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  خبر صحفي عاجل للنشر 

  

  2017من عام  األولالربع بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج 
  

  السابق  بالربعمقارنة  %1مقارنة بالعام السابق و %4صافي الربح يرتفع بنسبة 
 مليار درھماً  1.87ليصل إلى 

  
  2017 أبريل 19 – دبي

 
 

  المالية النتائج أبرز
 

تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خالل ارتفاع صافي الربح الرائد في المنطقة، عن البنك  الوطنيأعلن بنك اإلمارات دبي 
ً  1.87ليصل إلى السابق  بالربعمقارنة  %1مقارنة بالعام السابق و %4بنسبة   شغيلي دعماً منداء التوقد شھد األ .مليار درھما

نتيجة نمو القروض  بالربع السابقمقارنة  %1صافي دخل الفائدة بنسبة  وتحسنوانخفاض المخصصات.  النفقاتخالل ضبط 
وذلك مقارنة بالعام السابق  %7والسابق  بالربعمقارنة  %27بنسبة  الرسوم األساسيةدخل كما نما  فضالً عن تحسن الھوامش.

الرتفاع االفائدة نظراً ألن  مشھا تحسن صافيعلى خلفية تحسن دخل الصرف األجنبي وأسعار تحويل العمالت. وخالل الربع، 
ة تواصل ميزانيو  الذي طرأ على أسعار الفائدة قد أدرج في دفتر القروض مما أدى إلى تراجع الضغوط على أعمال التمويل.

البنك العمومية حفاظھا على مركزھا القوي حيث شھدت مزيداً من التحسينات في جودة االئتمان والسيولة مدعومة بنسب رأس 
  القوية.المال 

  
   2017للربع األول من عام  – أبرز النتائج المالية

  
  مقارنة بالعام السابق %4السابق و بالربعمقارنة  %1مليار درھماً، بزيادة بنسبة  1.87بلغ صافي الربح  
 بالعام السابق مقارنة  %7بنسبة السابق ومنخفضاً  بالربعمقارنة  %4مليار درھماً مرتفعاً بنسبة  3.6الدخل جمالي بلغ إ

  نتيجة انخفاض األرباح الناتجة عن بيع االستثمارات.
  مليار درھماً،  452.0إجمالي األصول بلغ ً  . 2016العام عن نھاية  %1بنسبة  مرتفعا
  مليار درھم. 295.3لتصل إلى  2016مقارنة بنھاية العام  %2ارتفاع قروض العمالء بنسبة 
  مليار درھم. 319.2لتصل إلى  2016مقارنة بنھاية العام  %3ارتفاع ودائع العمالء بنسبة 
 الھوامش. تحّسن خلفية علىالسابق  بالربعمقارنة  %1صافي دخل الفائدة بنسبة  تحسن 
 السابق وذلك على خلفية تحسن الدخل من الصرف  بالربعمقارنة  %27بنسبة  دخل الرسوم األساسية ارتفاع إجمالي

 العمالت.األجنبي وأسعار تحويل 
  639تكلفة انخفاض القيمة البالغة  تراجعنقطة أساس نتيجة  80إلى  لمخاطراتكلفة تحسن  ً أي أقل بنسبة  مليون درھما

 مليون درھماً.  364 بقيمة، حيث ساھم في ذلك عمليات إعادة قيد وتحصيالت 2016مقارنة بالربع األول من العام  23%
 لتصل إلى  %6.3نسبة القروض منخفضة القيمة إلى  تحسن ً ً إضافيا في حين اكتسبت نسبة تغطية القروض زخما

122.5%. 
  وھي ضمن النطاق الذي تستھدفه اإلدارة. %92.5بقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 
 توزيعاتبسداد ألن األرباح المحتجزة قد تمت موازنتھا  نظراً  %17.8إلى  رأس المالالشق األول من  نسبة انخفضت 

 األرباح. 
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 وعةمجم في المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس نائب القاسم، عبدهللا ھشام قال المجموعة، أداء على تعليقه معرض وفي
 نمومن خالل تحقيق  2017من تسجيل بداية مشجعة للعام  دبي الوطني اإلماراتبنك لقد تمكن  " :الوطني دبي اإلمارات بنك

لى إ والسيولة، التمويالتاألرباح والمزيد من الدعم لميزانيته العمومية الذي انعكس في تحسن جودة في صافي  %4بنسبة 
تمكن وحدات الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة األصول في تومن دواعي سرورنا أن جانب نسب رأس المال القوية. 

شركة  إطالقمع  2017عام لالعربية المتحدة  اإلماراتطرح أولي لالكتتاب العام في دولة البنك من أن تستكمل بنجاح أول 
مارات اإلدولة األكثر قيمة في التجارية المصرفية  العالمةينال البنك لقب أن اإلمارات دبي الوطني ريت. كما يسرنا أيضا 

يخ الشوتنفيذاً لتوجيھات صاحب السمو  من قبل مجلة ذا بانكر. على مستوى العالم 75المرتبة في  هتصنيفويتم  العربية المتحدة
بكافة مبادراته  ،الخير ، عام2017 تكريس عامبحفظه هللا،  –دولة اإلمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نھيان رئيس 

 عّرفهعلى النحو الذي حّدده ونھج "العطاء"  ن، تبنى بنك اإلمارات دبي الوطنيالشجعاومشاريعه وبرامجه لشھداء اإلمارات 
الل خوذلك من  ،رعاه هللا – السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيصاحب 

 تمعاألفراد والمجكبير في حياة  فرقالخدمة المجتمعية المدرجة على جدول أعمال البنك لھذا العام إلحداث أنشطة تكريس كافة 
   عموماً."

من تحقيق نتائج تمكن بنك اإلمارات دبي الوطني " الوطني: دبي اإلمارات بنك لمجموعة التنفيذي الرئيس نيلسون، يناش وقال
ً درھم مليار 1.873ليصل إلى  %4بنسبة  الربحارتفع صافي . فقد 2017مشّجعة في الربع األول من العام  مالية ، مدعوما ا

ً قوي مركز السيولة للمجموعة. كما بقي المخاطر النفقات وتحسن تكلفةبضبط  من  وذلك بتركيزنا على تحسين ھوامش الربح، ا
". وھي أول Livالمنصة المعروفة باسم " الوطني دبي اإلمارات بنك وخالل الفترة طرح .خالل تحسين القاعدة التمويلية لدينا

عامل مصرفي ت تجربة ة وتتيح للجيل المقبل من عمالء البنكاأللفيلجيل  ةموجھاإلمارات العربية المتحدة في دولة  ةرقمي منصة
وقدراته ية الرقملالستثمار في حضوره البارز وإمكاناته يؤھله  في وضع جيد اليوم إن بنك اإلمارات دبي الوطني رقمية متميزة.

   ."المنطقة في المتاحة فرص النمولالستفادة من  المالية

 2017للربع األول من العام  األداء التشغيلي كان" للمجموعة: المالية للشؤون الرئيسي سؤولالم سوبرامانيان، سوريا وقال
. ويعود السبب في ھذا االرتفاع إلى تحسن تكاليف 2016مرضياً إذ لمسنا ارتفاعاً في الھوامش مقارنة بالربع األخير من العام 

 ط التكلفةإجراءات ضبأن بويسرني أيضا أن أرى التمويالت واالستفادة من تسعير القروض على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة. 
ضمن  %30.9تبلغ والتي  نسبة التكلفة إلى الدخلالتزال و قد انعكست نتائجھا على أدائنا. 2016ام تم اتخاذھا في العلتي ا

مكنا تالنمو المستقبلي. كما في المزيد من الفرص المتاحة لدعم  ما يمكننا من االستثماروھو اإلدارة، الحدود المستھدفة من قبل 
تمرار ھذا ونتوقع اس انخفاض التكاليف، إلى جانب االرتفاع في الھوامش وجودة االئتمانكذلك من تحقيق مزيد من التحسن في 

  ."2017عام الللفترة المتبقية من الحال 

  المالي التقرير

  

  درھم مليار

الربع المنتھي
  بتاريخ

الربع المنتھي
  بتاريخ

  أفضل/(اسوأ) بتاريخالربع المنتھي  أفضل/(اسوأ)

مارس31
2017  

مارس31
2016  

 (%) 2016ديسمبر  31 (%)

      

 %1 2.460 (%3) 2.555 2.486 صافي دخل الفائدة

 %13 1.003 (%16) 1.350 1.131 صافي دخل غير الفائدة

 %4 3.463 (%7) 3.905 3.617 إجمالي اإليرادات

 %7 )1.194( %11 )1.250( )1.116( نفقات عامة وإدارية

أرباح تشغيلية قبل مخصصات 
 انخفاض القيمة

2.501 2.655 (6%) 2.269 10% 

 (%51) )0.424( %23 )0.829( )0.639( ةمخصصات انخفاض القيم

 %1 1.845 %2 1.826 1.862 أرباح تشغيلية

 (%21) 0.049 %44 0.027 0.039 ةحصة من أرباح في شركات زميل

 %27 )0.037( %39 )0.045( )0.027( رسوم الضرائب
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 %1 1.857 %4 1.808 1.873 صافي الربح

      

 %3.6 %34.5 %1.1 %32.0 %30.9 نسبة التكاليف لإليرادات (%)

 %0.04 %2.29 (%0.29) %2.62 %2.33 ھامش صافي الفائدة (%)

 %0.0 0.31 %3.3 0.30 0.31 ربحية السھم (درھماً)

 العائد على حقوق المساھمين
 (%) الملموسة

19.5% 20.8% (1.3%) 19.5% 0.1% 

 مليار درھم
  أفضل/(اسوأ) كما في  أفضل/(اسوأ) كما في   كما في

مارس31
2017  

مارس31
2016  

 (%)  2016ديسمبر  31 (%)

 %1 448.0 %9 414.5 452.0 إجمالي األصول

 %2 290.4 %6 279.1 295.3   القروض

 %3 310.8 %10 290.9 319.2 الودائع

 %0.1 %6.4 %0.6 %6.9 %6.3  نسبة القروض مخفضة القيمة (%)

نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة 
(%)  

122.5% 113.5% 9.0% 120.1% 2.4% 

 (%1.0) %21.2 (%0.0) %20.3 %20.2 نسبة كفاية رأس المال (%)

 (%0.9) %18.7 %0.2 %17.6 %17.8 نسبة الشق األول (%)

  
ً بزيادة بنسبة  مليار 3.617إلى مبلغ  2017مارس  31للربع المنتھي في  الدخلإجمالي  وصل مقارنة بمبلغ  %4درھما

  مقارنة بالربع السابق.درھماً  مليار 3.463
  
  مقارنة بالربع السابق نتيجة نمو القروض الذي ترافق مع تحسن الھوامش. %1الفائدة بنسبة  دخلتحّسن صافي و
  

خلفية تحسن دخل مقارنة بالعام السابق على  %7مقارنة بالربع السابق وبنسبة  %27ارتفع دخل الرسوم األساسية بنسبة 
  الصرف األجنبي وأسعار تحويل العمالت.

  
ً  2017 مارس 31في  الربع المنتھيدرھماً في  مليار 1.116بلغت التكاليف و بالفترة مقارنة  %11بنسبة  وھو ما أظھر تحسنا

. 2016بعد إجراءات ضبط التكاليف التي تم تطبيقھا في العام  الموظفينالسابق، ويعود ذلك إلى انخفاض تكاليف  ذاتھا من العام
السابق  العامبالمقارنة مع  %1.1تراجعاً لألرباع الخمسة على التوالي. كما تحسنت التكلفة إلى الدخل بنسبة  التكاليف وقد شھدت
  . النمو المستقبليفي المزيد من الفرص المتاحة لدعم  ا يمكننا من االستثمارموھو ، %30.9لتصل إلى 

  
، 2017. في الربع األول من العام %6.3ليصل إلى  %0.1بنسبة منخفضة القيمة  القروض خالل ھذا الربع، تحسن معدلو
، 2016بالربع األول من العام مقارنة  %23مليون درھماً وھي أقل بنسبة  639بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة و
مليون درھماً لتحصيالت تم إعادة قيدھا والتي  364يشمل صافي المخصصات مبلغ ونسب التكلفة للمخاطر.  لتحسن يعود ذلكو

   .%122.5ساھمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 
  
ً  مليار 1.873بلغ صافي الربح للمجموعة و في عن الربح المحقق  %4بنسبة  بزيادة، 2017للربع األول من العام  درھما

نمو األصول وضبط التكاليف وتقليص حجم  ويعود السبب في زيادة صافي األرباح إلى. 2016الربع المقابل من العام 
  .الفائدةمن غير  الدخلتعويض انخفاض  فيالتي ساعدت المخصصات 

  
مستقرة عند حدود  نسبة القروض إلى الودائعخالل الربع. وبقيت  %3ونما حجم الودائع بنسبة  %2بنسبة القروض  وارتفعت

، قام البنك بجمع تمويالت ألجل بمبلغ 2017. وخالل الربع األول من العام وھو ضمن النطاق المستھدف من اإلدارة 92.5%
  من إجمالي المطلوبات. %10ل نسبة مليار درھماُ عن طريق عمليات الطرح الخاص وتمثل التمويالت ألج 3.3

  
 %20.2، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق األول من رأس المال إلى 2017 مارس 31كما في 

  على التوالي.  %17.8و



    
 

Page 4 of 8 

  
  األعمال أداء

 
 المصرفية لألفراد وإدارة الثروات إدارة األعمال

  
، حيث بلغ إجمالي 2017عام المن  األولنتائج مالية قوية في الربع  إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثرواتت حقق

كما من المطلوبات.  دخل الفائدةبنمو صافي مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً  %10، بزيادة قدرھا اً درھم مليار 1.670الدخل 
  .اإليرادات حجم من %37والذي يمثل  %5دخل الرسوم بنسبة  ارتفع

  
نموه بوتيرة أسرع من السوق، حيث ارتفع بمقدار  إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثرواتالمطلوبات في  واصل دفترو

وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.  ةحسابات الجاريأرصدة ال، مدفوعا بنمو 2017عام المليار درھم خالل الربع األول من  7.5
  .رينمو أرصدة الرھن العقاويعود ذلك إلى ، 2016بنھاية العام مقارنة  %2العمالء بنسبة  قروضوارتفع إجمالي 

  
"بيوند" المصممة لشريحة العمالء المرموقين الجدد بتطوير وإثراء عروض خدماتھا نحو  الخدمات المصرفية الشخصيةقامت و

 %10األفضل، بحيث توفر ألعضائھا منافع ومزايا محّسنة كلياً، حيث ارتفعت نسبة العمالء المنضمين إلى ھذه الخدمة بأكثر من 
من بطاقات االئتمان الجديدة التي تم منحھا للعمالء من فئة "بريميوم"،  %60. وھناك أكثر من 2016العام مقارنة بالفترة ذاتھا في 

  .لمفضلاوستاروود ضيف وسكاي واردز  يويعود ذلك إلى دعم الحمالت الترويجية المشتركة التي أطلقت بالتعاون مع برنامج
  
دمة خ المصرفية الرقمية مع إطالقتحقيق الريادة في مجال الخدمات إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات  واصلتو

ي للصوت التمييز الذك، والخدمة مجھزة بتقنية منطقةالأول مساعد افتراضي صوتي ذكي للخدمات المصرفية من نوعه في  "إيفا"،
 ه، مما يتيحفروعمن غير أي معامالت ورقية في جميع  ات القروض الشخصيةطرح برنامج تقديم طلب. كما تم والنصوص

  للعمالء ميزة الحصول على القروض بسھولة وبنفس اليوم.
  
". وھي Livالمنصة المعروفة باسم "إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات طرحت ، 2017 من العام في فبرايرو

عن طريق  فقط " متاحة لالستخدامLivومنصة " .ةاأللفيلجيل  ةموجھاإلمارات العربية المتحدة في دولة  ةرقمي أول منصة
تماشياً مع متطلبات نمط الحياة، مما يتيح للعمالء من جيل الشباب تجربة رقمية فريدة أثناء إدارة شؤونھم  وذلكاألجھزة المتنقلة 

  المالية.
  
ً و الء "قرض السيارات األخضر" الذي يقدم للعم، تم طرح الكربون ةمنخفض بيئةد إلى تحول البال مع التزام البنك بدعم تماشيا

  .أسعار فائدة مخفضة عند شراء السيارات الكھربائية أو الھجينة
 
ذا "مجلة بحسب التصنيف السنوي ل اإلمارات العربية المتحدة،دولة التجارية المصرفية األكثر قيمة في نال البنك لقب العالمة و

  ر".آسيان بانك"من قبل  2017العربية المتحدة لعام  اإلماراتفي دولة  األفرادكما تم تصنيفه كأفضل بنك لخدمات "، بانكر
  
العمالء وقامت باستبدال شرائح  مختلفمن قيد اإلدارة إضافية  تمكنت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة من جذب أصولو

دراج إ منإدارة األصول في بنك اإلمارات دبي الوطني تمكنت وساسية. األ اداتباإلير السابقةاألرباع  غير العادي فيالدخل 
مليون  100جمعت أمواالً جديدة بأكثر من  أن ، بعدبنجاح دبي "ناسداك"في بورصة  ريتاإلمارات دبي الوطني  شركةأسھم 

اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية من تحسن أحجام التداول في أسواق رأس المال المحلية  ت شركةاستفادو .دوالر أمريكي
  .واإلقليمية في الربع األول

  
  والمؤسسات للھيئات المصرفية األعمال

  
، حيث بلغ 2017مارس  31المنتھي في حققت إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات أداًء قوياً في الربع األول 

، ويعود السبب في ذلك إلى 2016مقارنة بالفترة ذاتھا من العام  %8مليون درھماً، بزيادة بنسبة  763صافي األرباح لديھا 
  .الھامشعوامل تمثلت في نمو األصول وتحسن 
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مقارنة بالفترة ذاتھا  %6بنسبة ارتفاعاً  2017 من العاماألول مليون درھماً للربع  824الذي بلغ  الفائدة دخلصافي  شھدو
  .استمرار النمو في اإلقراض، ويعود ذلك إلى 2016من العام 

  
مليون  318حيث بلغت  2016عام المن  ذاتھامقارنة بالفترة  2017عام اللربع األول من في اتحسنت إيرادات الرسوم  كما

ركيز االستراتيجي على تنمية أعمال إدارة النقد ، مما يعكس استمرار الجھود الرامية إلى زيادة الدخل غير الممول مع التدرھم
 جيداً  نمواً  على وجه الخصوص، ، فيما أظھرت منتجات الخزينة والخدمات المصرفية االستثمارية،والتمويل التجاري في البنك

  .2016العام  مقارنة معبال
  
الجھود المبذولة لتحسين كفاءة األداء في مما يعكس ، 2016مقارنة بالربع األول من العام  %4انخفضت التكاليف بنسبة و

 بتحديث أنظمة وقنوات المعامالت المصرفية الخاصة بھا من أجل إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسساتتقوم واإلدارة. 
 نةيالخزية واألسواق العالم إدارة ترقية النظام فيتساھم عمليات والتحول الرقمي وتحسين مستوى اإلنجاز المباشر للمعامالت. 

  .قدرات المنتج في تحسين
  
ً و نتيجة تسوية األمور المتعلقة بالمحفظة القديمة بنجاح. وھذا أدى إلى تحسن  شھدت جودة االئتمان في سجل القروض تحسنا

  نسبة التغطية وانخفاض متطلبات المخصصات للفترة. 
  
نمو في أعمال التمويل الاإلقراض وبزخم أعمال ، مدعومة 2016عام المن  ذاتھاالفترة مقارنة ب %2نمت األصول بنسبة و

  .التمويلوتكلفة  مزيج مما يعكس الجھود الرامية إلى تحسين %5انخفضت الودائع بنسبة والتجاري للبنك. 
  
مثابة اإلدارة بإدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات تحقيق تقدم قوي في برنامج التحول الذي يھدف إلى جعلھا  تواصلو

خدمة تصنيف العمالء إلى  مؤخراً طرحت اإلدارة ھذا التحول، وفي إطار  .الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مالء البنك لعتقديم مجموعة كاملة من المنتجات والحلول المصرفية قطاعات محددة، وذلك للتركيز أكثر على ترتكز على  فئات

  .المنطقةفي جميع أنحاء 
  
  

  والخزينة العالمية األسواق
 

األول من العام درھماً للربع  مليون 175حققت إدارة األسواق العالمية والخزينة ارتفاعاً في إجمالي الدخل ليصل إلى مبلغ 
ويعود ، %22.  وشھد الدخل غير الممول تحسناً بنسبة 2016مليون درھماً لنفس الفترة من العام  159مقابل مبلغ  2017

  ذلك بشكل رئيسي إلى:
  

 منتجات الدخل الثابت حجم مبيعات ارتفاع مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً ب %15إيرادات المبيعات بنسبة  ارتفاع
  .مبيعات الصرف األجنبيو

 الصرف األجنبي. واألدوات المشتقة والتداول في  األداء الملفت ألعمال التداول في منتجات االئتمان  
 
مليار درھماً من خالل عمليات  3.3أصدر مكتب التمويل في إدارة األسواق العالمية والخزينة التزامات دين ألجل بقيمة و

  الطرح الخاص.
 

 
  اإلمارات اإلسالمي

  
مليون درھماً، وذلك على الرغم من  221بلغ م 2017ربع األول من العام للاإلمارات اإلسالمي  صافي الربح في بلغ

    الظروف والتقلبات التي تشھدھا السوق، وھو أعلى بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق.
  
وتوزيع األرباح على  احإجمالي الدخل (بعد استبعاد حصة العمالء من األربفي  %4حقق اإلمارات اإلسالمي نمواً بنسبة و

مليون درھم في الربع  579بمبلغ  مقارنة 2017مليون درھم في الربع األول من عام  601 ليصل إلى) حاملي الصكوك
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 مزيجفي  مستمراإلمارات اإلسالمي على التحسين ال تركيزإلى  الدخلفي إجمالي ويعود ھذا النمو . 2016عام المن  األخير
خضع إلدارة تالتزال التكلفة التشغيلية وقنوات الدخل غير الممول. التركيز على وكذلك الربح  ن ھوامشتحسيو المنتجات الحالية

مخصصات انخفاض  صافي انخفضو. السابقمن العام  ذاتھامقارنة بالفترة  %18التكلفة اإلجمالية بنسبة  صارمة، كما تراجعت
المخاطر المرتبطة  إلى تكلفةنتيجة المعالجة الفاعلة وتحسن نسبة ال 2016عام المن  األخيربالربع  مقارنة %60القيمة بنسبة 

بقيت الذمم المدينة للتمويل واالستثمار ، 2017عام المن خالل الربع األول و بالذمم المدينة للتمويل لكل من الشركات واألفراد.
اھم النھج التشغيلي لإلمارات اإلسالمي سومليار درھم على التوالي.  41مليار درھم و 36عند العمالء ثابتة ودائع وكذلك 

ودائع وكالة مرتفعة التكلفة إلى أرصدة الحسابات  منالمرتكز على تحسين مزيج المطلوبات وتكلفة االقتراض إلى التحول 
ات شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحساب ،2017من عام  األولنھاية الربع كما في والجارية وحسابات التوفير المدرة للربح. 

نسبة . كما بقيت 2016عام المن  األخيرالربع كما في نھاية  %67العمالء مقارنة بنسبة من إجمالي ودائع  %69التوفير نسبة 
  المستھدف من قبل اإلدارة. نطاق، وھي ضمن ال%87 مستقرة عندالتمويل إلى الودائع 

  
  مالمح مستقبلية

  
سيساھم في تحسين ارتفاع أسعار النفط ، نظراً ألن ھذا العامل %3.4 یالمتحدة إل يةالنمو في اإلمارات العرب يتحسننتوقع أن 

في دولة اإلمارات العربية  طفيف لبشكيساھم في زيادة اإلنفاق الحكومي سكما  ،2017والشركات في العام  ثقة المستھلك
عام الفي  %4.1إلى نسبة النمو صل تنمواً بوتيرة متسارعة ل العربية المتحدة اإلماراتدولة أن تشھد نتوقع كما . المتحدة
كما لتحتية. في البنية ا االستثمارعلى خلفية زيادة  ةغير النفطينمواً قوياً في األنشطة دبي تحقق  أنحيث من المتوقع ، 2018

يادة اإلنفاق في النصف الثاني ز قد تؤدي إلى 2018في أوائل  فرضھاالتي سيتم  %5أن توقعات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 
في العام  عليھاالتي يحتاجونھا مستقبالً قبيل حلول موعد فرض الضريبة  السلعشراء ب نوالمستھلك سيقوم، حيث 2017من عام 
2018. 

 

 الجوائز:
 

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي 

o  2016العام في دولة اإلمارات العربية المتحدة بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد لقب "بنك" 

 . "ذا بانكر" توزيع جوائزخالل 

o  وھما "أفضل بنك 2017بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزتين من "بانكر ميدل إيست "

  .عبر اإلنترنت"بنك للخدمات المصرفية ألفراد" و "أفضل ا العمالء ةلخدم

o  الدولة  في  الخدمات المصرفية لألفراد"بنك اإلمارات دبي الوطني" يفوز بجائزة "أفضل" 

  ." من "ذا آسيان بانكر"2017 للعام يو"أفضل قرض لشراء السيارات في المحيط اآلسيو

o  خالل حفل مدير أسھم في الشرق األوسطبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل "

  تميز من "إي إم إي إيه فاينانس". توزيع جوائز األداء الم

o " لقتى " خالل مالمتعددين البطاقة أفضل برنامج لحامليبنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة

 الذي أقيم في لندن. 2017ماستركارد للريادة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول   –جوائز إدارة األصول وتمويل األفراد 

o  ضمن 2017 للعاماإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول تفوز بجائزة "أفضل صندوق عقاري "

 .حفل توزيع جوائز الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألداء مديري الصناديق

 بنك اإلمارات دبي الوطني –العمالء  جوائز التسويق والتواصل االجتماعي وإشراك 
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o  العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في دولة اإلمارات العربية بنك اإلمارات دبي الوطني"
مليار دوالر أمريكي حسب التصنيف  3.406المتحدة" حيث بلغت قيمة عالمته التجارية 

  .السنوي لمجلة "ذا بانكر"
o ذلك للموظفين للعام"، و أفضل برنامج للعمل التطوعيبجائزة "ز وفبنك اإلمارات دبي الوطني ي

  ".جوائز الخليج لالستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات"ل حفل توزيع خال
o عن فئة "فريق تجربة العمالءتجربة للعمالء"أفضل جائزة بز وفبنك اإلمارات دبي الوطني ي " "

 .الخليجفي  العمالءوائز تجربة وذلك خالل حفل توزيع ج

 
 جوائز اإلمارات اإلسالمي 

o " اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزتي: "أفضل موقع إلكتروني مطّور" و"أفضل خدمة عبر وسائل

 "2016أولمبياد الخدمات خالل حفل توزيع جوائز "التواصل االجتماعي" 

o "وذلكعن فئة المصارف اإلسالمية، بجائزة "أفضل خدمة مصرفية" يفوز  "اإلمارات اإلسالمي 

  "اعتماداً على نتائج "مؤشر سيرفس ھيرو

o  2017بجائزتين خالل حفل توزيع جوائز "بانكر ميدل إيست" "اإلمارات اإلسالمي" يفوز ،

وھما جائزة "أفضل حساب توفير" عن "حساب التوفير كنوز" وجائزة "أفضل بطاقة إسالمية 

  مميزة" عن بطاقة " فليكس إيليت"

 
  

 دبي الوطني:نبذة عن بنك اإلمارات 

  بنك اإلمارات دبي الوطني ھو من البنوك الرائدة في المنطقة.

م  بكة فروعه التي تض رفية متميزة لألفراد في الدولة من خالل ش فرعا  220ويقوم البنك بتقديم اعمال مص

افة الى  راف آلي وجھاز إيداع فوري 1013اض ، ويعتبر البنك الالعب في الدولة والخارج جھاز ص

ي  ركات واألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويقوم بتقديم الرئيس رفية للش في مجال األعمال المص

رفية  تثمارية واألعمال المص رفية االس المية واألعمال المص رفية اإلس خدماته في مجال األعمال المص

 الخاصة وإدارة األصول واألسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

  

في اإلمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة ويعمل البنك 

ولديه مكاتب تمثيلية في الھند والصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني على 

  .  comwww.emiratesnbd.العنوان: 

  

  لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ: 
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    ابراھيم سويدان

  نائب رئيس أول 

 رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة 

  بنك اإلمارات دبي الوطني 

 +971506538937+ / متحرك: 9714 6094113ھاتف: 

  Ibrahims@emiratesnbd.comبريد إلكتروني: 

  باتريك كليركن 

  المستثمرينرئيس عالقات 

 بنك اإلمارات دبي الوطني

   +971 4 6093007ھاتف: 

  IR@EmiratesNBD.comبريد الكتروني: 

PatrickE@EmiratesNBD.com  

  
 

 

  

  


