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  : خبر صحفي 

  
  ٢٠١٠بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج الربع األول من عام 

  
 

  في الربع األول من العام قويأداء 
 
 

مليار درهم  ١.١مليار درهم وصافي األرباح  ٢.٦إجمالي اإليرادات   
 

 
٢٠١٠ أبريل ٢٦دبي في   

 

 ٣١البنك الرائد في المنطقة، اليوم عن نتائجه للربع األول  من العام  المنتهي في  ،اإلمارات دبي الوطنيبنك أعلن 

 . ٢٠١٠مارس 

 

  : النتائج المالية برزأ
  

 مقارنة بالربع  درهم مليار ٢.٦يصل إلى  ٢٠١٠جمالي اإليرادات في الربع األول  من عام استقرار إل
 . ٢٠٠٩األول والربع الرابع من عام 

  

 لتصل إلى  ٢٠١٠للربع األول من عام أرباح العمليات التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة  استقرار

عن الربع  الرابع من عام %  ٤وبزيادة بنسبة  ٢٠٠٩مليار درهم مقارنة بالربع األول من عام  ١.٧

٢٠٠٩ . 

  

  مليار درهم مقارنة  ١.١ليصل إلى  % ١٢بنسبة  ٢٠١٠الربع األول من عام ح أرباانخفاض صافي

مقارنة بالربع الرابع من عام  مليون درهما١٧٨، وارتفاع آبير يصل إلى ٢٠٠٩بالفترة المماثلة من عام 

٢٠٠٩. 

  

  ٢٠٠٩في الربع األول من عام  ٠.٢٣( درهم  ٠.٢٠لتصل إلى  % ١٢انخفاض ربحية السهم بنسبة ( 
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 ة لألصول بنسبة     عافرتا ى    %  ٣القيمة اإلجمالي ار   ٢٨٩.٨لتصل إل م ملي ة ب   دره ار   ٢٨١.٦ ـمقارن ملي
 . ٢٠٠٩نهاية عام آما في درهما 

 

 مليار درهما بنهاية عام  ٢١٤.٦من مليار درهما  ٢١١.٩لتصل إلى %  ١بنسبة  قروض العمالء انخفاض
٢٠٠٩. 

 
  ا    ١٩١.٣لتصل إلى %  ٦بنسبة  ودائع العمالءارتفاع ار درهم ام      ١٨١.٢ من ملي ة الع ا بنهاي ار درهم ملي

 .   السابق
  

  ٢٥.٧:  ٢٠٠٩الربع األول من عام ( % ١٩.٦بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة( % 
  

  ع  في ا ( ف يلادارة المستمرة للتك  اإلمن خالل  % ٣٣.٩إليرادات  لتصل إلى لانخفاض نسبة التكاليف لرب
 %) ٣٦.٩نسبة  ٢٠٠٩، وفي الربع الرابع من عام %  ٣٤.٩بنسبة  ٢٠٠٩األول من عام 

  
 ٢٠٠٩بنهاية عام %  ٢٠.٨من %  ٢١.٩ إلىرأس المال  مالءةرأس المال لتصل نسبة  قاعدة تعزيز   
  
: " قال معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة بنك اإلمارات دبي الوطني معلقا على أداء المجموعة  و

وي في   أداء  بتسجيل  لقد استمر بنك اإلمارات دبي الوطني ام    الق ع األول من ع ا يعكس    ،٢٠١٠رب  ةمكان المم

دة ك الرائ ا البن ي يحتله ي  الت اع المصرفي ف ة الوالقط تحفظفعالي ات نهج الم ذ عملي ي تنفي ك ف   .المصرفية البن

ة     اندماجآما أن اإلتمام الناجح ألآبر عملية  يةاألساسية للبنك قو عمالاألالتزال و ة في نهاي مصرفي في المنطق

ام  د أثبت  ٢٠٠٩ع ىق ك عل درة البن ة مضافة   ق ق قيم ي تحق تثمار الفرص الت د من النجاح واس ق المزي تحقي

  ".مساهمينلل

 

وطني  ام     خالل : " وقال السيد ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك اإلمارات دبي ال ع األول من ع ،   ٢٠١٠الرب

رغم من    البنك فقد حقق اطؤ نتائج مالية مستقرة وقوية، وعلى ال ع        تب ذا الرب بيا خالل ه األنشطة االقتصادية نس

مع استمرارنا   ٢٠٠٩مشابهة لتلك الفترة من عام  لتبقىاإليرادات استقرار مستويات من السنة فقد حافظنا على 

ي ي      ا خفض  ف ال ف د األعم ة توحي تمر وعملي يد المس الل الترش ن خ اليف م تمرت .٢٠٠٩لتك ات  واس العملي

ا أثمر عن استمرار دعم قاعدة         االئتمانية ة، مم في توافقها مع توقعاتنا وترآيزنا على تعزيز الميزانية العمومي

ال  التمويل رأس المال وتحسين حجم د استمر      . والمحافظة على المستوى القوي لرأس الم وفي الوقت نفسه، لق

وظبي   ارة أب ي إم ال الخدمات المصرفية الخاصة والتوسع ف ارة آأعم و مخت ي منصات نم تثمار ف ك باالس البن

  " .ونحن في وضع جيد للبناء على التحسن المتوقع في االداء االقتصادي
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  : لمحة عن الوضع المالي

  

  الفترة المنتهية في   مليون درهما 
٣١/٣/٢٠١٠  

  الفترة المنتهية في 
٣١/٣/٢٠٠٩  

  (%)نسبة التغير 

        
  % ٢ -  ٢.٦١٢  ٢.٥٥٦  إجمالي اإليرادات
  % ٥ -  )٩١١(  )٨٦٦(  نفقات تشغيلية 

  % ١ -  ١.٧٠١  ١.٦٩٠  أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة
  % ٢٠+   )٤٦٢(  )٥٥٥(  مخصصات انخفاض القيمة

  % ٨ -  ١.٢٣٩  ١.١٣٥  أرباح تشغيلية
  % ٠ -  )٢٤(  )٢٣(  إطفاء أصول غير ملموسة

  % ١٠٤ -  ٤٤  )٢(  شرآات زميلة 
  % ١٢ -  ١.٢٥٩  ١.١١٠  صافي الربح 

  % ١.٠ -  % ٣٤.٩  % ٣٣.٩  (%)نسبة التكاليف لإليرادات 
  % ٠.٤٣ -  % ٣.٠١  % ٢.٥٨  (%)صافي هامش الفائدة 

  % ١٢ -  ٠.٢٣  ٠.٢٠  )درهم(ربحية السهم 
  % ٦.١ -  % ٢٥.٧  % ١٩.٦  (%)العائد على متوسط حقوق المساهمين 

        
  (%)نسبة التغير   ٣١/١٢/٢٠٠٩آما في   ٣١/٣/٢٠١٠آما في   مليار درهما

        
  %٢.٩+   ٢٨١.٦  ٢٨٩.٨  إجمالي األصول

  % ١.٢ -  ٢١٤.٦  ٢١١.٩  قروض 
  % ٥.٦+   ١٨١.٢  ١٩١.٣  ودائع 

  % ١.١+   % ٢٠.٨  % ٢١.٩  نسبة مالءة رأس المال 
  % ٠.٦+   % ١٣.٣  % ١٣.٩  (%) نسبة رأس مال الشق األول 
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  :إجمالي اإليرادات

  

ام بنسبة     ى   %  ٢انخفض إجمالي اإليرادات في هذا الربع من الع ار مل ٢.٥٥٦ليصل إل ـ     ي ة ب م مقارن دره

ع   مليار ٢.٥٦٩مقارنة بـ %  ١وبنسبة  ٢٠٠٩درهم في الربع األول من عام  مليار ٢.٦١٢ درهم في الرب

  .٢٠٠٩الرابع من عام 

 

ام من         ارملي ١.٧٢٩ليصل إلى %  ١٠انخفض صافي إيرادات الفائدة بنسبة  ع من الع ذا الرب ا في ه درهم

ام     ارملي ١.٩٢٨ ع األول من ع ى        ٢٠٠٩درهم في الرب دة إل %  ٢.٥٨بسبب تخفيض صافي هامش الفائ

ة   جاء، وقد %  ٣.٠١من  انخفاض هذا الهامش بصفة رئيسية من انخفاض أرباح القروض وأعمال الخزين

 .والذي تتم موازنته جزئيا بالزيادة في أرباح الودائع

  

ام الماضي بنسبة     سجلت اإليرادات من غير عوائد الفائدة تحسنا و ى   %  ٢١عن الع ون   ٨٢٧لتصل إل ملي

ت تلك الزيادة بسبب التحسن الجزئي لخسائر القيمة السوقية  جاءو ،٢٠١٠درهما  في الربع األول من عام 

ام    ا م      ٢٠٠٩لالستثمارات وأنشطة الضمانات األخرى خالل ع ا جزئي م موازنته تخفيض   ن خالل والتي ت

 .عهدات اإلصداراتالرسوم على التمويل التجاري وت

  

  : إجمالي التكاليف 
  

ى   %  ٥بنسبة  ٢٠١٠انخفضت التكاليف في الربع األول من عام  ع      ٨٦٦لتصل إل ا عن الرب ون درهم ملي

ام  ن ع بة  ٢٠٠٩األول م ادة بنس ام  %  ٩وبزي ن ع ع م ع الراب اليف . ٢٠٠٩عن الرب بة التك انخفضت نس

ة بنسبة     ٢٠١٠في  الربع األول من عام %   ٣٣.٩لإليرادات إلى  ع األول من    %   ٣٤.٩مقارن في الرب

ام  مو ٢٠٠٩ع د ت كق يتحق ق ال  ذل د األعم ات توحي تمر لعملي ذ المس اليف والتنفي ة للتك إلدارة الفعال نتيجة ل

ات            ة المعلوم ية لتقني ة األساس ع واألنظم ال التوزي ي مج ك ف ا البن وم به ي يق خمة الت تثمارات الض واالس

  .مة والرقابةباإلضافة إلى أدوات الحوآ
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  :جودة األصول وتخفيضات القيمة
  
  

الجودة في آل من قطاعي        ز ب ال المصرفية   ما زالت محفظة ائتمان بنك اإلمارات دبي الوطني تتمي االعم

رآات و د    للش ة، وق ر الفاعل رة وغي روض المتعث االت الق ي ح ة ف ادة المتوقع ن الزي رغم م ى ال راد، عل األف

رة    روض المتعث بة  الق ت نس بة        ارتفع ت بنس ي ارتفع ة الت تثمارية المخفض ة االس تثناء األوراق المالي باس

   .٢٠٠٩آما في الربع الرابع من عام %  ٢.٣٦من   ٢٠١٠في الربع األول من عام %  ٢.٦٣

  

ام   و ى     ٢٠١٠ارتفعت مخصصات انخفاض قيمة األصول المالية للربع األول من ع ون   ٥٥٥لتصل إل ملي

ام    ٤٦٢درهما مقارنة بـ  ة         ٢٠٠٩مليون درهما في الربع األول من ع ر متوقع ادة غي ى زي ك إل ود ذل ويع

 ٧٨ة مبلغ األفراد، وإضافاالعمال المصرفية للشرآات وفي مخصصات معينة النخفاض القيمة في محافظ 

، وذلك ٢٠١٠مليون درهما إلى مخصصات انخفاض قيمة المحافظ االستثمارية خالل الربع األول من عام 

ة          ا بتقليص مخصصات انخفاض قيم ا جزئي تم موازنته آإجراء احترازي في ظل الظروف الحالية والتي ت

  .االستثمارات واألوراق المالية الخاصة بالمتاجرة

  

  : صافي األرباح 
 

ا بانخفاض بنسبة    ليارم١.١١٠إلى   ٢٠١٠صافي أرباح المجموعة في الربع األول من عام وصل    درهم

  .درهما ارملي ١.٢٥٩من صافي أرباح بلغت   ٢٠٠٩مقابل ما تم تحقيقه في الربع األول من عام % ١٢

  
  

  قروض وودائع العمالء 
  

عن ما %  ١بنسبة ) التمويل اإلسالمي بما في ذلك (  ٢٠١٠مارس  ٣١انخفضت قروض العمالء آما في 

  .مليار درهما  ٢١١.٩ووصلت إلى  ٢٠٠٩آانت عليه في نهاية عام 

  

ي    ا ف الء آم ع العم ارس  ٣١ووصلت ودائ ى  ٢٠١٠م بة   ١٩١.٣إل ادة بنس ا بزي ار درهم ن %  ٦ملي ع

  .٢٠٠٩ديسمبر  ٣١مجموعها آما في 
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  رأس المال 
  

ك   ال البن الءة رأس م بة م ز نس تمر تعزي ى  اس ل إل ن %  ٢١.٩لتص ام %  ٢٠.٨م ة ع ،  ٢٠٠٩بنهاي

ال أيضا من       ا في   %   ١٣.٣وتحسنت نسبة مالءة الشق األول من رأس الم ى    ٢٠٠٩ديسمبر   ٣١آم إل

اح          ٢٠١٠مارس  ٣١آما في %  ١٣.٩ وة األرب ى ق ال بشكل أساسي إل ادة في رأس الم ، وتعود هذه الزي

   .المحتجزة والمكتسبة خالل الفترة

  

  : األعمال أداء 
  

 : األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات
  

وا          ٢٠١٠آان  الربع األول من عام  روات حيث حققت نم راد وإدارة الث إيجابيا  لألعمال المصرفية لألف

الء  دة العم ال وقاع ي األعم بة  . ف وا بنس ع نم ة الودائ ت محفظ ع   % ٣وحقق ام  م ن الع ع م ذا الرب الل ه خ

د بنسبة       استمرار التحفظات   الي العوائ دة، وزاد إجم ى الضمانات الجدي ى   %  ١٨عل ون   ٨٢٩ليصل إل ملي

     .٢٠٠٩مليون درهما  في الربع األول من عام  ٧٠٠درهم من 

  

ام  و ن ع ع األول م ي الرب روات  ف راد وإدارة الث ال المصرفية لألف تمرت األعم ي  ٢٠١٠اس ي التوسع ف ف

ات    ٦٠أعمالها المصرفية الخاصة التي تضم اآلن    ديرا للعالق و  تحقق  حيث م رًا   ًانم وحصلت مؤخرا   آبي

ة المتحدة         " على جائزة  ارات العربي ة اإلم من  " أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في دول

  .٢٠١٠يوروموني نتيجة لالستبيان الذي قامت به عن األعمال المصرفية الخاصة لعام مجلة 

  

وطني وهي    ر وازداد توسع شبكة بنك اإلمارات دبي ال ع من ال       االآب ذا الرب ة في ه م    في الدول ام، حيث ت ع

 .فرع ١٠٣إضافة فرعين جديدين في إمارة أبو ظبي ليصل مجموع الفروع إلى 
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  : للشرآات األعمال المصرفية
  
  

ام     للشرآاتسجلت األعمال المصرفية  ع األول من ع الي        ٢٠١٠نجاحا في هذا الرب و م ه من نم ا حققت بم

ال   . ونمو في األعمال مقارنة بالفترات السابقة بالرغم من استمرار الرآود االقتصادي العالمي حققت األعم

رآاتالمصرفية  ام  للش ن ع ع األول م ي  الرب وا   ٢٠١٠ف بة نم ة  %١٦بنس ة للسياس رادات نتيج ي اإلي ف

ال  المنتجة للرسوم   النشطة إلع ع العمالء    . ادة تسعير القروض واستمرار الترآيز على األعم ارتفعت ودائ

ـ   %   ١بينما انخفضت محفظة السلف بنسبة    ٢٠٠٩منذ نهاية عام %  ٨بقوة بنسبة  ة ب ديسمبر   ٣١مقارن

٢٠٠٩.  

  

ال المصرفية للشرآات    لترآيزنتيجة و ى  االعم م إضافة   ،السيولة  إدارة عل م    ٦.٧ ت ار دره ى  ملي ع   إل ودائ

ام  ع االول من الع ال المصرفية لل .٢٠١٠العمالء خالل الرب تمرت  األعم ي تطوير  شرآاتواس ذلك ف آ

ات مع العمالء، ونتيجة       ز العالق مجموعة منتجاتها من خالل طرح العديد من المنتجات البنكية وذلك لتعزي

ال الم   اءة األعم ع آف ة  لرف وافز المقدم ادة الح دد   لزي ادة ع ع زي ن المتوق ت، فم بكة االنترن ر ش صرفية عب

ل   العمالء الذين يتحولون من إجراء المعامالت المصرفية باألسلوب التقليدي إلى القنوات األخرى البديلة مث

  ."تريد أون الين"و" سمارت بيزنس"

  

  األسواق العالمية والخزينة

  

ى    ة  إل ام       ٢٧٧ وصل إجمالي إيرادات األسواق العالمية والخزين ع األول من ع ا للرب ون درهم   ٢٠١٠ملي

ى وضعها الطبيعي            ة، ومع عودة األسواق إل ى األسهم واألسواق العالمي ويعود ذلك إلى العوائد الجيدة عل

ام       ع األول من ع وك في الرب ة   ٢٠١٠آان هناك تناقصا في هامش الربح الناجم عن التمويل بين البن مقارن

ام     رة من ع ا  ٢٠٠٩بنفس الفت ة        مم ال الخزين دة ألعم رادات الفائ وط صافي إي ى هب تقرار  و. أدى إل أدى اس

إلى تحسن في عوائد الرسوم والعموالت   ٢٠٠٩سوق األسهم واألسواق المالية في النصف األخير من عام 

ام  و. ٢٠٠٩مقارنة بنفس الفترة من عام  ٢٠١٠والعوائد األخرى في الربع األول من عام  آان هذا الربع ع

  .عمال المتاجرة واستثمار الفرص في أسواق األسهم بمنطقة الشرق األوسط وأسواق االئتمانناجحا أل
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  نتورك انترناشيونال

  

إحدى الشرآات التابعة للمجموعة والرائدة في مجال إصدار وإنجاز   –إيرادات نتورك انترناشيونال  حققت

ام     نموًا  –معامالت البطاقات  ع األول من ع ى    ،٢٠١٠في الرب نفس      ١٠٤لتصل إل ة ب م مقارن ون دره ملي

ادة بنسبة    رادات   %  ١٤الفترة من العام السابق، ويعود هذا النمو في اإليرادات بشكل أساسي إلى زي في إي

   .في دخل إنجاز معامالت البطاقات%  ٩البطاقات الجديدة وزيادة بنسبة 

  

دء طرح خدمتها      ٢٠١٠شهد عام و دة   إعالن نتورك انترناشيونال عن ب ع بعملتك   " الجدي في مجال   " ادف

ك بإضافة             ات وذل امالت البطاق ا الخاصة بإنجاز مع إصدار البطاقات، وقامت الشرآة بالتوسع في أعماله

ة إستراتيجية مع       فاينانشيال   ٢إم "البطاقات المدفوعة مسبقا وبطاقات الهدايا ضمن إطار شراآة تكنولوجي

   ."ليمتد

  

ي   ورك انترناش ا في   وحافظت شرآة نت ع        ٢٠١٠مارس   ٣١ونال آم زود لخدمات دف أآبر م ا آ ى موقعه عل

ن         د ع ا يزي دمات لم ن خ ه م ا تقدم ة بم ي المنطق م ف ات الخص ان وبطاق ات االئتم امالت بطاق از مع وإنج

  .مصرفًا ومؤسسة مالية في المنطقة ٤٩تاجرا وانجاز معامالت بطاقات لـ  ١٠.٠٠٠

  

  مصرف اإلمارات اإلسالمي

  

اح (اإليرادات وصل إجمالي  ام    ) صافيا من حصة المودعين في األرب ع األول من ع ى   ٢٠١٠للرب  ١٦٠إل

ام      %  ١٦مليون درهم بانخفاض بنسبة  ع األول من ع ع العمالء    . ٢٠٠٩عن مستويات الرب استقرت ودائ

د  ر عن د آبي ى ح ام  ٢٠.٣إل ع األول من ع م خالل الرب ار دره ا ا ٢٠١٠ملي ذم نخفضت، بينم ة  مال المدين

  .مليار درهم ١٧.٧لتصل إلى  ٢٠٠٩ن نهاية عام م%  ٢تمويل بنسبة لل

  

روع  ٢٠١٠مارس  ٣١آما في و ارات االسالمي     ، بلغ عدد ف ًا و  ٣٠مصرف االم از صراف    ٧٤فرع جه

  .جهاز إيداع ذآي ٢٧آلي و
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  تقنية المعلومات والعمليات 

  

د  عملية لقد آان ل ال  دمج وتوحي ة   ل ةالناجح  االعم ات وأنظم ة المعلومات دوره   لعملي ال بنك     اتقني في أن ين

ال البنك           المي، حيث ن ي والع تويين المحل ى المس ريم عل وطني التك ي ال ائزة   اإلمارات دب ام  مشروع "ج  الع

الي   ال مرآز المعلومات      ".لتوحيد أنظمة تقنية المعلومات في القطاع الم ا ن وطني في     آم ي ال ارات دب لالم

الي والمصرفي       أفضل تطبيق ف " جائزة مرآز البرشاء  ة المعلومات في القطاعين الم ك  " ي مجال تقني وذل

   .)إيه سي إن" (آربيان آمبيوتر نيوز"من 

  

ام   د إتم ة وبع دمج عملي احال وم بنج ا     إدارة، تق د عملياته ى توحي الترآيز عل ات ب ات والعملي ة المعلوم تقني

ة  ام      .وتنسيق التعاون وتحسين الجودة ووسائل الحوآم ع األول من ع ة    ٢٠١٠وفي الرب حصلت إدارة تقني

زو         ى شهادة أي وطني عل ي ال ارات دب ل      ٢٠٠٨ – ٩٠٠١المعلومات بمجموعة اإلم ايير الجودة من قب لمع

  .)بي إس آي(المعهد البريطاني للمعايير 

  

  : مستقبلية  توقعات

  

وتحسن في توجهات    عالمات استقرار مبكرة وتزايدًا في النشاط االقتصادي    ٢٠١٠شهد الربع االول من 

ي في           العمالء والثقة في األعمال الم والتطور المحل في الدولة نتيجة للتحسن في قواعد االقتصاد حول الع

وق    ات الس ول لتقلب اد حل وء الن   . إيج ي ض ك ف أتي ذل اع    وي ي القط تمر ف ادي المس اط االقتص اري ش  التج

ائًال في استمرارية       ووالسياحي الذين يظهر والصناعي وطني متف ي ال ارات دب ن مؤشرات تعاٍف ويبقى االم

   .التعافي االقتصادي المتوقع

  

ام   خالللدمج لعملية اإن اإلتمام الناجح  ة        و ٢٠٠٩ع ة المعلومات وأنظم رة في تقني تثمارات األخي مع االس

ن وطني م ي ال ارات دب ك اإلم ن بن ية تمّك ة األساس ة  البني يف القيم ي تض ة الت رص الجذاب تثمار الف اس

اهمين  تثمارات المس ديم أفضل الخدمات  والس ى تق درة عل ن الق د م ق المزي ق وتحق ي األف ر ف د تظه ي ق الت

  . للعمالء وتعزز تواجد البنك بالسوق

  -انتهى-
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  : مالحظات للمحررين
  

  : الجوائز
  

  ٢٠١٠في أبريل " بانكر ميدل إيست"من مجلة " أفضل قرض شخصي"جائزة  
  ٢٠١٠في مارس  لندن" أف أس تي"من  مشروع العام لتوحيد أنظمة تقنية المعلومات في القطاع المالي"جائزة   
  موني نتيجة يورومجلة من " أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة" جائزة

  ٢٠١٠فبراير  ٢٠١٠لالستبيان الذي قامت به عن األعمال المصرفية الخاصة لعام 
  ٢٠١٠من ذا بنكر في فبراير " العالمة التجارية المصرفية األولى في الشرق األوسط "جائزة 

  
  :اإلمارات دبي الوطني بنك  عن
  

ويقوم البنك . هو بنك رائد في منطقة الشرق األوسط)  Emirates NBD: الرمز بسوق دبي المالي ( بنك اإلمارات دبي الوطني 
جهاز  ٧٤٠ فرعًا إضافة الى ما يزيد عن ١٣٣بتقديم أعمال مصرفية رائدة لألفراد في الدولة من خالل شبكة فروعه التي تتجاوز الـ 

آات في الدولة ويقوم بتقديم األعمال ويعتبر البنك الالعب الرئيسي في مجال األعمال المصرفية للشر. صراف آلي وجهاز إيداع ذآي
  .المصرفية اإلسالمية واالستثمارية والخاصة وإدارة األصول وعمليات الوساطة

  
ويعمل البنك في االمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والمملكة المتحدة وجزيرة جيرسي ولديه مكاتب تمثيلية 

  .  في الهند وإيران وسنغافورة
  

  : للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ
  

  ابراهيم سويدان
  الخارجي للمجموعة  رئيس االتصال

  بنك اإلمارات دبي الوطني 
  ٠٠٩٧١ ٤ ٦٠٩٤١١٣: هاتف 

 
  رامي الوند

  مساعد مدير االتصال الخارجي للمجموعة
 بنك اإلمارات دبي الوطني

    ٠٠٩٧١ ٤ ٢٠١٢٢٠٤: مباشر
   9894 675 56 00971: متحرك

  
 

 بن فرانز مارويك 
  رئيس عالقات المستثمرين 
 بنك اإلمارات دبي الوطني

  ٠٠٩٧١ ٥٠ ٦٥٨١٢٤٥/  ٠٠٩٧١ ٤ ٢٠١٢٦٠٤: هاتف
  

  جيمس ماديسين / آاتي ديالهونتي 
  آابيتال إم إس آند إل 

    ٠٠٩٧١ ٥٠ ٣١٤٦٠١٢/  ٠٠٩٧١ ٥٠ ١١١٤١٩٨١: هاتف 


