
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  صاد دبي

  

ئج مالية قوية 

ساھم نمو وقد 

قوي النمو ال ب

 دخلصافي ع 

على، في حين 

بنسبة ارتفاعاً  

ح الناشئة عن 

مليار 10جز 

وابة االكتتاب

عمالء من ق

ك إلى الزيادة 

ي البنك كذلك 

مرةتمكنا  20

مليار درھماً. 

منعمال لدينا 

عكس بوضوح

مو القوي إلقتص

 مليار درھماً  7

عن تحقيق نتائ 

و لعام السابق.

ً لسابق مدعوما

 ً . وارتفع درھما

مش الربح األع

خل غير الفائدة

األرباحضالً عن 

ول المدارة حاج

بو مع طرح 

 لمراكز التسوق

%، ويعود ذلك

خفضة القيمة في

014عام  من 

3.91صل إلى 

وحدات األعيع 

 الزخم الذي ينع

  2014عام 

ً مدعوم اً  بالنم ا

7.68تصل إلى 

،شبكة الفروع

ً مقارنة بال ھما

بالعام المقارنة 

  تعافي.

مليار 10.89 

المية ذات ھوام

وسجل دخ. فير

ول فضة األص

 تخطت األصو

ةالرقمي ةرفي

إعمارسندات 

   .ة

12.6صل إلى 

القروض مخ ة

 التسعة األولى

صي% ل51سبة 

جميتمكن أن ت 

ساب مزيد من

من ع الثالث ربع

مليار درھماً .3

% لت34بنسبة

ي االيرادات وش

در مليار 3.9

قوي للفترة بالم

ھذا الت لتجاري

% ليصل إلى

والمنتجات اإلسال

وحسابات التوف

الوساطة وإدار

عندما  قياسي

مصرخدمات ال

الكتتاب على س

جھزة المتحركة

لتص 2014عام

نسبة تغطيةت

األشھرخالل

بنس الربحصافي

ويسرنا .لفائدة

مومية للبنك اكتس
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الر يعلن نتائج

91. ليصل إلى

ب  القيمة ترتفع

 

ن حيث اجمالي

913يصل إلى

أداء تشغيليق

التمويل السطة و

25بنسبة  20

األفراد و جات

سابات الجارية و

رف األجنبي وا

أداء من تحقيق

ي مجال الخد

طلبات االمن 

واألجالنترنت

% في الع1.3

كما شھدت. صاد

2014 .  

"خبي الوطني:

إلرتفاع في ص

في دخل غير ال

ل الميزانية العم

8 

ت دبي الوطني

%51 بنسبة

صات انخفاض ا

دولة منالك في

% لي51نسبة

عمال في تحقيق

صغيرة والمتوس

14من عام ى

مرتكز على منتج

الحس للنمو في

تجاري والصر

مجدداً م صول

ن االبتكار في

%50ثر من

االوعبر  للبنك

3ي البنك بواقع

اإلقتص لتحسنة

ي العام ف% 7

نك اإلمارات دب
ت من خالل اإل

ل الفائدة وصافي

تواصلكما . بق

بنك اإلمارات

صافي الربحع

لية قبل مخصص

أكبر بنك طني،

صافي الربح بن

ع وحدات األع

الشركات الص ي

ھر التسعة األولى

مو األصول الم

ك تحسناً نتيجة

دات التمويل الت

  .ت

طني إلدارة األص

حقيق مزيد من

أكثتم استالم  د

التابعة  اآللي

خفضة القيمة في

نتيجة حصيالت

70.3تصل إلى

س التنفيذي لبنك
قوية انعكست ية

في صافي دخل

رنة بالعام السابق

 

يرفعي اإليرادات 

التشغيل األرباح

  2014 توبر

  مالية
ارات دبي الوط

خالل ارتفاع ص

ي أحرزته جميع

يقطاعد احيث ق

إليرادات لألشھ

نتيجة لنم 19%

 مطلوبات البنك

ً ب إيراد ارتفاعا

والعقارا مارات

رات دبي الوطن

تح البنك صل

e-IPOوقد ."

ھزة الصراف

 القروض منخ

لتحالسداد واجم 

% لت12.8قع 

لسون، الرئيس
تائج مالين قيق 

ى النمو القوي ف

مقار اإليرادات 

 
 

للنشر الفوري

النمو في

أكت 22 – دبي
 

أبرز النتائج الم
أعلن بنك اإلما

انعكست من خ

اإليرادات الذي

حاد دبي إلقتص

 

اإل إجمالي نماو

9الفائدة بنسبة 

شھدت محفظة

مدعوما% 39

مبيعات االستثم

 

اإلمارتمكنت و

يواصدرھماً. و

Oاإللكتروني "

أجھ عبر البنك
 

وتحسنت نسبة

الكبيرة في حج

تحسناً ملفتاً بوا

 

وقال شاين نيل
من تحق أخرى

وھذا يعود إلى

تحقيق نمو في

ل

د

و

ش

م

و

د

و

ت

و

و

ت



 

 

 

 

 

 

 

  أفضل/
 (أسوأ)
(%) 

9%  
55%  
22%  

)2(%  
32%  

)20(%  
169%  

10%  
n/a  

)3(%  
102%  

   
5.6%  

0.12%  
117%  
9.4%  

    
 أفضل/
  (أسوأ)

(%)  
7%  
6%  
9%  

1.5%  
15.5%  
1.4%  

2.3% 
 

 

لبنك سيواصل

يز على صعيد

صات انخفاض

ھوامش الربح

عنا في مصر.

األولى من ةسع

 الربع
المنتھي في 

 سبتمبر 30
2013 

2.254  
891  

3.145  
)1.053(  

2.091  
)1.515(  

576  
0.034  
0.191  

)0.026(  
775  

    
33.5%  
2.83%  
0,12  
11.7%  

   
  كما في

 سبتمبر 30
2013  

332.3  
234.4  
228.6  

14.1%  
54.8%  
19.0%  

14.9% 
 

 على ثقة بأن ال

حقيق أداء متمي

لية قبل مخصص

لى النمو في ھ

أعمال فرعنن 

التس% لألشھر 

 الربع
المنتھي في 

 سبتمبر 30
2014 

2.465  
1.380  

3.845  
1.075(  
2.770  
1.219(  
1.552  
0.038  

  

0.027(  
1.563  

  
27.9%  
2.95%  
0.26  
21.1%  

  
  كما في

 سبتمبر 30
2014  

353.9  
247.7  
249.7  

12.6%  
70.3%  
20.4%  

17.2% 
 

إننيلتغطية. و

بتحاستمر البنك

األرباح التشغيل

 ويعود ذلك إل

منمساھمة ال و

%29.5رادات 

  أفضل/
  (أسوأ)
(%) 0

19%  5
39%  0
25%  5

)8(%  )
34%  0

)13(%  )
65%  2
57%  8

-  غير مطبق

)152(%  )
51%  3

      
4.6%  9

0.25%  5
52%  6

5.1%  1
     

 أفضل/
  (أسوأ)
(%) 

0

3%  9
4%  7
4%  7

1.3%  6
12.8%  3
0.8%  4

1.9% 2
 

 القيمة ونسب ا

"دبي الوطني: 

ي اإليرادات وا

ھوامش الربح،

األكثر كفاءة

ة التكاليف لإلير

2".  

 شھر التسعة
في  ةمنتھي

 سبتمبر 30
2013 

5.9  
2.7  

8.69  
2.96(  
5.72  
3.40(  
2.32  
0.1  
0.1  

0.03(  
2.5  

34%  
2%  
0.  
12%  

  كما في
 ديسمبر 3

2013  
342  
238  
239  

13%  
57%  
19%  

15% 
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وض منخفضة

  ا الكرام."

بنك اإلمارات د
ي كل من إجمالي

ھتوسيع نطاق

ورأس المال

حيث بلغت نسبة

2013ن العام

 ر التسعة
في  ةھي

 سبتمبر
201 

األش
الم
0

7  915
3  780

10  95
3(  )67
7  28
3(  )00
3  28
0  101

191

0(  )36
3 84

    
%  4.1
%  .58

.42
%  2.8

   
  ما في

 سبتمبر
201 

1

3  2.1
2  8.3
2  9.6

%  3.9
%  7.5
%  9.6

% 5.3
 

8 

مال ونسب القرو

فائقة لمساھمينا

ي الرئيسي في ب
 تحقيق نمو في

تة، تمّكنا من

قاعدة التمويل

بط التكاليف، ح

ن الفترة ذاتھا من

األشھر
المنتھ

س 30
14
7.024
3.863

0.887
)3.212

7.675 لقيمة
)3.831

3.844
0.159

  -ت

)0.090
3.913

 
29.5%
2.83%
0.64 

 17.9%
 

كم
س 30

14
353.9
247.7
249.7

12.6%

 70.3%
20.4%

17.2%
  

 نسب رأس الما

نا وتوفير قيمة ف

لمسؤول المالي
ذلك من خالل

ضغوط التنافسية

 اإلسالمية، وق

ارمة بشأن ضب

% عن4.6بة 

صات انخفاض ال

 ةت زميل
صة في شركات

(% 
 

مساھمين (%)

  مة (%)
ضة القيمة (%)

( 

سن الملفت في

ي خدمة عمالئنا

سوبرامانيان، ال
ظھر ذ لية، وقد

الض الرغم من 

راد والمنتجات

ود اإلدارة الصا

 وھي اقل بنسب

  

 لفائدة
 غير الفائدة

 دات
 وإدارية

ية قبل مخصصا
ةنخفاض القيم

 ية
باح في شركات

من حصتخلص 

 ئب
 

ف لإليرادات (%
ي الفائدة (%)

  (درھماً)
توسط حقوق الم

 صول
 

ض مخفضة القيم
مخفض لقروض

أس المال (%)
 ألول (%)

 
 

التحسمن خالل

تحقيق التميزفي

 

وقال سوريا س
األرباح التشغيل

علىالقيمة. و

لمنتجات األفر

واستمرت جھو

، 2014العام

 

التقرير المالي
 

 درھم مليار

صافي دخل ا
صافي دخل غ
إجمالي اإليرا
نفقات عامة و

تشغيليةأرباح 
مخصصات ان
أرباح تشغيلية
حصة من أرب
أرباح على الت
 زميلة/تابعة

رسوم الضرائ
صافي الربح

 
نسبة التكاليف
ھامش صافي
ربحية السھم
العائد على مت

 

  مليار درھم

إجمالي األصو
  القروض
 الودائع

نسبة القروض
نسبة تغطية ال
نسبة كفاية رأ
نسبة الشق األ

  
 

م

ت

و

ل

و



 

 

 

 

 

 

 

%25 بنسبة 

ً في  الفترة ھما

صرفية لالفراد 

اد الكامل السد

  مصر.

ود ذلك بشكل 

عن مبيعات ة 

بالفترة نفسھا  

ليف الموظفين 

وتحسنت يق. 

 قنوات الدخل 

رض أن تصل 

 

 1.4جع بواقع 

صات انخفاض 

رھماً في العام 

والتي ساعدت 

2014.  

% عن51بة 

افي دخل غير

ية العام أيضاً 

نسبة القروض 

  % 20.4ى 

التي محتجزةل

بنسبة س المال

ً بزيادة  درھما

درھ مليار 5.9

و االعمال المص

و بات التوفير

مال فرعنا في م

درھماً. ويعو ر

األرباح الناشئة 

% مقارنة8بة 

إلى تكالي لزيادة

وتكاليف التسوي

سبب زخم أداء

كان من المفتر

متعثرة قد تراجع

 رسوم مخصص

در مليون 3.40

ي واإلسالمي و

4% خالل العام 

بنسب بزيادة 20

خل الفائدة وصا

وشھدت نھاي. 

ن بقيتو مالء. 

 رأس المال إلى

ارباح األإلى  

نسبة كفاية رأس

مليار 10.88

915د أن كان 

صول بسبب نمو

 الجارية وحسا

أعمان مساھمة 

مليار 3.863 

صول فضالً عن

بنسب بزيادة 20

ا ھذه ق. وتعود

رسوم المھنية و

بس، وذلك 2%

 لمرة واحدة، ك

ي القروض الم

وتحسنت. صاد

00ارنة بمبلغ 

لتمويل التجاري

%12.8بنسبة 

014 سبتمبر 3

ح إلى صافي دخ

.2013 العام 

العم قروضسبة 

لشق األول من

%1.9بنسبة  

ن ارتفعتو كي

7إلى مبلغ  2

ً بعد يار درھما

ّسن مزيج األص

الحسابات في

فضالً عناً، نسبي

% ليصل إلى

طة وإدارة األص

014 سبتمبر 3

نة بالعام السابق

طريق ضبط الر

29.5تصل إلى 

اليف التي تدفع

حيث أن صافي

 لتحسن اإلقتص

درھماً مقا ليون

طية لقروض ال

بزيادة ب، 201

30 ة فيمنتھي

 صافي األرباح

نھايةعن % 2

نس% على 2ف

  .2013م

ونسبة مالءة الش

من رأس المال

ن دوالر أمريك
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014 سبتمبر

  .2013لعام

ملي 7.024لى

الفائدة إلى تحّس

ت نتيجة للنمو

كلفة المرتفعة نس

39ابق بنسبة

الوساطوألجنبي

30في  ةالمنتھي

% مقارن4سبة

ً عن ط ھا جزئيا

لتص العام السابق

 وباستثناء التكا

بنھاية الفترة، ح

نتيجة حصيالت

مل 3.831لى

صصات التحوط

4الث من عام

المشھر التسعة

سبب في زيادة

2لعادية بنسبة

أضافمما ، ھم

% بنھاية عام9

أس مال البنك و

 الشق األول م

يونمل 500بلغ
8 

30في  ةمنتھي

فترة ذاتھا من ال

% ليصل إلى1

دخل ا لصافي

تكلفة التمويالت

لمالية، ذات التك

 عن العام السا

ي والصرف األ

ا ألشھر التسعة

كاليف أعلى بنس

تي تم تعويضھ

بالمقارنة مع 

يف األساسية.

ب% 12.6سبة

جم السداد والتح

لتصل إ 2014

المخص عملصلة

في الربع الثا%

لألشدرھماً،  ار

ويعود الس. 20

   التكاليف.

العمالء ال ض

سھعام في األب

99.5نسبة  مع

كفاية إجمالي ر

ي نسبة مالءة

مال بمبالرأس

المشھر التسعة
الف خاللدرھماً

9بنسبة للفترة

ود األداء الجيد

وانخفاض ت ية

المال لوزارة ال

تحسناًه الفترة

لتمويل التجاري

األدرھماً في  ر

صر، كانت التك

جم األعمال والت

%4.6 بنسبة

ة ارتفاع التكالي

 31.6.% 

بنسفضة القيمة

 الكبير في حج

4ن العام ولى م

يسي إلى مواص

%70.3صل إلى

مليا 3.913ة

013عام ھا من

ألداء على نمو

قروضو% 4بة

إكتتابتمويل ض

بالمقارنة% 9

 وصلت نسبة ك

يعود التحسن في

رشق األول من

لألش اإليرادات 

د مليار 8.695

لالفائدة  دخلي 

ويعوم السابق. 

صرفية اإلسالمي

ثاني من رأس 

هغير الفائدة لھذ

إيرادات ال تفاع

  .العقارات

مليا 3.212ف 

وباستثناء مصق. 

تبطة بنمو حج

 إلى اإليرادات

خففت من حدة 

لاليرادات الى

منخف القروض 

سبب االرتفاع

ھر التسعة األو

 ذلك بشكل رئي

بة التغطية لتص

ربح للمجموعة

الفترة نفسھفي 

فوقا من حيث األ

ع العمالء بنسب

لغرضلألصول 

99.2ستقرة عند 

،2014 بتمبر

على التوالي. وي

الشرح سندات 

 
 

إجمالي وصل

5مقارنة بمبلغ 

 

تحّسن صافيو

من العام نفسھا

واالعمال المص

لودائع الشق الث
 

وسجل دخل غ

رئيسي إلى ارت

و االستثمارات

 

بلغت التكاليفو

من العام السابق

واإلشغال المرت

نسبة التكاليف

األخرى والتي

نسبة التكاليف ل

وتحسن معدل

 ً بسمليار درھما

األشھالقيمة في

السابق. ويعود

في تحسين نسب

بلغ صافي الرو

الربح المحقق ف

الفائدة اللذين تف

 

ودائع ارتفعتو

إرتفاعاً مؤقتاً ل

مس إلى الودائع

 

سب 30كما في

% عل17.2 و

مع طر تزامنت

و

م

و

ن

و

ل

و

ر

و

م

و

ن

ن

و

م

ف

و

و

ك

و

ت



 

 

 

 

 

 

 

 

األزمةفترة ل 

 

%9رة بنسبة 

 ى توفير حلول

داء متميز في 

ماضية لتصل 

تحقيق وراً في 

تعاقد و  السوق

عمال البطاقات 

عمال قروض 

في  فعاالً وراً 

 ف التشغيلية.

 اإللكتروني، 

التي   التسوق

  

اعات السوق

 دبي الوطني

قياسي، حيث

كس من خالل

 استالمھا خالل

دات ھذه اإلدار

ى التركيز على

إلدارة تحقيق أ

شھر التسعة الم

دوبشكل فاعل 

في  لمنتجات ل

كما واصلت أع

مبارك حققت أع

دوة المتحركة 

التكاليف خفض

وابة االكتتاب

عمار لمراكز

  .ركة

من خالل قطا 

ركة اإلمارات

 تحقيق أداء ق

انعك 2014عام 

  سابق.

مالية والتي تم

رتفع حجم إيراد

ً  يار  .درھما

 ويعود ذلك إلى

ذلك، واصلت ا

 على مدى األش

بتساب العمالء 

أفضل توزيع ت

كه من األفراد. 

شھر رمضان الم

األجھزةة عبر 

وخ ربة العمالء

ة مع طرح بو

إععلى سندات 

ألجھزة المتحر

ت نمو قوية

استمرت شر و

رة مؤخراً من

سبتمبر من الع 

ھا من العام الس

صة بوزارة الم

ارتميزاً، حيث 

مليا 4.204ى

ً بلغ ،%24يا

ت. إلى جانب ذ

%9الء بنسبة 

اكترتكزة على 

ومستويات ،أقل

ن مناسبة لعمالئه

قيّمة. وخالل شھ

  السيارات. ي

ولنا المصرفية

تجري تحسين 

ةالرقمي ةصرفي

ات االكتتاب ع

واألاالنترنت و

معدالت لوطني

.مملكة المتحدة

ت اإلداروتمكن

30تھة بتاريخ 

مع الفترة ذاتھة
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س المال الخاص

ت في البنك مت

ليصل إلى 201

لرسوم نمواً قوي

صحاب الثروات

اع ودائع العمال

.   

المررة الثروات

ومخصصات أ

ة وحلول تأمين

م المتميزة والق

وموزعي صنعي

ھا وكذلك لحلو

و ما ساھم في

مصلخدمات ال

طلبامن  5%

و للبنك،  اآللي

إلمارات دبي ا

سنغافورة والمم

عام السابق، و

  ما.

قوياً للفترة المنت

درھماً بالمقارنة

8 

 الثاني من رأس

 وإدارة الثروات

4من العام  مبر

الما شھد دخل

مرموقين من أص

ارتفا إلى ا أدى

كبر في السوق.

ة لألفراد وإدار

،يللى لكل عم

ص توفير شاملة

برامج االستخدا

مصل الترويجية 

فضل في فئتھأل

، وھولروتينية

ر في مجال ال

0أكثر من الم

ھزة الصراف

في بنك اإل صة

ة السعودية وس

لمقارنة مع الع

مليارات درھم

مؤسسات أداًء ق

مليار د 3.73ى

 لودائع الشق

 دارة الثروات
صرفية لألفراد

سبتم 30في  ة

%، بينم3نسبة

العمالء الم يحة

مما ،ضة التكلفة

كتساب حصة أك

عمال المصرفية

إيرادات أعلاته

ھدف اتاحة فرص

ات المبتكرة وب

برامج الحمالت

بر اإلنترنت األ

ال المعامالت

يد من االبتكار

تم استالو طقة.

أجھ عبر البنك

صرفية الخاص

لمملكة العربية

بال  نمو ملفت

م 10يھا حاجز

  والمؤسسات
ية للھيئات والم

% ليصل إلى1

 للسداد الكامل

 

رفية لألفراد وإد
ة األعمال المص

ةالمنتھي ىاألول 

 دخل الفائدة بن

شرصصة إلى 

منخفض طلوبات

ليار درھماً واك

يجية إدارة األع

يح في الوقت ذا

ة "ميتاليف" بھ

مدفوعة بالمنتجا

ببر اً قوياً مدعوم

 المصرفية عبر

عداد أكبر من

تحقيق مزي ك

المنط في اعھ

عمالء  منراً 

المص األعمال 

الودولة الا في 

ول في تحقيق

ول المدارة لديھ

رفية للھيئات و
ألعمال المصرفي

13بنسبة شغيلي 

 
 

% نتيجة0.8

 المالية.

 أداء األعمال 
 

األعمال المصر
كان أداء إدارة

لألشھر التسعة

 

وارتفع صافي

الثروات المتخص

المطمجال نمو

مل 110.5إلى

استراتيج تلعبو

وتتي نتائج قوية

البنك مع شركة

نموھا القوي مد

أداًء ق السيارات

 

اتناووكان لقن

أع التعامل مع

البنك يواصلو

من نو ىاألول

طرحت مؤخر

وحققت إدارة

الرئيسية لديھا

إلدارة األصو

تخطت األصو

 
األعمال المصر

ت إدارة األحقق

التش نمو دخلھا

 

ك

ل

و

م

و

ن

ن

و

و

ط

و

ت

ح

ن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً نتيجة لنموھم ا

نبي والخدمات

لترتيب كتتاب

ي نھاية سبتمبر

قومة بالدوالر

،ق رأس المال

مليار 5.8مة 

ً خالل فترة  ما

وحققت مكاتب 

 

يعود ذلك إلى 

سبتمبر من ر 

اھم في تعزيز 

 سندات عامة 

نوات الذي قام 

ألرباح) بنسبة 

لمدينة المالية 

كن ، تم2014

مليار درھ 2.7

 الصرف األجن

مدير االكك وتر

كما فيوريكي. 

دار صكوك مق

نشط في أسواق

بقيم ز التسوق

مليون درھم 6

وية العمومية. 

 لجيوسياسية. 

أيضاً، وي أعلى 

في شھر مريكي

يو، وھو ما سا

 تقوم بإصدار

سنو 5على مدى 

العمالء من األ

صافي الذمم ال

4ث من العام 

77ليصل إلى 

قوي في أعمال

 الرئيسي المشت

مليار دوالر أمر

مة لعملية إصد

أيضاً حضور ن

إعمار لمراكز

76ل إلى مبلغ 

وتغطية الميزاني

عن التحديات ال

2014 العام 

أممليون دوالر 

ية في شھر يولي

شرق األوسط

ل األقل سعراً ع

ستبعاد حصة 

ص . وارتفع20

وفي الربع الثالث

   

% ل17بنسبة 

فضل األداء القو

المنظم دور دة

م 7.1 ية بلغت

جھات منظم 3

أيتال المحدودة 

إ عام في أسھم

   ر أمريكي.

ليصل 104%

 نظراً لمركز و

لسوق الناشئة ع

شھر األولى من

م 500ل بقيمة

ة بوزارة المالية

سة مالية في الش

إلصدار التمويل

(بعد اس يرادات

013من العام 

و. 2013عام

.تابعة لهري ال
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2014 العام

  طول.

مليون درھماً بف

المحدود كابيتال

إجمالي ال بقيمة

3ضمن أفضل

بي الوطني كابي

اإلكتتاب العا

دوالر مليون 2

4يرادات بنسبة

.   

ي دخل الفائدة

 عدم استقرار ا

لفترة التسعة أش

 

من رأس المال

س المال الخاصة

ھو أول مؤسس

، ويمثل ھذا اإل

  ألخيرة.

فع إجمالي اإلي

لفترة السابقة م

ً منذ نھاية ع ھما

ي و اإليداع الفور

8 

من عة األولى

ض تمويل ألجل أط

م 959صل إلى

 دبي الوطني ك

سوق رأس الما

من ضي الوطني

اإلمارات دبي كة

رئيسي لمعاملة

201يت بقيمة

في إجمالي اإلير

2014ن العام

زيادة في صافي

لرغم من حالة

لف والدخل الثابت

 خزينة تحقيقھا.

ت الشق األول م

الثاني من رأس

 دبي الوطني ھ

،النيوزيلنديالر

سنوات الست األ

، حيث ارتفاً يد

المقارنة مع ال

مليار درھم 25

الصراف اآللي

التسع ة لألشھر

ي تقديم قروض

% ليص3نسبة

شركة اإلمارات

سالت تمويل في

 اإلمارات دبي

وكان لشركي.

ر االكتتاب الر

اإلمارات ريم

ً ف خزينة ارتفاعا

سبتمبر من 30

ل أساسي إلى ز

ء قوياً أيضاً بال

ورف األجنبي

يق مبيعات الخ

سندات باصدار

د ودائع الشق ا

بنك اإلمارات

ق سندات الدوال

جمعه خالل الس

جيبتحقيق أداء

ً  مليار بادرھما

5.3ليصل إلى

أجھزة اروعه و

 إيرادات الفائد

في المتميزةھود 

رسوم ارتفاعاً بن

   ستثمارية.

لعبت ش 2014

مشترك ومعامال

، كان بنك20

العالمي  النطاق

دور مدير ؤخراً 

أسھمتاب على 

  مية والخزينة
ق العالمية والخز

لمنتھية بتاريخ 

داء القوي بشكل

ر واالئتمان أدا

ت مبيعات الصر

لتي يواصل فري

ب العالمي مويل

عد أن قام بسداد

مال. كما أن ب

سوقفي  زيلندي

دبي الوطني بج

 المي
ت اإلسالمي ب

م 1.41 إلى 

% لي17بنسبة 

توسيع شبكة فر

 
 
ارتفع صافيو

األصول والجھ

 

وشھد دخل الر

المصرفية االس

 

4 العام خاللو

ة قرض معملي

014 من العام

األمريكي على

مؤ حيث لعبت

درھماً واالكتت

 
األسواق العالم

األسواقحققت

التسعة أشھر ال

 

األد ھذا ويعود

تداول االستثمار

وكانت إيرادات

النتائج القوية ال

 

وقام مكتب التم

بع 2014العام

قاعدة رأس الم

النيوزبالدوالر

بنك اإلمارات د

 

اإلمارات اإلسال
استمر اإلمارات

% ليصل27

واالستثمارية ب

المصرف من ت

 

و

و

و

م

ح

د

ح

و

ت

و

و

ق

ب

ب

و



 

 

 

 

 

 

 

 

ن 

ل 

 

، مما 2014 

ا النمو بفضل 

 فاز اإلمارات 

ل" الذي  أقيم 

ي بالتوسع في

 سيساھم على

إنشاءجع على 

تراجع في نمو

 المحلي بنسبة

فادة من فرص

صرفية متميزة

 دخل.
 

ت المصرفية 

مال القروض 

 

"أنترناشيونال 

دار الصكوك 

ضمن ة المتحدة

جائزة "أفضل ب

ألولى من العام

، وتحقق ھذاطة

القطاع، حيث

بي آي فايننشال

ماً بشكل رئيسي

قطاع اإلنشائي

ت والذي يشج

نتوقع حدوث ت

 إجمالي الناتج

لناجحة واالستف

تقديم خدمة مص

ويع مصادر الد

استبيان للخدمات

مخاطر" ألعمل

." آسيان بانكر

ضمن جوائز "

2". 

في ترتيب إصد

مارات العربية
نك الفائز أيضاً

شھر التسعة األأل

غيرة والمتوسط

لى نجاحه في ا

ي  حفل "سي ب

مدعوم 2014 

ونعتقد بأن الق. 

 أسعار العقارا

، ن2013 عام 

 البنك بأن ينمو

ذ استراتيجيته ال

ل في تية تتمث

لية الكفاءة وتنو

ة المتحدة" في 

سياسة إلدارة ا

ھا مؤسسة "ذي

إلقليمي للعام" ض

014 لألعمال 

ول في العالم ف

في دولة اإلم" 

والبنفاينانس". 

لألليون درھماً 

الصغ الشركات

ز التقديرية على

تمويل ذاتي في

و قوي في عام

جزئة والتصنيع.

اش القوي في

% في4 عن

لعالمية، يتوقع

صل البنك تنفيذ

 ركائز جوھري

ارة مؤسسة عال

إلمارات العربية

ي" و"أفضل س

التي تنظمھ 20

على المستوى اإل

ز غلف بيزنس

تل المركز األو

  . "مبرج

عبر اإلنترنت"

مجلة "غلوبال ف

 .سط وأفريقيا
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مل 116صل إلى

تنمية محفظة 

زيد من الجوائز

جائزة أفضل ت

ھلھا لتحقيق نمو

حة والبيع بالتج

م بسبب االنتعا

طي إلى ما يزيد

دية الع االقتصا

لمتحدة. وسيواص

جية إلى خمس

ل األساسية وإدا

 ي الوطني
اإل في دولة لي

 وني".

تماني استھالكي

014فراد للعام

شرق األوسط ع

 ضمن "جوائز

حتتبي الوطني

 أصدرته "بلومب

األفرادخدمات

م والتي تقدمھا

طقة الشرق األوس

8 

% ليصل83بة

  عمالء جدد.

على 2014م

رف كسب المز

مية بريميوم وج

 موقع جيد يؤھ

قطاعات السياح

محلي لھذا العام

ع االنتاج النفط

تحسن األوضاع

ارات العربية ال

ھذه اإلستراتيج

جلة نمو األعمال

 

ك اإلمارات دبي
أفضل بنك محل

ه مجلة "يورومو

أفضل منتج ائت

مات المالية لألف

ضل بنك في الش

ضل بنك للعام"

اإلمارات دب ك

لتصنيف الذي

أفضل بنك لخ"

رنت في العالم

حرك" في منطق

بنسب  اإلسالمي

مي في جذب ع

سالمي في العام

وواصل المصر

اسالمقة ائتمان

ية المتحدة في

جه خاص في ق

ي الناتج المجمال

ي أعقاب ارتفاع

 وعلى خلفية ت

بي ودولة اإلما

منطقة وتستند ھ

ألداء ودفع عج

ت دبي الوطني

بنك – ك أقليمي
أ" فوز بجائزة

أجرته 2014 

يفوز بجائزة" أ

لدولي في الخدم

فوز بلقب "أفض

2013." 

وز بجائزة "أفض

التابعة لبنكرية

ابحسب جدول

" يفوز بجائزة

رفية عبر اإلنتر

لمتحبر الھاتف ا

اإلمارات ربح 

إلمارات اإلسالم

 اإلمارات اإلس

وت المطروحة. 

ئزة أفضل بطاق

201.  

  ية

إلمارات العربي

ر النفطية، وبوج

لية في نمو إجم

رية جديدة. وفي

لغاز لھذا العام.

في د 2014م 

 في دبي والم

مؤسسة عالية األ

 حررين
عة بنك اإلمارات

نك وأفضل بنك
 دبي الوطني يف

ة الثروات لعام

 دبي الوطني ي

جوائز التميز ال

دبي الوطني يف

يدل إيست يو م

دبي الوطني يفو

صرفية االستثمار

وب الر األمريكي

ي الوطني دبي 

لخدمات المصر

ت المصرفية عب

 
 

وارتفع صافي

يعكس نجاح اإل

 

تركز اھتمامو

زيادة المنتجات

اإلسالمي بجائز

14مطلع العام

 
مالمح مستقبلي

 
ال تزال دولة ا

القطاعات غير

نحو أكثر فاعل

مشاريع تطوير

قطاع النفط وال

% خالل عام5

النمو اإليجابي

للعمالء وبناء م

مالحظات للمح
جوائز مجموع

 

جوائز أفضل بن
بنك اإلمارات د

الخاصة وإدارة

بنك اإلمارات

الشخصية من ج

بنك اإلمارات د

فاينانسينج ريفي

بنك اإلمارات د

األعمال المص

المقّومة بالدوال

اإلمارات بنك

جوائز أفضل ا

للخدماتتطبيق

و

ي

و

ز

م

م

ن

م

ق

ل

م
ج

ج •
ب 

ب 

ب 

ف

ب 

 

ب 

ج

ت



 

ن 

ط 

م 

 

ي، وذلك ضمن

وق اإلمارات 

 أفريقيا ألداء 

 الشرق األوسط

2. 

ية المّتحدة للعام

" من جلوبال 

للمنتجات  "كر

لوبال كابيتال 

اينانس ميدل" 

ي من قبل "ذا 

 

 الم الرقمي.

لمشاريع لعام 

 السنوية ورة

شرق األوسط 

اليني على التو

اديق عن صندو

ألوسط وشمال

فرص لمنطقة

2014صناديق 

إلمارات العربي

 2014. 

لعربية المتحدة

"ذي آسيان بانك

الناشئة" من جل

ي إم إي أيه فا

صل االجتماعي

 "دبي لينكس".

ئز منتدى اإلعال

" للمنتجات وال

الدو في اليةوالم

في جوائز الش 

ات" للعام الثان

2. 

ء مديري الصنا

جوائز الشرق األ

عن صندوق الف

ألداء مديري الص

ستثمارات في اإل

الستثمار للعام

ولة اإلمارات ا

سط في جوائز "

 في األسواق ا

جان جوائز "إي

 
ى وسائل التواص

 حدث جوائز "

حفل توزيع جوا

لشرق األوسط

و  المصرفية ت

"شراك العمالء

  صول
ديق في اإلمار

2014صناديق

ال أفريقيا ألداء

جان الخامس لج

توازن للعام ع

أل شمال أفريقيا

كة إلدارة االس

Worl إلدارة ا

 دبي الوطني
 األجنبي في دو

الشرق األوس ي

وأكثرھا تأثيراً

ض" ضمن مھرج

دبي الوطني.
بنك نشاطاً على

ئل اإلعالم في

عام" ضمن ح لل

"آسيان بانكر ال

الخدمات قطاع ي

ضل برنامج إلش
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إلدارة األصطني
ل مدير للصناد

ألداء مديري الص

ق األوسط وشما

المھرج ك ضمن

ضل صندوق مت

شرق األوسط وش

زة "أفضل شرك

ld Finance

بنك اإلمارات د
خدمات الصرف

دارة الخزينة في

 إقراض مالية و

20.  

 لمنح القروض

بنك اإلمارات د
100ن أفضل

وسائ فئة في زية

ارية اجتماعية

ضمن جوائز "

في العمالء دمة

 .2014تميز

و"أفض   "جديدة

 . ع الرياضة

8 

دبي الوطمارات
ز بلقب "أفضل

وشمال أفريقيا أل

ز بجائزة الشرق

ل أفريقيا، وذلك

وز بجائزة أفض

مس لجوائز الش

جائزز بجائزة

eورلد فاينانس"

–  رأس المال
فضل مزود لخد

ضل مشروع إلد

 .2014ام

فضل مؤسسة

014ت  للسندا

فضل مؤسسة

– راك العمالء
من بين 25تبة

فضية والبرونز

ضل عالمة تجا

ل االجتماعي" ض

بخد للعناية ميز

للت األوسط رق

فضل بطاقة ج

جوائز قطاعحفل

اإلم –  األفراد
ة األصول تفوز

شرق األوسط و

 األصول تفوز

ألوسط وشمال

ة األصول تفو

لمھرجان الخام

ة األصول تفوز

جوائز مجلة "وو

اشئة وأسواق
يفوز بجائزة "أف

وز بجائزة أفض

رق األوسط لعا

فوز بجائزة "أف

جلوبال كابيتال

"أ يفوز بجائزة

  

إلجتماعي وإشر
صنف في المرت

وز بالجائزة الف

وز بجائزة "أفض

وسائط التواصل

التم بجائزة فوز

الشر جائزة معھد

يفوز بجائزة "أ

ياضية ضمن ح

ألصول وتمويل
إلدارة  الوطني

مس لجوائز الش

 الوطني إلدارة

ت في الشرق ا

 .2014يق 

إلدار  الوطني

، وذلك ضمن ا

إلدارة  الوطني

 حفل توزيع ج

واألسواق الناة 
 دبي الوطني يف

2014. 

دبي الوطني يفو

صرفية في الشر

 دبي الوطني يف

بقاً) في جوائز ج

 دبي الوطني ي

.2013صرفية 

ق والتواصل اإل
دبي الوطني يص

." 

دبي الوطني يفو

دبي الوطني يفو

 مشاركة في و

يف الوطني دبي

م" جوائز وزيع

 دبي الوطني ي

 .2014ة 

حملة تسويق ريا

 
 

جوائز إدارة األ
دبياإلمارات

المھرجان الخام

اإلمارات دبي

لكبرى الشركات

مديري الصنادي

دبياإلمارات

وشمال أفريقيا،

دبياإلمارات

" خالل2014

جوائز الخزينة
بنك اإلمارات

4فاينانس لعام 

بنك اإلمارات د

والمشاريع المص

بنك اإلمارات

(يوروويك سابق

بنك اإلمارات

للخدمات المص

جوائز التسويق
بنك اإلمارات د

فايننشال براند"

بنك اإلمارات د

بنك اإلمارات د

جائزة "أفضل

2014. 

د اإلمارات بنك

تو لحفل الثامنة

بنك اإلمارات

للبطاقات الذكية

جائزة أفضل ح
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 ضمن حفلك 

عام" و"أفضل 

ت التسويقية" 

سسة رياضية 

شرق األوسط" 

لتطوير وذلك 

ر من  ى اكث ال

ال المصرفية 

ال  مية واألعم

  

 ولديه مكاتب 

  العنوان: 

 971+   

I   /

 

 العمالء، وذلك

ملة تسويقية للع

فعال لالتصاالت

مشتركة مع مؤس

سيان بانكر الشر

  

وال ية للتدريب

ا اضافة ا  فرع

ا ي مجال األعم

صرفية اإلسالم

ليات الوساطة.

لمملكة المتحدة

تروني على

780 230 4

R@Emirat

Patric 

وتجربة جارية

ملت "أفضل حم

و"االستخدام الف

عالمة تجارية مش

وزيع جوائز "آس

شؤون العمالء.

جمعية األمريكي

224ي تضم 

ي ب الرئيسي ف

ال المص ل األعم

 والخزينة وعمل

وسنغافورة وال

 الموقع االلكت

  ستثمرين

 الوطني

2 4 971/+05

tesNBD.co

ckE@Emira

ق والعالمة التج

شم جوائز نك

دمات المالية" و

ل بطاقة ذات عال

. 

ك خالل حفل تو

ث التعامل مع ش

مل" من قبل الج

بكة فروعه الت

ك الالعب ر البن

ال ي مج ه ف دمات

لميةسواق العا

سعودية وقطر و

رجاء زيارة

  يك كليركن 
س عالقات المس

اإلمارات دبي ا

2012606ف:

om الكتروني: 

atesNBD.c
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التسويق تجاال

حيث حصد البن

جارية في الخد

ة "أفضل بجائز

من ماستركارد.

" وذلكلألفراد

 نيوز" من حيث

التميز في العم

  طقة.

ب لة من خالل ش

ارج ، ويعتبالخ

ديم خد وم بتق يق

ة األصول واألس

لكة العربية الس

المعلومات الر

9715+

باتري
رئيس

بنك ا

ھاتف

بريد

com

 انتھى

8 

مرموقة في مج

" ح2014ارية

ميز العالمة التج

ت دبي الوطني

م 2013 للعام

ل غير مصرفي

في "جلف 1م

"اعن فئة  دات

 

رائدة في المنط

الفراد في الدول

ة وافي  ي الدول

دة وي ة المتح ربي

 الخاصة وإدارة

 ومصر والممل

 لمزيد من 

506538937

جوائز مب يفوز 

ز العالمة التجا

جتماعي" و"تم

 

 لبنك اإلمارات

عربية المتحدة 

 "أفضل تمويل

20. 

صنف البنك رقم

أربع شھادينال

في البنك. ميزة

  لوطني:
و من البنوك الر

صرفية متميزة لال

ھاز إيداع فوري

ارات العر  اإلم

مال المصرفية

لعربية المتحدة

 وإندونيسيا.

ww .  

   االتصال بـ:
  
 ية للمجموعة

7+ / متحرك:

الوطني دبي 

ز العالمية لتميز

ع التواصل االج

 تسويق للعام".

 ت
انشستر يونايتد

لة اإلمارات الع

 
ية تفوز بجائزة

14شاريع لعام 

دبي الوطني يص

 دبي الوطني ي

ه التدريبية المتم

إلمارات دبي ال
دبي الوطني ھو

قديم اعمال مص

صراف آلي وجھ

ة ي دول راد ف ف

ستثمارية واألعم

ي اإلمارات الع

لھند والصين

ww.emirate

لومات الرجاء
 ن

شؤون المؤسسي

  دبي الوطني 

6094 9714

 
 

اإلمارات بنك

"الجوائز توزيع

استخدام لمواقع

و"أفضل خبير

جوائز البطاقات
فازت بطاقة ما

عالمية" في دو

جوائز أخرى
اإلمارات المالي

المشللمنتجات و

بنك اإلمارات د

بنك اإلمارات

تقديراً لبرامجه

نبذة عن بنك اإل
بنك اإلمارات د

يقوم البنك بتقو

جھاز ص 885

للشركات واألف

المصرفية االس

ويعمل البنك في

تمثيلية في ا

esnbd.com

لمزيد من المعل
ابراھيم سويدان
رئيس إدارة الش

بنك اإلمارات د

4113ھاتف :
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