
  
  
  

Page 1 of 10 

  خبر صحفي عاجل للنشر 

 

  4201بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج الربع األول من عام 

  

 مخصصات قبل يةالتشغيل األرباحو درهمًا مليار 1.0إلى  ليصل% 25صافي الربح بنسبة إرتفاع 

  مليار درهمًا 2.3لتصل إلى % 34انخفاض القيمة بنسبة 

  

  2014أبريل  24 –دبي 

أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة اليوم عن نتائجه المالية عن فترة الربع األول من هذا 
  .  2014مارس  31العام المنتهية في 

 
 
 

  أبرز النتائج المالية

  
  2013عن الربع األول من عام % 25بزيادة بنسبة  درهمًا، مليار 1.0بلغ  2014األول من سنة صافي الربح للربع 

 .2013عن الربع الرابع من عام % 55بنسبة و

  عن الربع % 5، وزيادة بنسبة 2013عن الربع األول من عام % 27بنسبة  بزيادةمليار درهمًا  3.3إجمالي اإليرادات بلغ

  .2013عام من الرابع 

 عن الربع األول من عام % 34بنسبة  بزيادةمليار درهمًا  2.3رباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بلغت األ

   .2013عام من عن الربع الرابع % 18وزيادة بنسبة  2013

  مليار درهمًا بنهاية عام  342.1مقارنة بمبلغ مليار درهمًا  347.1لتصل إلى مبلغ % 1زيادة في إجمالي األصول بنسبة

2013. 

  مليار درهمًا بنهاية عام  238.32مقارنة بمبلغ % 1بزيادة بنسبة  درهمًا، مليار 239.7 قروض العمالء مبلغبلغت

2013. 

  2013مليار درهمًا بنهاية عام  239.6 بعد أن آانت% 5درهمًا بزيادة قدرها  مليار 251.5 ودائع العمالءبلغت.  

  2013بنهاية عام % 99.5من نسبة % 95.3تحسنت نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة.  

  15.0عند ، ونسبة الشق األول %19.2رأس المال عند مستوى جيد جدًا بنسبة استقرت نسبة آفاية.% 

  

اإلمارات دبي  يتمكن بنك من دواعي سروري أنإنه " ،ين نيلسون، الرئيس التنفيذي لبنك اإلمارات دبي الوطنياوقال ش

بارتفاع صافي  انضمامي للمجموعة والتي انعكست ذمنلي المكتمل  الربع األولخالل من تحقيق نتائج مالية قوية الوطني 

وقد شهد البنك نموًا مستمرًا في . درهمًا مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابقمليار  1.042لتصل إلى  %25األرباح بنسبة 

مقارنة بالعام الماضي مدعومة بالنمو في آل من محفظة القروض والدخل من % 27إجمالي اإليرادات التي ارتفعت بنسبة 

فرص موقعه المتميز في القطاع المصرفي وقاعدته المالية الراسخة ومن من  البنك في وضع قوي يؤهله لالستفادةإن . الرسوم

   ."العربية المتحدة مرتقبة في دبي ودولة اإلماراتالنمو ال
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تحّسن  2014في الربع األول من عام " ،وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك اإلمارات دبي الوطني

تشغيلية قبل الرباح ، وقد انعكس ذلك من خالل تحقيق نمو في آل من إجمالي اإليرادات واألللبنك األرباح التشغيليةأداء 

% 34بنسبة في هذا الربع  تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمةالرباح ارتفعت األحيث  ،مخصصات انخفاض القيمة

والحفاظ على هوامش الربح، على الرغم من  كاليفلتاإدارة في جهود الاستمرت و. 2013بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 

  ".قاعدة التمويلتحسين األصول وترآيبة التغيير في  ويعود ذلك إلى، الضغوط التنافسية

 

  التقرير المالي

درهم مليار
لمنتهي ا الربع
 مارس 31في 

2014

لمنتهي ا الربع
 مارس 31في 

2013

  /أفضل

)أسوأ(  
(%) 

لمنتهي ا الربع
ديسمبر  31في 

2013 

  /أفضل

)أسوأ(  
(%) 

   

  %  0   2.224  % 28   1.748   2.232 صافي دخل الفائدة

  % 17   0.938  % 25   0.882   1.101 صافي دخل غير الفائدة

  % 5   3.162  % 27 2.630 3.333  إجمالي اإليرادات

  % 14  ) 1.227(  %) 14(  ) 0.925(  ) 1.050(  نفقات عامة وإدارية

  % 18   1.935  % 34 1.705 2.283 أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة

  % 4  ) 1.313(  %) 43(  ) 0.888(  ) 1.267(ةمخصصات انخفاض القيم

  % 63   0.622  % 24 0.817 1.016أرباح تشغيلية

  % 36   0.045  % 135   0.026   0.061ةحصة من أرباح في شرآات زميل

  %) 600(  ) 0.005(  %) 400(  ) 0.007(  ) 0.035(رسوم الضرائب

  % 55   0.674  % 25 0.836 1.042صافي الربح

                  

  % 7.3   %38.8  % 3.7  % 35.2   %31.5 (%)نسبة التكاليف لإليرادات 

  %) 0.01(   %2.76  % 0.36  % 2.39   %2.75(%)هامش صافي الفائدة 

  % 70   0.10  % 21   0.14   0.17)درهمًا(ربحية السهم 

 %5.1 %9.8 %2.2 %12.7 %14.9(%)العائد على متوسط حقوق المساهمين 

   

مليار درهم

آما في

 مارس 31
2014

في آما

 مارس 31
2013

  )أسوأ/(أفضل

(%) 
 31في آما 

2013ديسمبر   

  /أفضل

)أسوأ(  
(%) 

%10   315.8   347.1 إجمالي األصول  342.1   1%  

%9   220.6   239.7   القروض  238.3   1%  

%13   223.0   251.5 الودائع  239.6   5%  

%0.4   %14.2   %13.8  (%)نسبة القروض مخفضة القيمة   13.9%   0.1%  

%9.3   %51.4   %60.7  (%)نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة   57.5%   3.2%  

%)0.5( %19.7   %19.2 (%)نسبة آفاية رأس المال   19.6% )0.4(%  

%1.5%13.5 ٪15.0 (%)نسبة الشق األول   15.3%  )0.3(%  
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 إجمالي اإليرادات
  
درهمًا بزيادة بنسبة  مليار 3.333إلى مبلغ  2014مارس  31إجمالي اإليرادات للربع المنتهي في  وصل

مقارنة بمبلغ % 5وزيادة بنسبة  2013درهمًا في الربع األول من عام  مليار 2.630مقارنة بمبلغ % 27

  .2013درهمًا في الربع الرابع من عام  مليار 3.162

  

 مليار 2.232ليصل إلى % 28بنسبة  2014مارس  31تحّسن صافي إيرادات الفائدة للربع المنتهي في و

ويعود ذلك التحسن في صافي . 2013درهمًا في الربع األول من عام  مليار 1.748درهمًا بعد أن آان 

الفائدة المدعوم بأداء  إيرادات الفائدة إلى نمو القروض بالمقارنة مع العام الماضي، والتحسن في هامش صافي

رأس المال وهيكل التمويل وتحقيق نمو في أعمال اإلقراض االستهالآي والتأثير اإليجابي لتراجع لأآثر آفاءة 

  .على أسعار الفائدة الخاصة بالقروض" ايبور"أسعار 

  

 مليار 1.101ليصل إلى % 25بنسبة  عن العام السابق دخل غير الفائدة لهذا الربع تحسنًاصافي وسجل 

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية األساسية واإليرادات ذات الصلة . درهمًا

 . بالعقارات

 
  إجمالي التكاليف

% 14بنسبة  بزيادة 2014مارس  31درهمًا في الربع األول المنتهي في  مليار 1.050التكاليف إجمالي بلغ 

باستثناء مصر، آانت و. الربع السابقبالمقارنة مع % 14عن الفترة ذاتها من العام السابق، وبتراجع بنسبة 

وتعود . مقارنة بالربع السابق% 14مقارنة بالعام السابق وشهدت تحسنًا بنسبة % 5التكاليف أعلى بنسبة 

. وجيا المعلومات والتكاليف المتعلقة باالتصاالتإلى االستثمار في خدمة العمالء وتكنول% 5الزيادة بنسبة 

عدد من  ويرجع سبب التحسن في التكاليف خالل الربع السابق إلى انخفاض التكاليف المتعلقة بالموظفين وإلى

تحسنت نسبة التكاليف إلى و. 2014الربع األول من عام  لم تتكرر فيالتكاليف التي دفعت لمرة واحدة والتي 

، بسبب 2013بالمقارنة مع الربع األول من عام   2014في الربع األول من عام % 3.7 اربمقداإليرادات 

زخم أداء قنوات الدخل األخرى والتي خففت من حدة ارتفاع التكاليف المخصصة بشكل مباشر لألنشطة ذات 

  . الصلة بالعمالء

  

  جودة اإلئتمان ومخصصات إنخفاض القيمة

رسوم  وارتفعت. 2014في نهاية الربع األول من عام % 13.8نسبة القروض غير المنتجة بنسبة  تحسنت

 عامالمليون درهمًا في  888 درهمًا مقارنة بمبلغ مليار 1.267 مخصصات انخفاض القيمة قيد المراجعة إلى
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تحسين نسبة  المخصصات التحوطية التي ساعدت في تجنيبويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مواصلة . السابق

  .2013في الربع األول من عام % 51.4بعد أن آانت % 60.7التغطية لتصل إلى 

  

  الشرآات الزميلة والمشاريع المشترآة

مليون درهمًا خالل الربع  61بلغت استثمارات البنك اإليجابية في الشرآات الزميلة والمشاريع المشترآة  

مليون درهمًا  45ومبلغ  2013مليون درهمًا في الربع األول من عام  26مقارنة بمبلغ  2014األول من عام 

  .2013في الربع الرابع من عام 

  

  صافي الربح

بزيادة    2014مارس  31في درهمًا، في الربع المنتهي  مليار 1.042 مبلغبلغ صافي الربح للمجموعة 

مليون درهمًا، وزيادة بنسبة  836وقدره   2013عن الربح المحقق في الربع األول من عام % 25بنسبة 

وخفض  مليون درهما وذلك بسبب نمو اإليرادات 674 والذي بلغ  2013عن الربع الرابع من عام % 55

  .   النفقات مقارنة بالربع السابق

  

  قروض وودائع العمالء 

مليار درهمًا  239.7إلى ) بما في ذلك التمويل اإلسالمي(  2014مارس  31وصلت قروض العمالء آما في 

  . 2013مقارنة بمستويات نهاية عام % 1بزيادة بنسبة 

  

عن الفترة % 5مليار درهمًا، بزيادة قدرها  251.5إلى  2014مارس  31ووصلت ودائع العمالء آما في 

  . 2013ر ديسمب 31المنتهية بتاريخ 

  

في % 99.5بعدما آانت % 95.3إلى  2014وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع في الربع األول من عام 

  .نتيجة للنمو القوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 2013نهاية عام 

  

  رأس المال

األول من رأس ، وصلت نسبة آفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق 2014مارس  31آما في 

مارس  31آما في % 15.3و% 19.6بالمقارنة مع نسبة  على التوالي% 15.0ونسبة % 19.2المال إلى 

ويعود التراجع الجزئي في نسبة مالءة رأس المال ونسبة مالءة الشق األول من رأس المال خالل هذا  . 2013

  .ق الثاني الخاصة بوزارة الماليةوإطفاء ودائع الش 2013الربع إلى توزيع أرباح عن السنة المالية 
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  أداء األعمال 

  

 األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات 

ارتفع حجم إيرادات هذه آان أداء إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات في البنك متميزًا، حيث 

درهمًا بعد أن آان  مليار 1.388ليصل إلى  2014مارس  31في  يلربع السنة المنته% 13اإلدارة بنسبة 

  .2013درهمًا في الربع األول من عام  مليار 1.225

  

في % 17في صافي دخل الفائدة وإلى تحقيق نمو بنسبة % 11ويعود السبب في هذا إلى تحقيق نمو بنسبة 

ائع وساهم الترآيز المستمر إلدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات على نمو الود. دخل الرسوم

في % 6.7خالل الفترة، والمدفوع بزخم قوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير في تحقيق نمو بنسبة 

   .مليار درهمًا 107.9لتصل إلى ودائع العمالء 

  

على تقوية العالقات مع العمالء األعمال المصرفية لألفراد ، ارتكزت 2014في الربع األول من عام و

آما واصل البنك سعيه لتحقيق أقصى . جذب شريحة واسعة من العمالء البارزين الحاليين، باإلضافة إلى

مع شرآة بورشه للخدمات المالية ومؤسسة دبي لدعم  2013استفادة من شراآاته التي أنشأها في عام 

  . مانشستر يونايتدنادي المشاريع الصغيرة والمتوسطة و

  

المتعلقة بالمنتجات مثل حملة المطلوبات المرتبطة  ترويجيةالحمالت العديد من ال طرح ربع األولالخالل  تمو

" ردزاسكاي و"وحملة استخدام بطاقة الخصم من بنك اإلمارات دبي الوطني وحملة بطاقة ائتمان " فيفا"بالـ 

 ذيوال 2013في عام  "معزز الثروات برنامج"باإلضافة لذلك، طرح البنك و. التي طرحت خالل هذا الربع

   ".آي باد"ول مدراء عالقات العمالء على أجهزة في متناأصبح 

 

طرح خدمة حيث  2014واصل البنك ترآيزه على االبتكار في القنوات الرقمية خالل الربع األول من عام آما 

التي تتيح للعمالء تحويل أموالهم فورًا إلى البنوك ولتحويل األموال عن طريق اإلنترنت " دايرآت ريميت"

 .إلى بنوك أخرى في الهندخالل ساعة من الزمن والشريكة 

    

اإليرادات من خالل سوق دول مجلس التعاون الخليجي  وحققت إدارة األعمال المصرفية الخاصة نموًا قويًا في

 .الجاليتين الهندية والباآستانيةغير المقيمين في بالدهم من الجاليتين األساسية وقطاعات العمالء من 
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اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية، ذراع الوساطة المالية للمجموعة، في تحقيق نمو قوي واستمرت شرآة 

  .وترسيخ حضورها آشرآة وساطة رائدة في السوق

  

آما طرحت . وحققت إدارة األصول نتائج مالية استثنائية بسبب اإلقبال الهائل على منتجات حقوق الملكية

 .وح رأس المال بمقره في لوآسمبورغاإلدارة أيضًا أول صندوق مشترك مفت

  

  األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات

على الرغم من البيئة التي تسودها تحديات التنافسية المتزايدة وضغوط هوامش الربح، واصلت إدارة األعمال 

في % 12، محققة نموا بنسبة 2014المصرفية للهيئات والمؤسسات أدائها المتميز خالل الربع األول من عام 

الربع األول من عام في  ًادرهم مليار 1.03بالمقارنة مع  َادرهم مليار 1.15األرباح التشغيلية لتصل إلى 

 مليون 815ليصل إلى  2014في الربع األول من عام % 13وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة  .2013

وارتفعت إيرادات الرسوم بنسبة  2013مليون درهمًا في الربع األول من عام  721درهمًا، مقارنة بمبلغ 

مما ، 2013مليون درهمًا في الربع األول من عام  307غ مليون درهمًا مقارنة بمبل 331لتصل إلى % 8

ائدات الخدمات وهو ما ساهم في اإلعداد األمثل وع العائدات غير النقديةترآيز اإلدارة المتواصل على يعكس 

  . للميزانية العمومية وتحسين مستوى العائد على األصول

  

% 5.7من حيث الميزانية العمومية زيادة في سجالت الودائع بنسبة  2014وسجل الربع األول من عام 

من ذات الجودة األصول ترآيزها على اإلدارة آما واصلت  . ت نسبة القروض على مستويات مستقرةيوبق

مع الربع األول بالمقارنة  2014في الربع األول من عام % 33إنشاء مخصصات تحوطية أعلى بنسبة خالل 

  .2013من عام 

 

، استمرت اإلدارة في تطبيق استراتيجيتها الشاملة بشأن التحول االنتقالي 2014وخالل الربع األول من عام 

نتائج لتصبح الرائدة في تقديم األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات في منطقة الشرق األوسط، وحققت 

  .خالل الفترة مما ساهم في تحسين األداء الكلي لهذه اإلدارة إيجابية

  

  األسواق العالمية والخزينة

مليون درهمًا،  244إلى  2014وصل إجمالي إيرادات األسواق العالمية والخزينة خالل الربع األول من عام 

رًا قياسًا إلى الفترة ذاتها ويظهر هذا تحسنًا آبي. 2013عام الربع األول من مليون درهمًا في  112مقارنة مع 

مليون درهمًا في الربع  130مع إجمالي اإليرادات الذي وصل إلى  بالمقارنة زيادةويشكل  2013من عام 

   .2013الرابع من عام 
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أساس المرآز أظهر مكتب إدارة الموجودات والمطلوبات تحسنًا ملفتًا في األداء خالل هذا الربع، وذلك على و

  .في نهاية العام السابقالمالي الذي تم اتخاذه للميزانية العمومية 

  

وساهم اهتمام العمالء بمنتجات الدخل . لألفراد الصرف األجنبيحظيت إيرادات المبيعات بدعم من مبيعات و

من المرجح أن يرتفع الطلب على و. الثابت في تحقيق إيرادات جيدة ناشئة عن هذه المنتجات خالل هذا الربع

ارتفاع  في توقعاتالمنتجات التحوط ألسعار الفائدة من قبل العمالء من الشرآات على المدى المنظور نتيجة 

    .في نهاية العام أسعار الفائدة

  

 أداًءحقق مكتب تداول االئتمان فقد على الرغم من أوضاع السوق المتقلبة الناشئة عن التحديات الجيوسياسية، و

 . متميزًا خالل هذه الفترة

 

 األعمال المصرفية اإلسالمية

 420ليصل إلى % 30بنسبة  الفترةخالل ) صافيًا من حصة العمالء في األرباح(ارتفع إجمالي اإليرادات 

نمى صافي الذمم المدينة آما . الفترة ذاتها من العام السابقمليون درهمًا في  323مليون درهمًا بعد أن آان 

 مارس 31آما في و.  2013مليار درهمًا منذ نهاية عام  24.4ليصل إلى % 2المالية واالستثمارية بنسبة 

الخاصة بمصرف  النقديفروع المصرف وأجهزة الصراف اآللي وأجهزة اإليداع بلغ العدد اإلجمالي ل، 2014

   . على التواليجهازًا  175 و 50اإلمارات اإلسالمي 

  

مليون  93، حيث حقق صافي ربح بلغ 2014واصل اإلمارات اإلسالمي نموه في الربع األول من عام و

، مستفيدًا من أنشطته التوسعية في 2013مليون درهمًا في الفترة ذاتها من عام  33درهمًا مقارنة بمبلغ 

  .    استقطاب المزيد من شرائح العمالء

  

من خالل توسيع نطاق مزايا وعروض  موقعه المتميزعزيز اإلسالمي في الترآيز على تاإلمارات ستمر وي

  .األفراد والشرآات الصغيرة والمتوسطة والشرآات الكبيرة

  

  والعملياتتقنية المعلومات 

للمعلومات االئتمانية، حققت إدارة تكنولوجيا المعلومات للمجموعة مكتب االتحاد في إطار دعمها لمبادرة 

الخاصة  االقتراض، تمت مشارآة معلومات هذه العمليةوآجزء من . هوزيةإنجازًا بارزًا فيما يتعلق بالج

  .الخمس الماضية مع المكتبللسنوات العمالء ب
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وفيما يخص خدمات األفراد، استكملت إدارة تكنولوجيا المعلومات آذلك طرح ميزة التقاط صورة الشيكات عن 

دي التابعة لبنك اإلمارات دبي الوطني، والتي تعتبر خاصية متميزة وذات منافع طريق أجهزة اإليداع النق

. مستوى الكفاءةرفع إضافية من شأنها أن تدعم جهود البنك في الترآيز على تعزيز تجربة العمالء و

هذه المبادرة  من المتوقع أن تدعمدولة، فالفي  معامالت مقاصة الشيكاتإنجاز  وباعتبارها الالعب األبرز في

  .النمو المتزايد لتلك المعامالت

  

في مشروعه لتطوير بطاقات األفراد،  ارات اإلسالميآذلك الدعم لإلم تكنولوجيا المعلوماتقدمت إدارة و

العديد المبادرة  طرحتوفي هذا الصدد . بهدف زيادة إيرادات بطاقات اإلمارات اإلسالمي من مختلف الفئات

، واالسترداد مقابل الرسوم السنوية للبطاقة، استرداد النقاطبطاقة مثل المن الميزات والخدمات لمنتجات 

، وخيارات برنامج األقساط المبسط، وبعض إجراءات "نول"واالسترداد النقدي، وإضافة رصيد إلى بطاقة 

لخلفي وتطبيقات بطاقة االئتمان الموافق عليها اإلنجاز اآللية لتسريع عمليات إجراء المعامالت من قبل المكتب ا

 .مسبقًا

 
 

  "تنفيذ"

بنك مع أهداف اتفاقية مستوى الخدمة جميع  من تخطيتنفيذ  شرآة تمكنت، 2014في الربع األول من عام 

  .من حيث اإليرادات والدخل التشغيلي ورضى العمالء والتدقيق والرقابة اإلمارات دبي الوطني

  

لتقديم مزيد من الدعم التشغيليي لإلمارات فريق عمل شرآة تنفيذ  خصصتوفي إطار تحقيق هذه النتائج، 

  .اإلسالمي

  

شرآة جوائز تقديرية مرموقة من جهات خارجية، وتحديدًا على خبرتها الوخالل الربع األول من العام، نالت 

دويتشه بنك للتميز في وبارآليز بنك  تييم جائزشمل ذلك التكرو. ي إدارة معامالت الدفع الخارجيةالمثبتة ف

    .إنجاز المعامالت اإللكترونية المباشرة

 
  مصر  –) م.م.ش(بنك اإلمارات دبي الوطني 

على الرغم من التحديات السياسية والظروف االقتصادية الصعبة، واصلت عمليات بنك اإلمارات دبي الوطني 

وفي الربع األول من . 2013يونيو  9منذ االندماج مع المجموعة بتاريخ  ًاجيد مصر تحقيق أداًء –) م.م.ش(

 52مليون درهمًا وصافي أرباح بقيمة  161، دعم البنك نتائج المجموعة المالية بعائدات بلغت 2014عام 

  . مليون درهمًا
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في إطار المجموعة والتي ) مصر(اإلمارات دبي الوطني يجري العمل على دمج ثقافة ونظام وسياسة بنك و

  . الموضوعة الدمجيجري تطبيقها على النحو المتوقع بما يتماشى مع خطط 

  

 مالمح مستقبلية

مدعومًا بشكل  2014ال تزال دولة اإلمارات العربية المتحدة في موقع جيد يؤهلها لتحقيق نمو قوي في عام 

ونعتقد . والسياحة والتجزئة غير النفطية، وبوجه خاص في قطاعات الصناعةرئيسي بالتوسع في القطاعات 

بأن القطاع اإلنشائي سيساهم على نحو أآثر فاعلية في نمو إجمالي الناتج المحلي لهذا العام بسبب االنتعاش 

اج وفي أعقاب ارتفاع االنت. القوي في أسعار العقارات والذي يشجع على إحداث مشاريع تطويرية جديدة

. ، نتوقع حدوث تراجع في نمو قطاع النفط والغاز لهذا العام2013في عام % 4النفطي إلى ما يزيد عن 

% 4.5وعلى خلفية تحسن األوضاع االقتصادية العالمية، يتوقع البنك بأن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 

سيواصل البنك تنفيذ . دبيفي % 4.7في دولة اإلمارات العربية  المتحدة وبنسبة  2014خالل عام 

تستند هذه اإلستراتيجية إلى خمس . استراتيجيته الناجحة واالستفادة من فرص النمو اإليجابي في دبي والمنطقة

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

 .لكفاءة وتنويع مصادر الدخلاألعمال األساسية وإدارة مؤسسة عالية ا

 -انتهى-

  مالحظات للمحررين

  الجوائز

 إم إي "ضمن مهرجان جوائز  "لمنح القروضأفضل مؤسسة " بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة

  . 2013 للخدمات المصرفية" إي أيه فاينانس ميدل

 للعام الثاني  "اإلمارات أفضل مدير للصناديق في"بلقب تفوز  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول

جوائز الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألداء مديري ، وذلك ضمن المهرجان الخامس لعلى التوالي

  .2014الصناديق 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألداء مديري  تفوز بجائزة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول

، وذلك ضمن ق األوسط وشمال أفريقياالصناديق عن صندوق اإلمارات لكبرى الشرآات في الشر

  .2014جوائز الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألداء مديري الصناديق المهرجان الخامس ل

 أفضل صندوق متوازن للعام عن صندوق الفرص  تفوز بجائزة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول

جوائز الشرق األوسط وشمال ، وذلك ضمن المهرجان الخامس للمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  .2014أفريقيا ألداء مديري الصناديق 
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 التميز للعناية بخدمة العمالء في قطاع الخدمات المصرفية  بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة

  ". 2014 معهد جائزة الشرق األوسط للتميز"لحفل توزيع جوائز  في الدورة السنوية الثامنة والمالية

  بنك نشاطًا على وسائل  100أفضل  من بين 25يصنف في المرتبة  دبي الوطنيبنك اإلمارات

  ."ذا فايننشال براند"التواصل االجتماعي من قبل 

  في " اإلمارات العربية المتحدة دولة في أفضل بنك محلي" يفوز بجائزة  الوطنيبنك اإلمارات دبي

 ."يوروموني"مجلة  أجرته 2014لعام  وإدارة الثروات استبيان للخدمات المصرفية الخاصة

  اإلعالم في حدث جوائز  وسائل فئة في والبرونزية بالجائزة الفضيةبنك اإلمارات دبي الوطني يفوز

  ".دبي لينكس"

  أفضل بنك في الشرق األوسط على المستوى اإلقليمي للعام"بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بلقب "

 ".2013ريفيو ميدل إيست أنترناشيونال فاينانسينج "ضمن جوائز 

  2013أفضل حملة تسويقية لبطاقة مسبقة الدفع "ينال جائزة فخرية عن بنك اإلمارات دبي الوطني "

   . خالل قمة الشرق األوسط لمنتجات الدفع المسبق

  

  :نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني

  . بنك اإلمارات دبي الوطني هو من البنوك الرائدة في المنطقة

ر من      220يقوم البنك بتقديم أعمال مصرفية متميزة  لألفراد في الدولة من خالل شبكة فروعه التي تضم    ى أآث ًا إضافة إل از   887 فرع جه

ة       ارات العربي ة اإلم راد في دول صراف آلي وجهاز إيداع فوري، ويعتبر البنك الالعب الرئيسي في مجال األعمال المصرفية للشرآات و األف

ال المصرفية الخاصة وإدارة            المتحدة ويق تثمارية واألعم ال المصرفية االس ال المصرفية اإلسالمية واألعم وم بتقديم خدماته في مجال األعم

  .األصول واألسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة

  

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

  . www.emiratesnbd.com : لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني على العنوان. الهند والصين وإندونيسيا

 

  : لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ

   ابراهيم سويدان

  رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة 

  بنك اإلمارات دبي الوطني 

+971506538937: متحرك+ / 9714 6094113: هاتف 

 ibrahims@emiratesnbd.com : بريد الكتروني

 باتريك آليرآن  

  عالقات المستثمرين رئيس

 بنك اإلمارات دبي الوطني

   +971 4 230 7805+/971 4 2012606: هاتف

/   IR@EmiratesNBD.com: بريد الكتروني

PatrickE@EmiratesNBD.com 

    

 


