني ينال جائزة "أفضل "

 عن "مسابقة المليون درھم للجولف" التي أطلقھا البنك.
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o  "بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جوائز "أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في اإلمارات العربية المتحدة

" و"أفضل بنك رقمي في الشرق األوسط" و"أفضل و"أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في الشرق األوسط

 تطبيق للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت" من "ذا آسيان بانكر".

o  "بنك اإلمارات دبي الوطني كابيتال يفوز بجائزتي "أفضل بنك استثماري محلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة " خالل حفل توزيع وجائزة "أفضل بنك في مجال استثمارات الملكية الخاصة في 

  جوائز األداء المتميز من "إي إم إي إيه فاينانس".

o  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق األوسط" من "ذا

  آسيان برافيت بانكر للتميز". 

o تكريم لريادتھا في االبتكار خالل حفل توزيع جوائز اإلمارات مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني تحظى بال

  لالبتكار.

o التميز في األعمال الدولية ( تحصد جائزة تنفيذIBX في فئة "االستراتيجية والتغيير والتحويل". 2018) لعام 

o س"نبنك اإلمارات دبي الوطني مصر يحصد جائزة "أفضل بنك رقمي في مصر" من مجلة "إنترناشيونال فاينا 

o  منصةLiv. :من بنك اإلمارات دبي الوطني تحصد جوائز عالمية خالل السنة األولى من عملياتھا 

 جائزة "البنك الرقمي األكثر ابتكاراً في دولة اإلمارات العربية المتحدة" خالل حفل توزيع جلوبال فاينانس 
 2018أفضل بنوك رقمية للمستھلكين في العالم في جوائز الشرق األوسط 

 ئزة "االبتكار في مجال الخدمات المالية" خالل حفل توزيع جوائز ملتقى العرب لالبتكار.جا 
  جائزة "أفضل تجربة مصرفية رقمية للعام" خالل حفل توزيع جوائز مؤتمر "سيملس الشرق األوسط

2018. 
  لي في الدوجائزة "أفضل بنك رقمي في الشرق األوسط" خالل حفل توزيع جوائز "ذا آسيان بانكر" للتميز

 الخدمات المالية لألفراد.
  من معھد ماساتشوستس للتكنولوجيا 2017جائزة "الرائد للحلول الرقمية" خالل منتدى "ديجي ترانس "– 

 كلية سلون لإلدارة.
  2017جائزة "االبتكار اإلبداعي" الذھبية من مھرجان دبي لينكس. 
  ية".عن فئة "التكنولوجيا المال 2017جائزة ميداس الذھبية 

 

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز التسويق والتواصل االجتماعي وإشراك العمالء 

o  بنك اإلمارات دبي الوطني "العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في اإلمارات" للعام الثاني على التوالي بقيمة

 أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر". مليار دوالر 3.534

o  اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل فريق عمل في مجال المسؤولية االجتماعية للعام" في حفل بنك

 توزيع "جوائز الخليج لالستدامة والمسؤولية االجتماعية".

o  بنك اإلمارات دبي الوطني يحظى بالتكريم لتفوقه بتوفير تكنولوجيا بلمسة بشرية ويفوز بجائزة "أفضل تجربة

  حفل توزيع "جوائز تجربة العمالء في الخليج".للعمالء" خالل 

o  بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة "أفضل تجربة للعمالء" من جوائز "مؤشر المقارنة المعيارية لخدمة

  المتعاملين"، وھو استطالع سنوي تجريه شركة "إيثوس للحلول المتكاملة".

 
 جوائز اإلمارات اإلسالمي 

o للعام الثاني على 2018قب "أفضل مزود لخدمات التمويل الشخصي اإلسالمي اإلمارات اإلسالمي يحصد ل "

 . yallacompare التوالي من

o ."اإلمارات اإلسالمي يحصد جائزة "أفضل عالمة مصرفية إسالمية" من "جلوبال براندز 
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o لة "جلوبال في دولة اإلمارات العربية المتحدة" من مج اإلمارات اإلسالمي يحصد جائزة "أفضل بنك إسالمي

 فاينانس".

o  اإلمارات اإلسالمي يحصد جائزتي "أفضل بطاقة إسالمية" و"أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الھواتف

 للمنتجات المصرفية".   المتحركة" من "بانكر ميدل إيست

o رية لخدمة اإلمارات اإلسالمي ينال جائزة "الفروع األكثر تحسناً" المقدمة من جوائز "مؤشر المقارنة المعيا

المتعاملين"، وھو استطالع سنوي تجريه شركة "إيثوس للحلول المتكاملة"، وذلك تقديراً للتحسينات في تجربة 

 المتعاملين التي أدخلھا المصرف على شبكة فروعه.

o .اإلمارات اإلسالمي" يفوز بثالث جوائز للتميز في ممارسة التعلم من اتحاد تنمية المواھب"  

 

 اإلمارات دبي الوطني:نبذة عن بنك 

 بنك اإلمارات دبي الوطني ھو من البنوك الرائدة في المنطقة.

 1058فرعاً اضافة الى  227ويقوم البنك بتقديم أعمال مصرفية متميزة لألفراد في الدولة من خالل شبكة فروعه التي تضم 

راف آلي وجھاز إيداع فوري رفية ، ويعتبر البنك في الدولة والخارج جھاز ص ي في مجال األعمال المص الالعب الرئيس

المية واألعمال  رفية اإلس ركات واألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويقوم بتقديم خدماته في مجال األعمال المص للش

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

 

ويعمل البنك في اإلمارات العربية المتحدة ومصر والھند والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة ولديه مكاتب 

 تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني على العنوان:

ww.emiratesnbd.comw .  
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