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 خبر صحفي عاجل للنشر

 2015بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج العام 

 مليار درھماً  7.1ليصل إلى  %39صافي الربح يرتفع بنسبة 

  مدعوماً بارتفاع الدخل وانخفاض حجم المخصصات

  %35من  %40إلى ترتفع  ةاألرباح النقدية المقترح

  

 2016 يناير 18 ،دبي

  أبرز النتائج المالية

)، أكبر بنك في دولة Emirates NBDأعلن بنك اإلمارات دبي الوطني (رمزه في سوق دبي المالي: 

اإلمارات العربية المتحدة من حيث إجمالي الدخل وصافي الربح وشبكة الفروع، عن تحقيق نتائج مالية قوية 

التشغيلي  األداء اكتسب مليار درھماً. وقد 7.1ليصل إلى  %39انعكست من خالل ارتفاع صافي الربح بنسبة 

 المعتدل في التكاليف وانخفاض رسوم انخفاض القيمة. واالرتفاعدخل المن اإلرتفاع في صافي  زخمهالقوي 

لعام لوقد سمحت ھذه النتائج المتميزة لمجلس اإلدارة أن يوصي بزيادة األرباح النقدية المقترح توزيعھا 

ً  40إلى  2015 ً  35من  فلسا   .للسھم الواحد فلسا

  

 %8مليار درھماً. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة  15.2ليصل إلى  %5بنسبة  للعامونما إجمالي الدخل 

ً تحس. وسجل دخل غير الفائدة الودائعصول وانخفاض تكلفة األ لنمومليار درھماً نظراً  10.2ليصل إلى   نا

والذي ساھم في موازنة األرباح  الرسوم األساسيةدخل  مليار درھماً نتيجة لنمو 5.0ليصل إلى  %1بنسبة 

مقارنة  %14بنسبة  األساسية الرسوم دخل على تحسن وطرأ. االستثماراتالمنخفضة من بيع العقارات و

لنمو إضافة إلى االصرف األجنبي والمشتقات وأعمال التمويل التجاري ارتفاع دخل بعام السابق مدعوماً بال

  .بطاقات االئتمانفي أعمال 

  

 القوية يولةالسواصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم نتيجة التحسن في جودة االئتمان وو

الذي شھد فيه القطاع المصرفي صعوبات في السيولة اإلقليمية.  العامالسيما خالل ھذا  ،أس المالر ونسب

 ،تةثابالتمويل ال، وذلك بفضل النمو المتزايد في مصادر %94.2إلى  لتصلنسبة القروض للودائع  وتحسنت

مليارات  10.6، سندات دين ألجل بمبلغ بحذر. وأصدر البنك، التوفير وحسابات الجارية الحسابات ودائع مثل

. وشھدت سانحةعندما كانت ظروف السوق  2015عام الدرھماً، حيث صدر معظمھا في النصف األول من 
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تكلفة  انخفضت، فيما %7.1 نسبة إلى لتصلخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن نسبة القروض من

  .%111.5على التوالي بينما ارتفعت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة إلى  السادس للربعالمخاطر 

  

 إدارة مجلس رئيس ،مكتوم آل سعيد بن أحمد الشيخ سمو قال المجموعة، أداء على تعليقه معرض وفي

 نجاح بتحقيق 2015 عام تتويج من الوطني دبي اإلمارات بنك تمكن: "لقد الوطني دبي اإلمارات بنك مجموعة

 زةالمتمي اإلنجازات من مزيدتحقيق  نحو طريقناواستمر في مسيرته نحو آفاق جديدة. إننا سنواصل  آخر

 الدولة رئيس نائب مكتوم، آل راشد بن محمد الشيخ /السمو صاحبلتھنئة  . وأود أن أغتنم ھذه المناسبةالجديدة

مقاليد الحكم في إمارة  لتوليه العاشرة السنوية الذكرى بمناسبة) هللا (رعاه دبي حاكم الوزراء مجلس رئيس

نجاح بنك كانت األساس الذي تحقق من خالله ودعمه الالمحدود  الحكيمة وقيادته الثاقبة سموه رؤية إندبي. 

األولى في تاريخ ، وللمرة 2015 ودولة اإلمارات العربية المتحدة. خالل العام اإلمارات دبي الوطني ودبي

 15إجمالي الدخل مبلغ  وتجاوزمليار دوالر أمريكي  100في البنك حاجز  إجمالي الموجودات تخطىالبنك، 

 ً  بنك مركزإن ھذه النتائج تعزز  .مليارات درھماً  7فوق حدود مبلغ  صافي الربح فيما قفز ،مليار درھما

قيق تح واصلبنك ال أنيبعث على السرور بشكل خاص ھو  ومااإلمارات دبي الوطني القيادي في المنطقة. 

اليوم على  نحنفبنك رائد في المنطقة،  وباعتبارنافي بيئة مليئة بالتحديات.  الربحنمو في اإليرادات وصافي 

على و استعداد لالستفادة من فرص النمو في دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي.

   "فلس للسھم الواحد. 40ضوء األداء القوي للبنك، فإننا نقترح زيادة توزيعات األرباح النقدية لتصل إلى 

  

لقد شھدنا في  " :الوطني دبي اإلمارات بنك مجموعة إدارة مجلس رئيس نائب القاسم، عبدهللا ھشام وقال

قد ف أعلى. أرباح نسب بتحقيق استمرارنا خاللوذلك من  ،المتميز للبنك األداءمرحلة جديدة من  2015العام 

 واالنخفاضالدخل وضبط النفقات  بنمومليار درھماً، مدفوعاً  7.1ليصل إلى  %39األرباح بنسبة  صافيارتفع 

في تكلفة إدارة المخاطر. وخالل العام واصل البنك جھوده لتحسين جودة االئتمان ومركز السيولة لديه. وتمكنا 

مع منصة أنظمة األعمال  مصردبي الوطني  اإلماراتوحدات األعمال في بنك  توحيدأيضاً من استكمال مراحل 

ھا اليوم في مركز يؤھل والمجموعة في بنك اإلمارات دبي الوطني والتي ستمكننا من توسيع نطاق حضورنا. 

لالستفادة من مكانة البنك البارزة وقوة ميزانيتنا العمومية بھدف اغتنام فرص النمو المتاحة في أسواقنا المفضلة. 

تحقيق أداء متميز والتعامل بكفاءة مع الفرص والتحديات  سيواصل يفالحص عملنا نھج بأن ثقة علىونحن 

".   التي تستجد مستقبالً

  

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

تحقيق نمو قوي في صافي األرباح  من. لقد تمكنا 2015اإلمارات دبي الوطني في العام  لبنكالمالية القوية 
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 في جودة االئتمان وانخفاض إضافية اتتطوروتسجيل  األصول مزيجعن التحسن في  الناتجنتيجة للدعم 

وقدرتنا على جذب واالحتفاظ بودائع األفراد والشركات دور  القويةالعمومية  تناميزانيل كانإدارة المخاطر. 

ي المنطقة. السيولة ف واجھتھاالبنك على الرغم من التحديات المتزايدة التي  فيكبير في تعزيز مركز السيولة 

وھي تتماشى مع  2015للعام  %31.0زلنا نملك زمام التحكم بالتكلفة، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل  وما

ات تزويدھم بمنتج بعيدة المدى. وإننا مستمرون في نھج التركيز على عمالئنا واالھتمام بھم من خالل أھدافنا

 قيمة توفيرومبتكرة وخدمات متميزة. كما أننا على ثقة كبيرة بأن البنك سيواصل تقديم خدمات متميزة لعمالئه 

   ."لمساھميه أكبر

 
  التقرير المالي

  

درھم  مليار  
 أفضل/(اسوأ) العام بأكمله المنتھي بتاريخ العام بأكمله المنتھي بتاريخ

2015ديسمبر  31 2014ديسمبر  31   (%) 

 
 %8  9.496  10.241 صافي دخل الفائدة

 %1  4.946  4.987 صافي دخل غير الفائدة

 %5  14.442  15.228 إجمالي اإليرادات

 (%8) (4.389) (4.719) نفقات عامة وإدارية

أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض 
 القيمة

10.509  10.053  5% 

 %32 (4.995) (3.406) ةمخصصات انخفاض القيم

 %40  5.058  7.102 أرباح تشغيلية

0. ةحصة من أرباح في شركات زميل 166  .0 210  (21%) 

) رسوم الضرائب .0 145) ( .0 129) (12%) 

 %39  5.139  7.124 صافي الربح

 (%0.6) %30.4 %31.0 نسبة التكاليف لإليرادات (%)

 %0.00 %2.85 %2.85 ھامش صافي الفائدة (%)

 %42 0.83 1.18 ربحية السھم (درھماً)

 %4.1 %17.4 %21.5 )(% الملكية الملموسةالعائد على حقوق 

درھم مليون  
 أفضل/(اسوأ) كما في كما في

2015ديسمبر  31 2014ديسمبر  31   (%) 

 %12 363.0 406.6 إجمالي األصول

 %10 246.0 270.6   القروض

 %11 258.3 287.2 الودائع

 %0.8 %7.9 %7.1  نسبة القروض مخفضة القيمة (%)

نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة 
(%)  

111.5% 100.3% 11.2% 

 (%0.4) %21.1 %20.7 نسبة كفاية رأس المال (%)

 - %18.0 %18.0 نسبة الشق األول (%)
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 %5درھماً بزيادة بنسبة  مليار 15.228إلى مبلغ  2015 ديسمبر 31المنتھي في  للعاموصل إجمالي الدخل 

  .2014 امدرھماً خالل الفترة ذاتھا من الع مليار 14.442مقارنة بمبلغ 

  

لصافي دخل  التحسندرھماً. ويعود ھذا  مليار 10.241إلى مبلغ  للفترة %8تحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 

األعمال المصرفية اإلسالمية واألعمال المصرفية لألفراد الفائدة إلى تحسن مزيج األصول بسبب نمو 

  .وانخفاض تكلفة التمويالت مدعومة بنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير

  

نتيجة نمو دخل  ادرھم مليار 4.987ليصل إلى  2015العام  في %1بنسبة  نمواً وسجل دخل غير الفائدة 

 طرأ ذلك، ومع. االستثماراتالرسوم األساسية والذي ساھم في موازنة األرباح المنخفضة من بيع العقارات و

ً بالمقارنة  %14بنسبة  األساسية الرسوم دخل على تحسن ارتفاع دخل أعمال التمويل بعام السابق مدعوما

  الئتمان.التجاري والصرف األجنبي والمشتقات ونمو حجم بطاقات ا

  

مقارنة  %8درھماً، بزيادة بنسبة  مليار 4.719إلى  2015 ديسمبر 31المنتھي في  للعاموصلت التكاليف و

السابق. ويعود السبب في ھذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع حجم األعمال والتي تم  بالعام

ً عن طريق  . وتحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل طفيف بحدود أخرىتكاليف  خفضتعويضھا جزئيا

 وصلت. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، %31.0بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى  0.6%

  .%32.7الى  الدخل إلىنسبة التكاليف 

  

رسوم  إن. %7.1إلى  ليصل %0.8 بنسبة، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة 2015 العاموخالل 

ً  مليار 3.406بلغت  والتيالفترة  لھذهمخصصات انخفاض القيمة   العاممن  %32 بنسبةأقل  ھي ،درھما

ھذه  تشملإلى وضعھا الطبيعي. و لتعودعلى التوالي  السادستكلفة المخاطر للربع  وانخفضت. 2014

ً  مليار 2 من أكثر قيمتھا بلغتعادة قيد واسترداد ديون إ، الصافية المخصصات ساھم في تحسين  مما درھما

   . %111.5نسبة التغطية لتصل إلى 

  

من الربح المحقق  %39وھو أعلى بنسبة  2015درھماً في العام  مليار 7.124بلغ صافي الربح للمجموعة و

في  الطفيف االرتفاعإلى نمو صافي دخل الفائدة و الربح. ويعود السبب في زيادة صافي 2014في العام 

  .اض المخصصاتالنفقات وانخف
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ً  نمواً  ،كما حقق اإلمارات اإلسالمي انعكس من خالل ارتفاع أعمال الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي بنسبة  قويا

  .الفترة ھذهخالل  24%

  

نسبة القروض إلى  وتحسنت. 2015خالل العام  %11والودائع بنسبة  %10قروض بنسبة الارتفعت و

، وذلك بالنظر إلى قوة مركز السيولة 2014بنھاية العام  %95.2بعد أن كانت  %94.2إلى  لتصلالودائع 

قام البنك  2015. وخالل العام لألفرادالتوفير  حساباتو الجارية الحساباتفي البنك والمدعوم باستقرار قاعدة 

مليارات درھماً.  10.6ألجل بمبلغ  التزاماتبإجراء زيادة متحفظة لحجم القروض ألجل عن طريق إصدار 

   .من إجمالي االلتزامات %10وتمثل االلتزامات ألجل حالياً 

  

، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق األول من رأس 2015 ديسمبر 31كما في و

  .على التوالي %18.0و %20.7المال إلى 

  

 أداء األعمال

  األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

، 2015عام الدرھم في  مليار 5.691الدخل التشغيلي إلدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات  بلغ

يرادات بلغت إونجاحھا بتحقيق نمو مستمر في اإليرادات والميزانية العمومية وحصتھا في السوق.  لتواصل

 النموذلك إلى  ويعود 2014 بالعام مقارنة %12درھم، مرتفعة بشكل ملحوظ بنسبة  مليار 2.152الرسوم 

من إجمالي  %38يشكل دخل الرسوم حالياً نسبة وأعمال بطاقات االئتمان. و األجنبي الصرف تحويالت في

  .الدخل

 

 لتياالقوية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الدوالر وظروف السوق  التحدياتعلى الرغم من 

صلت واو. مطلوباتھااألعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات من تعزيز مزيج ، تمكنت إدارة تباطؤاً  تشھد

مدعومة بالحمالت الترويجية الناجحة  2015نموھا في العام  التوفيرالجارية وحسابات  الحسابات أرصدة

البنك اھتمامه على جذب عمالء  يركزو من إجمالي الودائع. %84أصبحت تمثل نسبة التي والخاصة بالودائع 

ساھمت في جذب عمالء جدد من فئة العمالء المرموقين  التي" بيوندجدد من أصحاب الثروات من خالل حملة "

" لتحويل األموال الفوري إلى سريالنكا باإلضافة إلى ريميت دايركت" حملة نطاق توسيعتم و. %34بنسبة 

  .أضعاف خمسة بمقدار نمواً  العمالءت والفلبين وشھد حجم تحويال الھند وباكستان
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نمواً سليماً في حجم القروض، على الرغم من تعرض ھوامش القروض لبعض  األفراد أصول أعمال حققت

 وحققتمليار درھماً.   34إلى  ليصل 2015العام  خالل %12الضغوطات. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 

أطلق وألف بطاقة جديدة للعمالء.  100بدعم من إصدار أكثر من  %21 بنسبة نمواً  االئتمان بطاقات أعمال

المفضل من بنك اإلمارات  ستاروودضيف  بطاقةالبنك بطاقات عديدة ذات عالمات تجارية مشتركة، مثل 

وھو ما جعل البنك في طليعة مزودي خدمات  للشركات، مركز دبي للسلع المتعددةدبي الوطني وبطاقة 

  البطاقات في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 

 لرقميةا المصرفية الخدمات توفير مجال في ريادتھاإدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات  تواصلو

ة الرقمية المستمر في التقنينتج عن استثمار البنك  وقد. المنطقة في العمالء تجربة وتعزيز مشاركة ومستوى

حدوث تحول كبير للمعامالت والخدمات إلى منصات اإلنترنت واألجھزة المتنقلة من خالل طرح خدمة 

وھي ميزة تسجيل الدخول بواسطة تقنية القياسات الحيوية إلى جانب خدمة إيداع الشيكات  ،"سمارت تاتش"

خالل  %27طريق األجھزة المتنقلة نمواً بأكثر من عن بعد. وحققت الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت وعن 

  . %17العام، في حين انخفض حجم المعامالت في الفروع إلى 

 

ً  أظھرت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك نمواً و قطاعات أساسية في جميع أنحاء دول  شمل قويا

 ،ماضيالاإليرادات مقارنة بالعام  في نمواً دارة اإلمجلس التعاون الخليجي وقطاع جنوب آسيا العالمي. وحققت 

لسوق، ا في سائدة كانت التي االستقرار عدم حالةوالمناطق الجغرافية. وعلى الرغم من  المنتجاتمن  عدد في

اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول بنجاح على مركزھا القيادي اإلقليمي بتحقيق نمو في األصول  حافظت

مليار درھم، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى صافي التدفقات من المستثمرين من  11المدارة إلى أكثر من 

اإلمارات دبي الوطني لألوراق  شركة ت، حافظمشابه نحو وعلىالمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية. 

 ائمةقفي السوق من خالل توسيع تغطيتھا الجغرافية من خالل إطالق منصة تداول جديدة  حصتھا علىالمالية 

 .المتنقلة األجھزة على

  

  األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات

ً  أداء والمؤسسات للھيئات المصرفية األعمال إدارة حققت  الدخل نمو خالل من انعكس 2015 العام في قويا

ً  مليار 4.928ليصل إلى  %2 بنسبة ً  مليار 4.816مقارنة بمبلغ  درھما للعام السابق المنتھي بتاريخ  درھما

  . 2014ديسمبر  31
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ً مقارنة  مليار 3.611ليصل إلى  %3بنسبة  2015الفائدة للعام  دخلصافي  ارتفعو  3.510 بمبلغدرھما

   .المتعثرة القروض وانخفاضاألصول  نمو، ويعود ذلك إلى السابقبالفترة ذاتھا من العام مليار درھماً 

  

مقارنة بمبلغ  درھماً، مليار 1.317ليصل إلى  %1 بنسبة 2015 في المنتھية للسنة ھامشياً  الرسوم دخل نماو

ً  مليار 1.306  غير الدخل في النمو تحقيق على المتواصل التركيز يعكس ما وھو، 2014 العام في درھما

ً استراتيجيتركيز االھتمام مع  الممول بيعات موحلول  التجاريإدارة النقد والتمويل توسيع نطاق أعمال نحو  ا

  .منتجات الخزينة

  

 ضغوط التضخم والمبادرات إلى رئيسي بشكل ذلك ويعود، السابق بالعام مقارنة %14 بنسبة التكاليف وارتفعت

ر نظم تطوي والمؤسسات للھيئات المصرفية األعمال إدارةاالنتقائية المتخذة إلعادة تشكيل األعمال. وتواصل 

 سيساھم ،األسواق العالمية والخزينة إدارة فيو .التعامالت المصرفية من أجل تحسين مستويات اإلنجاز المباشر

في مزايا منتجات إدارة األسواق العالمية  كبيرتعزيز الجھود المبذولة مؤخراً إلحداث تطوير  فيتحديث النظام 

  والخزينة.

  

جودة االئتمان لسجل القروض في الحفاظ على مركزھا القوي مدعومة بالقرارات الناجحة المتخذة  استمرتو

توى التغطية مس تحسن وبالتالي اإلسترداد، عملياتفي  زيادة في ساھم الذي األمر الدمج، قبل البنك محفظةبشأن 

درھم، مقارنة  مليار 1.983لتصل إلى  %48 بنسبة المخصصات متطلبات حجم وتقليصاإلجمالي 

  .2014درھم للسنة السابقة المنتھية في  مليار 3.797البالغة  بالمخصصات

  

 %13 ارتفعت األصول بنسبة يتعلق بالميزانية العمومية، وعلى الرغم من بعض التحديات في السوق، فيماو

نتعاش أنشطة اإلقراض والنمو الذي حققه البنك في مجال النمو االقتصاد الداعم  نتيجةمقارنة بالعام السابق 

ً  الودائع ونمتأعمال التمويل التجاري.   سيولة قاعدة لتأسيس جھودھا اإلدارة مواصلة نتيجة، %16 بنسبة أيضا

  .العام مدار على راسخة

  

لورة ھدفھا وذلك لبإدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات تحقيق تقدم جيد في برنامج تحولھا،  وتواصل

األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  إدارات طليعة فيبأن تصبح 

 من المنتجات والحلول لعمالء البنك في أنحاء المنطقة. متكاملةمن خالل توفير مجموعة 
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  والخزينة العالمية األسواق

 ديسمبر 31 في المنتھية للسنة درھم مليون 199 والخزينة العالمية األسواق إلدارة اإلجمالي الدخلبلغ 

2015.  

  

يجة ة الداخلية ونتياإلدار الترتيب في التقاريرعادة إل نتيجةمليون درھماً  636الدخل لھذه الفترة بمبلغ  وتراجع

  باإلضافة إلى طرح بعض من تحوطات الميزانية العمومية. اإلستثماريةتقليص حجم المحفظة 

  

 اتومبيع الفائدة أسعار من التحوط منتجات مبيعات حجم ارتفاع خلفية على %16 بنسبة المبيعات دخل نماو

  .األجنبي الصرف

  

مزيج من خالل مليار درھم  10.6دين ألجل بمبلغ  إلتزاماتإدارة األسواق العالمية والخزينة بإصدار  وقامت

  من معامالت الطرح العام والخاص بثماني عمالت.

  

  اإلمارات اإلسالمي

ُ  اإلمارات اإلسالمي أداءً  حقق (بعد استبعاد  %25 نسبةبحيث ارتفع إجمالي الدخل  ،2015 العام في قويا

ً  مليار 2.432 إلى ليصلحصة العمالء من األرباح)  ً  مليار 1.949مقارنة بمبلغ  درھما في العام  درھما

ً  34لتصل إلى  %31وارتفعت الذمم المدينة المالية واالستثمارية بنسبة . 2014 العام  فيمليار درھما

 .60 إلى الفروع عدد ليصل 2015 العام في جديدة فروع 4 بافتتاح فروعه شبكة المصرف وسع. 2015

جھاز صراف  16تجربة التعامل المصرفي لدى العمالء، قام اإلمارات اإلسالمي أيضاً بإضافة  تحسين وبھدف

  . 190آلي وإيداع آلي ليصل عدد األجھزة اإلجمالي إلى 

  

مليون درھم. وتمكن اإلمارات اإلسالمي  641ليصل إلى  2015في العام  %76بنسبة  األرباحصافي  ارتفعو

في العام الماضي، مع  %10.2 كانت أن بعد %8.8روض المتعثرة إلى نسبة من النجاح في تحسين نسبة الق

الفاعلة إلدارة المخاطر  ته. واستطاع المصرف، من خالل إدار%90 بنسبةالحفاظ على نسبة التغطية 

 قراراست عدم حالة تداعيات آثار على التغلب من ،لديه التحفظية المخصصات تكوين وسياسةاالئتمانية 

   .االقتصادية األوضاع

 

 وفي .العالمي النطاق وعلى المصرفي القطاع في رفيعة مكانة تحقيق في نجاحه اإلسالمي اإلمارات صلاوو

 المصرفية الخدمات مجال في رائد كمصرف اإلسالمي، لإلمارات قوية تجارية عالمة لخلق جھودنا إطار
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خالل ووفي المجتمع، قام اإلمارات اإلسالمي برعاية عدد من المؤتمرات والمبادرات المجتمعية.  ةاإلسالمي

مستقرة من قبل وكالة  مستقبلية نظرة " مع+Aتصنيف من فئة " على اإلسالمي اإلمارات، حصل 2015عام 

 التصنيف العالمية "فيتش".

 

  مالمح مستقبلية 

 لعاملتوقعاته للنمو االقتصادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة  بخفض الوطني دبي اإلمارات بنكقام 

أن يشھد النمو مزيداً من التباطؤ  نتوقعو.  2014في العام  %4.6بعد أن كانت عند نسبة  ،%4إلى  2015

ھذا العام، وذلك على خلفية اتباع نھج مالي أكثر حذراً ونقص السيولة وارتفاع سعر  %3.8ليصل إلى نسبة 

ً في قطاعات  القطاع نمودوالر والتي قد تؤدي إلى نشوء تحديات ملحوظة في ال غير النفطي، وخصوصا

رض المفت ومنالخدمات. إال أنه من المتوقع أن تشھد العائدات النفطية ارتفاعاً يتماشى مع األھداف الرسمية 

تند وسيستمر البنك في تطبيق استراتيجته الناجحة، وتسإجمالي الناتج المحلي.   نموتحسين  في ذلكأن يساھم 

ھذه اإلستراتيجية 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-

  

 للمحررينمالحظات 

  جوائز مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني

  

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز أفضل بنك وأفضل بنك أقليمي 

 "بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزتي "بنك العام في اإلمارات" و"بنك العام في الشرق األوسط" من "ذا بانكر 

 الشرق األوسط. - 2015لالمتياز  يفوز بجائزة يوروموني بنك اإلمارات دبي الوطني  

  بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بثالث جوائز في حفل توزيع جوائز يوروموني السنوي ألفضل الشركات المدارة

  2015للعام 

  .بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بثالث جوائز في حفل توزيع جوائز جلوبال فاينانس ألفضل خدمات مصرفية رقمية 

 بي الوطني يحصد "جائزة اإلبداع في خدمات إنجاز المعامالت" وذلك عن خدمة التحويل بنك اإلمارات د

 . 2015إنجاز المعامالت للعام في المباشر"دايريكت ريميت" في حفل جوائز جلوبال فاينانس السنوي لالمتياز 

  لعربية األوسط واإلمارات ابنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في الشرق

 المتحدة" من "ذا آسيان بانكر".

 ."بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بثالث جوائز من "ذا آسيان بانكر 

 .بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة االمتياز في الخدمات المصرفية الخاصة من قبل برايفيت بانكر إنترناشيونال 
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 ئزة بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجاICAEW  واالمتياز في  –لالعتمادية واالمتياز المالي في الشرق األوسط

 إعداد التقارير المالية. 

  بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة الشراكات والتعاون في مھرجان جوائز آريبيا للمسؤولية االجتماعية للشركات

2015. 

 2015قروض السيارات" للعام  بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة "أفضل بنك لمنح  

  .بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة األميرة ھيا للتربية الخاصة 

 يفوز بجائزة محمد بن راشد لالمتياز في األعمال. بنك اإلمارات دبي الوطني 

 نقدية في لالخدمات المصرفية للشركات في بنك اإلمارات دبي الوطني تحصد جائزة أفضل بنك محلي إلدارة السيولة ا

" عن فئة "أفضل تطبيق للخدمات المصرفية 2015اإلمارات للعام وذلك ضمن جوائز مجلة "آسيان بانكينغ آند فاينانس 

 عبر الھاتف المتحرك، "سمارت بيزنس".

  بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بعشر جوائز(House & Deals)  في حفل توزيع جوائز إيميا فاينانس للعام

2015  

 

 اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول –إدارة األصول وتمويل األفراد  جوائز 

  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول تحصد جائزة "أفضل شركة إلدارة النقد للعام" ضمن جوائز مجلة "جلوبال

 ".2015الشرق األوسط لعام  ISFإنفستور 

 لألصول المختلطة من جوائز  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول تحصد جائزة أفضل صندوقFund Selector 

Asia  2015لعام.  

  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول تحصد ثالث جوائز من جوائز الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألداء مديري

  2015الصناديق 

 

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز التسويق والتواصل االجتماعي وإشراك العمالء 

 دبي الوطني يفوز بجائزة أفضل معلن للعام من "دبي لينكس" بنك اإلمارات 

  مصرفاً نشطاً في وسائل التواصل االجتماعي على مستوى العالم 25بنك اإلمارات دبي الوطني يصّنف ضمن أقوى 

  لمي العا "إيفي"بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بلقب أفضل عالمة تجارية في مجال تقديم الخدمات المالية على مؤشر

  للفاعلية. 

  صنفت العالمة التجارية لـ "بنك اإلمارات دبي الوطني" العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في دولة اإلمارات

 مليار دوالر أمريكي. 1.78العربية المتحدة، حيث بلغت قيمتھا 

 

 جوائز أخرى 

  ية خالل توزيع جوائز االمتياز في الموارد البشربنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة االبتكار في إشراك الموظفين

2015. 

  " بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بأربع جوائز ذھبية وجائزة برونزية عن حملةRise – The Power of 

Small.خالل حفل توزيع جوائز كريستال للشرق األوسط وشمال أفريقيا " 
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 اندون ھول لجوائز التمّيز ألفضل برنامج تدريب مسؤولي بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جوائز من قبل لجنة بر

المبيعات وتحسين أدائھم وأفضل برنامج لمنح الشھادات، وأفضل استخدام للتعلم المدمج وأفضل برنامج تنمية/قيادة 

  مبتكرة وفريدة من نوعھا. 

 

 جوائز اإلمارات اإلسالمي 

 .فاز اإلمارات اإلسالمي بأربع جوائز في حفل جوائز سي بي آي فايننشال لألعمال والتمويل اإلسالمي 

  تم تكريم اإلمارات اإلسالمي على االبتكار في مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية في مھرجان جوائز "إنتربرايز

 .2015إيجيليتي" 

 اع في التمويل اإلسالمي لمنصة مرابحة في ناسداك دبي.حاز اإلمارات اإلسالمي على جائزة يوروموني لإلبد 

  فاز اإلمارات اإلسالمي بجائزة أفضل حساب توفير وأفضل منتج خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في حفل

 .2015جوائز سي بي آي فايننشال بانكر ميدل إيست 

 ن فئة اإلبداع في برنامج المكافآت والوالء فاز اإلمارات اإلسالمي بجائزة أفضل بطاقة مسبوقة الدفع في المنطقة ع

 الخاصة بالبطاقات مسبوقة الدفع، في حفل توزيع جوائز الشرق األوسط. 

  فاز اإلمارات اإلسالمي بجائزة أفضل برنامج للبطاقات مسبوقة الدفع في حفل توزيع جوائز البطاقات الذكية وقنوات

 .2015الدفع للعام 

 

 

 الوطني:نبذة عن بنك اإلمارات دبي 

  بنك اإلمارات دبي الوطني ھو من البنوك الرائدة في المنطقة.

م  بكة فروعه التي تض رفية متميزة لالفراد في الدولة من خالل ش افة الى  221ويقوم البنك بتقديم اعمال مص جھاز  943فرعا اض

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

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

  المصرفية الخاصة وإدارة األصول واألسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

  

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

  .  emiratesnbd.comwww.والصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني على العنوان: 

  

  لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ: 

   ابراھيم سويدان

  رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة 

  بنك اإلمارات دبي الوطني 

  +971506538937+ / متحرك: 9714 6094113ھاتف : 

  Ibrahims@emiratesnbd.comبريد إلكتروني: 

 باتريك كليركن 

  ينرئيس عالقات المستثمر

  بنك اإلمارات دبي الوطني

   +971 4 2012606ھاتف: 

/  IR@EmiratesNBD.comبريد الكتروني: 

PatrickE@EmiratesNBD.com 

 
  


