
 

     بيان صحفي

 
 

 1028للربع األول من العام نتائجه المالية  عن"بنك اإلمارات لالستثمار" يعلن 
 

أعلن بنك اإلمارات لالستثمار، وهو مصرف خاص ومستقل يتخذ من : 8142مايو  41دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
عن نتائجه المالية األولية (، اليوم EIBankدولة اإلمارات العربية المتحدة مقرًا له )رمز التداول على سوق دبي المالي: 

 .8102مارس  10، والمنتهي في 8102للربع األول من العام 
 

مليون درهم  05.91قارنة مع ، ممليون درهم 09.11ليصل إلى  %5.9بنسبة  األرباحصافي انخفاض وأظهرت النتائج 
مقارنة مع  %08.9منخفضًا بنسبة مليون درهم،  70.21. وبلغ الدخل التشغيلي للبنك 8101الربع األول من العام خالل 

إجمالي األصول المدارة لدى البنك  رتفعوفي المقابل، ا. 8101مليون درهم سّجلها خالل الربع األول من العام  71.21
 .8101 للعام ر درهم خالل السنة الماليةمليا 01.91مليار درهم مقارنة مع  01.20إلى  %8.1بنسبة 

 
ل بنك اإلمارات سجّ " ، قال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك اإلمارات لالستثمار:وفي تعليق له على الموضوع

شهدنا خالل الربع و الذي حّققه العام الماضي.  الممتازعلى األداء محافظًا بذلك ، 8102بداية جيدة للعام لالستثمار 
كانت وحدة خدمات المصرفية االستثمارية ضمن األكثر نشاطًا بين وحدات حيث ، على كافة المستوياتنشاطًا جيدًا األول 

ألحد عمالئنا بخصوص في يناير في تقديم خدماتنا االستشارية أنشطتنا خالل الربع األول أعمال البنك. وتمثلت أبرز 
الصفقات من  ةقويبمجموعة  حالياً كما نضطلع استحواذ على منشأة للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، صفقة 

 ."األغذية والمشروباتالرعاية الصحية والتعليم و  اتفي قطاعالبحث قيد 
 

، نواصل إلدارة الثرواتعلى الساحة العالمية كمركز رائد  تدولة اإلمارا ظل الزخم المتزايد الذي تحّققه "وفيوأضاف: 
في ظل حالة الغموض ما ، ال سي  في المنطقة والعالمعمالئنا كافة لتحقيق أفضل قيمة ممكنة تركيزنا على تعزيز خدماتنا و 

 ."تشهدها األسواق اإلقليمية حالياً التي 
 

 -انتهى-

 
 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ

 بنك اإلمارات لالستثمار
 ريبيكا كالرك

+971 4 2317 720 
Rebecca.Clarke@eibank.com 

 برنزويك غلف
 جودي عيسى

+971 4 446 6285 
EIBank@brunswickgroup.com 

 

 ش.م.ع. لالستثماربنك اإلمارات نبذة عن 
مجموعة واسعة من الخدمات  ، وهو مصرف خاص مستقل يتخذ من دبي بدولة اإلمارات مقرًا له،بنك اإلمارات لالستثمارقدم ي

 المصرفية الخاصة واالستثمارية لقاعدة عمالٍء حصرية ومتنوعة من ذوي المالءة المالية المرتفعة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
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حيث ستقرار والنزاهة، االأسس الثقة و األجل مع عمالئه وتوطيد أواصر عالقته بهم مرتكزًا على بنك إلى بناء شراكات طويلة اليسعى و 
الذي يقوم على توفير خدمة فردية واستثنائية لكل هذا النهج ويمثل . والمحددةالفريدة  أهدافهمو  همظروفيوفر خدماته لهم بناًء على 

تلبية احتياجاتهم و  التجارية همأعمالدعم تهم و اثرو إلدارة د عمالئه بحلول مصرفية مخصصة يزو تفي بنك الجه و عميل، البوصلة التي ت
 اليومية. 

 
سوق دبي المالي )رمز  فيشركة مدرجة  ، وهوالعربية المتحدة المركزي اإلماراتلمراقبة مصرف  بنك اإلمارات لالستثمار يخضع

 ..comeibankwww.. لمزيٍد من المعلومات، يرجى زيارة موقع البنك على الرابط التالي: (EIBankالتداول: 

http://www.eibank.com/

