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  خبر صحفي عاجل للنشر 
  

  
  2016من عام  الربع الثالثبنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج 

  
مليار درھماً مدعوماً بارتفاع الدخل وانخفاض حجم  5.4ليصل إلى  %8صافي الربح يرتفع بنسبة 

 المخصصات
  

  2016 أكتوبر 17 – دبي
 
 

  المالية النتائج أبرز
 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، عن تحقيق نتائج مالية قوية أكبر بنك أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني 

ً  5.4ليصل إلى  %8انعكست من خالل ارتفاع صافي الربح بنسبة  ولى لفترة األشھر التسعة األ مليار درھما

 في إجمالي معقولةوالزيادة ال التحصيالتحجم  ارتفاعدعماً من شغيلي داء التوقد شھد األ. 2016من العام 

ً  الدخل   نمو األصول والتي عوضت التراجع في الھوامش.  رسوم األساسية إضافة إلىال دخل ارتفاعب مدفوعا

  

   2016للربع الثالث من عام  – أبرز النتائج المالية

  
  مقارنة بالعام السابق.  %8مليار درھماً، بزيادة بنسبة  5.4بلغ صافي الربح 

 مقارنة بالعام الماضي حيث نما صافي الدخل  %1مليار درھماً مرتفعاً بنسبة  11.3الدخل جمالي بلغ إ

بسبب  %2بنسبة دخل الرسوم األساسية  ارتفع على خلفية نمو األصول في حين %1من الفائدة بنسبة 

 .النمو في بطاقات االئتمان وأحجام صرف العمالت األجنبية

  عودتھا إلى مستوياتھا االعتيادية حيث بلغت رسوم مخصصات انخفاض  نسب التكلفة للمخاطرواصلت

، حيث ساھم في 2015مقارنة بالربع الثالث للعام  %22درھماً وھي أقل بنسبة مليار  2.184القيمة 

 مليار درھماً.  2 من بأكثرذلك عمليات إعادة قيد وتحصيالت 

  فيما شھدت نسبة تغطية  %6.4 لتصبحالقروض منخفضة القيمة  نسبةتحسن تحسن جودة األصول نتيجة

 . %120.8تحسناً لتصل إلى  منخفضة القيمة القروض

  وھي ضمن النطاق الذي تستھدفه اإلدارة. %92.8بقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 

  من  19قام البنك بحذر بجمع ما يزيد عن ً بأسعار تنافسية وذلك عن التزامات دين ألجل مليار درھما

والتي ساھمت بدورھا في تعزيز مشترك  طريق عمليات الطرح الخاص وإصدارات الصكوك وقرض

 ھيكلية السيولة. 

 وھي عند مستويات سليمة، حيث جاء ھذا النمو على خلفية  %18 رأس المالالشق األول من  نسبة بلغت

 القوية.  المحتجزةاألرباح 
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 والعضو اإلدارة مجلس رئيس نائب القاسم، عبدهللا ھشام قال المجموعة، داءأ على تعليقه معرض وفي

تمثل ي تحقيق أداء قوي بنك اإلمارات دبي الوطنييواصل " :الوطني دبي اإلمارات بنك مجموعة في المنتدب

ً  5.4حيث بلغت  %8نمو صافي األرباح بنسبة  في  .2016لألشھر التسعة األولى من العام  مليار درھما

إلى جانب تحسين جودة األصول  زيادة في االرباحوإنه لمن دواعي سروري أن تتمكن المجموعة من تحقيق 

والسيولة ونسب رأس المال على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة. واليزال بنك اإلمارات دبي الوطني في 

من لقادم االجيل ام االستثمار في الرقمية، ونحن نواصل على الدوالصدارة من حيث تقديم الخدمات المصرفية 

بكة أول شوالخدمات المصرفية عبر الھاتف المتحرك، حيث طرحنا مؤخراً  عبر اإلنترنت خدماتنا المصرفية

لسبق في ا دولية والتمويل التجاري ليكون لناتجريبية للتعامالت الرقمية (بلوك تشين) الخاصة بالتحويالت ال

طرح مثل ھذا المنتج في القطاع المصرفي في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما نفخر أيضاً بقيامنا بعرض 

فرع "المستقبل" لبنك اإلمارات دبي الوطني أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

 ن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عھد دبي.دولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بال

ويعتبر ھذا النموذج لبنك المستقبل في إطار االفتتاح الرسمي لمتحف المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل 

دبي التي تعمل على الدوام لترسيخ مكانتھا تتويجاً إلنجاز متميز آخر يضاف إلى سجل نجاحات المرموقة، 

جارية جيد من حيث قوة عالمتھا الت بالتطلع للمستقبل، فإن المجموعة اليوم في وضعكوجھة عالمية لالبتكار. و

   ورأس مالھا وقاعدة السيولة لديھا لالستفادة من فرص النمو في المنطقة."

  

جدداً من تحقيق ا متمكن لقد" الوطني: دبي اإلمارات بنك لمجموعة التنفيذي الرئيس نيلسون، يناش وقال

ً  ايجابية، حيث أن االرتفاع المعقول في الدخل نتائج مالية ونمو  ةاألساسيالرسوم  بارتفاع دخلكان مدفوعا

. وبدورنا، نواصل العمل على دفع االبتكار الرقمي، ونفخر بريادتنا ذي عوض التراجع في الھوامشاألصول ال

في طرح أول شبكة تجريبية للتعامالت الرقمية (بلوك تشين) لتقديم الخدمات المصرفية في دولة اإلمارات 

شھدھا  وعلى الرغم من التقلبات المتزايدة التي المتحدة وافتتاح فرع بنك المستقبل في أبراج اإلمارات. العربية

إن ف ،قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، األمر الذي دفع اإلمارات اإلسالمي لتكوين مخصصات إضافية

جودة االئتمان الكلية للمجموعة تواصل تحسنھا. إن دبي وبنك اإلمارات دبي الوطني في وضع جيد يسمح 

تي ث أن الميزانية العمومية القوية الحي ،لھما في مواجھة التحديات اإلقليمية الناشئة عن انخفاض أسعار النفط

   وفرص النمو اإلقليمية األخرى." 2020يتمتع بھا البنك ستمكنه من االستفادة من اكسبو 

  

 حسنهت األداء التشغيلي واصل" للمجموعة: المالية للشؤون الرئيسي المسؤول سوبرامانيان، سوريا وقال

إذ يعود ذلك بشكل كبير إلى انخفاض مخصصات انخفاض  2016 لعاملفترة األشھر التسعة األولى من ا

 لثابتةاكما تحسن مركز السيولة للمجموعة نتيجة لقاعدة الودائع  .التحصيالتزيادة في القيمة على خلفية 
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مليار درھماً على شكل تمويالت ألجل خالل األشھر  19 من والمتنوعة بشكل كبير، وتمكننا من جمع أكثر

 اتخاذب. ونظراً للتحديات المستقبلية التي تنطوي عليھا البيئة التشغيلية، فقد قمنا 2016التسعة األولى من العام 

  ."اإلجراءات الالزمة الحتواء وضبط التكاليف، وذلك بالتوازي مع تحسين جودة األصول ونسب رأس المال

  
  المالي يرالتقر

  
  

  درھم مليار
 ةالمنتھي التسعة أشھر 

  بتاريخ
 ةالمنتھي التسعة أشھر 

  بتاريخ
  أفضل/(اسوأ)

 (%)  2015 سبتمبر 30  2016 سبتمبر 30
    

  %1  7.572  7.651 صافي دخل الفائدة
  %1  3.583  3.634 صافي دخل غير الفائدة

  %1  11.155  11.285 إجمالي اإليرادات
  (%10)  )3.362(  )3.693( وإداريةنفقات عامة 

أرباح تشغيلية قبل مخصصات 
 انخفاض القيمة

7.592  7.793  
(3%)  

  %22  )2.808(  )2.184( ةمخصصات انخفاض القيم
  %8  4.985  5.407 أرباح تشغيلية

حصة من أرباح في شركات
 ةزميل

0.086  0.113  
(24%)  

  )(%3  )0.108(  )0.111( رسوم الضرائب
  %8  4.990  5.382 صافي الربح

  (%2.6)  %30.1  %32.7 نسبة التكاليف لإليرادات (%)
  (%0.26)  %2.80  %2.54 ھامش صافي الفائدة (%)

  0.07  0.82  0.89 ربحية السھم (درھماً)
العائد على حقوق المساھمين 

 الملموسة (%)
19.7%  20.6%  

(0.9%)  

 

 مليار درھم

كما في 
  تاريخ

كما في 
  تاريخ

في كما   أفضل/أسوأ
  تاريخ

 كما في تاريخ

 سبتمبر 30
2016  

 سبتمبر 30
2015  

(%) 
ديسمبر  31

2015  
(%) 

 %10  406.6  %14  390.4  446.0 إجمالي األصول
 %7  270.6  %11  261.6  289.2   القروض
 %8  287.2  %16  269.3  311.6 الودائع

 %0.7  %7.1  %0.7  %7.1  %6.4  نسبة القروض مخفضة القيمة (%)
القروض مخفضة القيمةنسبة تغطية 

(%)  
120.8%  114.5%  6.3%  111.5%  9.3% 

 (%0.2)  %20.7  (%0.4)  %20.9  %20.5 نسبة كفاية رأس المال (%)
 %0.0  %18.0  %0.0  %18.0  %18.0 نسبة الشق األول (%)
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درھماً بزيادة  مليار 11.285إلى مبلغ  2016 سبتمبر 30في  ةالمنتھيلألشھر التسعة إجمالي الدخل  وصل

  .2015درھماً خالل الفترة ذاتھا من العام  مليار 11.155مقارنة بمبلغ  %1بنسبة 

درھماً. ويعود األداء الجيد لصافي دخل  مليار 7.651ليصل إلى  %1وتحّسن صافي دخل الفائدة بنسبة 

  الفائدة إلى النمو الكلي في القروض والذي ساعد في تعويض انخفاض الھوامش.

 

دخل الرسوم  نمودرھماً ويعود ذلك إلى  مليار 3.634ليصل إلى  %1بنسبة  دخل غير الفائدة للفترة تحسن

  والذي ساھم إلى حد كبير في تعويض انخفاض الدخل من مبيعات العقارات.  %2بنسبة  األساسية

  

 %10بزيادة بنسبة  2016 سبتمبر 30في  ةالمنتھي األشھر التسعةدرھماً في  مليار 3.693بلغت التكاليف 

والتي تم التحفظ عليھا في ضوء حجم األعمال، إثر توقعات بارتفاع  2015مقارنة بالفترة ذاتھا من العام 

مقارنة  %32.7لتصل إلى  %2.6نسبة التكاليف إلى الدخل بحدود  وزادت الظروف االقتصادية المستجدة.

 التي تدفع لمرة واحدة، كان من المفترض أن تصل نسبةبالفترة ذاتھا من العام الماضي. وباستثناء التكاليف 

  .%33.0التكاليف للدخل الى 

  

 ليصبح %0.7نسبة بتحسن معدل القروض منخفضة القيمة ، 2016األشھر التسعة األولى من العام خالل و

ً  مليار 2.184بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة وخالل الفترة، . 6.4%  %22وھي أقل بنسبة  ،درھما

، ويعود ذلك بسبب عودة نسب التكلفة للمخاطر إلى مستوياتھا االعتيادية. 2015من العام  بالفترة ذاتھامقارنة 

درھماً لتحصيالت تم إعادة قيدھا والتي ساھمت مجتمعة في  مليار 2.129يشمل صافي المخصصات مبلغ و

 . %120.8تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 

، بزيادة بنسبة 2016من العام  األشھر التسعة األولىفي درھماً  مليار 5.382 وبلغ صافي الربح للمجموعة

 . ويعود السبب في زيادة صافي األرباح إلى نمو2015من العام الفترة ذاتھا عن الربح المحقق في  8%

   األصول وتحسن دخل الرسوم األساسية والتحصيالت. 

. 2016من العام  األشھر التسعة األولىخالل  %8ونما حجم الودائع بنسبة  %7وارتفعت القروض بنسبة 

األشھر وخالل  المستھدفة من قبل اإلدارة. %92.8نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود وبقيت 

مليار درھماً عن طريق  19.7بقيمة التزامات دين ألجل بحذر أصدر البنك ، 2016من العام  التسعة األولى

تمثل التمويالت ألجل الحالية في البنك نسبة و عمليات الطرح الخاص وإصدارات الصكوك وقرض مشترك.

 من إجمالي المطلوبات، وھو ما ساھم في تعزيز ھيكلية السيولة.  12%
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األول من رأس ، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق 2016 سبتمبر 30كما في و

  على التوالي.  %18.0و %20.5المال إلى 

  أداء األعمال

 الثروات وإدارة لألفراد المصرفية األعمال

لألشھر درھماً  مليار 4.547الدخل الذي حققته إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات  إجمالي بلغ

وارتفع  .2015بالفترة ذاتھا من العام  مقارنة %7، بزيادة قدرھا 2016سبتمبر  30المنتھية في التسعة 

 %7درھماً، في حين ارتفع دخل الرسوم بنسبة  مليار 2.812ليصل إلى  %6صافي دخل الفائدة بنسبة 

ً بارتفاع مليار 1.735ليصل إلى  أعمال إدارة الثروات ودخل الصرف األجنبي وأعمال  درھماً، مدعوما

   بطاقات االئتمان.

  

مدفوعة بأرصدة الحسابات الجارية خالل الربع،  %11مليار درھم أو  13 بحدودارتفعت المطلوبات و

زخمه من قروض  نمو القروض خالل الربعكما اكتسب مليار درھم.  134والتوفير والودائع التي وصلت إلى 

وض قرمنتج الكما ان  الحمالت الترويجية الرمضانية والموسمية.مدعوما من  السيارات والقروض الشخصية

ً شخصية بأسعار فائدة متغيرة مرتبطة والذي يوفر ، الذي طرحناه مؤخراً مرنةال ار بأسعللعمالء قروضا

  نمو األعمال الجديدة.من نسبة  %28بنسبة ساھم السوق، 

  

المرموقين من  عمالءعدد الفي  %60إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات زيادة بنسبة  شھدتو

المصرفية ارتفع عدد عمالء خدمة "بيوند" التابعة للخدمات  الخدمات المصرفية المميزة، بينما أعضاء

ً أن  2015 من العامخالل الربع المقابل  %13بنسبة  الشخصية أعمال بطاقات  من %50أكثر من علما

 تنتمي إلى فئة "بريميوم".االئتمان الجديدة 

 

مية المصرفية الرقتحقيق الريادة في مجال الخدمات ل المصرفية لألفراد وإدارة الثروات إدارة األعما واصلتو

 تتيح لعمالء البنك والتي الالتالمسي، وھي خدمة الدفع بنك اإلمارات دبي الوطنيخدمة "باي" من  مع إطالق

وھذه  ،ة المتحركةإتمام مشترياتھم في المتاجر بشكل فوري بواسطة تطبيق الخدمات المصرفية عبر األجھز

 بالباستقآلي ذكي سيقوم  روبوت"بيبر"، وھو  أطلق البنككما في المنطقة.  انوعھلى من األوالخدمة تعد 

 وتعريفھم على منتجات البنك بطريقة تفاعلية جذابة. العمالء
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تالم اسمن خالل المصرفية الرقمية تفويض معامالتھم للعمالء " التي تتيح سمارت باس"تم إطالق خدمة و

كجزء من  بنك اإلمارات دبي الوطنيإعداد "مختبر المستقبل" من تم و .المتحركة ھمرمز أمان على ھواتف

 .ميةالخدمات الرقالجيل المقبل من تطوير  عملية تسريعلتعزيز االبتكار و الرقمية البنك استراتيجية

 

اكتساب ت جھود األساسية. وقد ساھمالخدمات المصرفية الخاصة نموا قويا عبر شرائح العمالء حققت و

 في نمو قنوات اإليرادات.متعددة خالل الربع طرح المنتجات ال كذلكو العمالء الجدد

 

مليار  12.2 لتبلغاألصول المدارة من تحقيق نمو في  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصولتمكنت شركة و

وال تزال تواصل  السوقعلى مركزھا في ة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالي شركة تحافظودرھم. 

 .دخلھاتنويع مصادر 

  

  والمؤسسات للھيئات المصرفية األعمال

 30ي ف ةالمنتھياألشھر التسعة في نتائج مالية قوية حققت إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات 

بالفترة  مقارنة %65درھماً، بزيادة بنسبة  مليار 2.600، حيث بلغ صافي األرباح لديھا 2016 سبتمبر

مدعومة باالنتعاش المتواصل الذي تشھده األعمال األساسية وانخفاض متطلبات ، 2015المقابلة من العام 

  المخصصات نتيجة لتحسن جودة االئتمان في سجل القروض.

  

 2016سبتمبر  30المنتھية في  لألشھر التسعةدرھماً  مليار 2.357شھد صافي إيرادات الفائدة الذي بلغ و

 التنظيمعملية إعادة ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى 2015عام بالفترة ذاتھا من المقارنة  %12انخفاضاً بنسبة 

والتي تم تعويضھا جزئياً بارتفاع الدخل الناتج عن تحسن ھوامش الفائدة  التمويالت تحويالتالداخلي ألسعار 

  والنمو في أنشطة اإلقراض.

  

بنسبة  2016سبتمبر  30األشھر التسعة المنتھية في مليون درھماً في  930انخفض دخل الرسوم البالغ و 

وانخفاض دخل  لمرة واحدة على خلفية أرباح االستثمارات 2015العام بالفترة المقابلة من مقارنة  9%

ل إدارة تواصوالرسوم القائم على اإلقراض نتيجة ضغوطات التسعير في ظل المنافسة الشديدة في السوق. 

ة وحقق دخل مبيعات الخزين .األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات تركيزھا على تنمية الدخل غير الممول

  .2015بشكل خاص نموا جيدا مقارنة بالفترة المقابلة من عام 

  

مقارنة بالفترة ذاتھا  2016سبتمبر  30األشھر التسعة المنتھية في  خالل %24ارتفعت التكاليف بنسبة و

حصة ادارة االعمال المصرفية  ، وزيادةالتنظيميةويعود ذلك أساساً إلى عملية إعادة الھيكلة ، 2015من العام 
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التكاليف الناشئة عن استخدام شبكة التوزيع والمبادرات االنتقائية التي تم طرحھا  للھيئات والمؤسسات من

إلعادة تشكيل وحدات األعمال. وتواصل إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات االستثمار في تطوير 

طوير ، وكذلك تتحسين مستويات اإلنجاز واالستجابةالرقمنة و أنظمة خدمات المعامالت المصرفية لديھا بھدف

التي أدخلھا البنك مؤخراً قدرات على األنظمة التحسينات  حيث ستدعم أنظمة األسواق العالمية والخزينة

  ومبادرات الرقمنة. منتجات األسواق العالمية والخزينة

  

في حين ساھم القرار الناجح بشأن قروض ما قبل الدمج في مستقرة بقيت جودة االئتمان في سجل القروض و

في متطلبات المخصصات  %80ادة التحصيالت. وھذا أدى إلى تحسين تغطية المخصصات وتراجع بنسبة زي

  .2016سبتمبر  30مليون درھماً لألشھر التسعة المنتھية في  366لتصل إلى 

  

ً على القروض من قبل الشركاتو فقد  ،في دولة اإلمارات العربية المتحدة على الرغم من قلة الطلب نسبيا

 مع التمويل خفض تكاليفللتعكس الجھود المبذولة  %2انخفضت الودائع بنسبة و %2األصول بنسبة  نمت

  الحفاظ على السيولة عند أفضل مستوياتھا.

  

في برنامج التحول الذي يھدف إلى  جيدتواصل إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات تحقيق تقدم و

جعلھا بمثابة اإلدارة الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل توفير مجموعة متكاملة من 

 .والحلول التي تلبي متطلبات عمالء البنك في جميع أنحاء المنطقة للمؤسساتالمنتجات المصرفية 

  

  والخزينة العالمية األسواق

مليون  359 ليصل الى ٪177بنسبة نموا  إدارة األسواق العالمية والخزينةإجمالي الدخل الذي حققته  سجل

   .2016سبتمبر  30المنتھية في  لألشھر التسعةدرھماً 

  

واألداء  سعيرالتھناك العديد من المبادرات الناجحة التي تم استكمالھا في الربع الثالث، والتي ستضمن تحسن و

تأسيس شركة تعنى بالمشتقات المقابلة والمقاصة المركزية للمشتقات عموماً على المدى المنظور. وشمل ذلك 

  خارج البورصة عبر "لندن كليرينج ھاوس".  

  

نظراً الرتفاع حجم مبيعات منتجات التحوط من أسعار الفائدة ومبيعات نمواً قوياً  إيرادات المبيعات حققتو

  نبي ومنتجات الدخل الثابت.الصرف األج
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ألعمال التداول في منتجات االئتمان والصرف  القويوشھدت أعمال التداول واالستثمار تحسناً نتيجة األداء 

  ظروف السوق.  التقلبات التي تشھدھااألجنبي، وذلك على الرغم من 

  

ً من خالل  19.7بقيمة  ألجل التزامات دينبجمع دارة اإلفي العالمي مكتب التمويل  ساھمو مليار درھما

مليار درھماً نيابة عن  3.7وعمليات إصدار صكوك بمبلغ مليار درھما  9.8 بمبلغ عمليات الطرح الخاص

  مليار درھماً على شكل قرض مشترك. 6.2اإلمارات اإلسالمي و

  

  اإلمارات اإلسالمي

مليون  106في اإلمارات اإلسالمي  2016سبتمبر  30أشھر المنتھية في لفترة التسعة بلغ صافي الربح 

مليون درھماً للفترة ذاتھا من العام السابق. ويعود ھذا االنخفاض إلى عملية تكوين  534رھماً مقارنة بمبلغ د

        المخصصات بتحفظ وحذر للمحافظ القديمة والشركات الصغيرة والمتوسطة.  

  

 %9الذمم المدينة المالية واالستثمارية بنسبة ارتفعت ، 2016سعة أشھر األولى من العام الت فترة خاللو

مليار درھماً. وواصل  41لتصل إلى  %5 حين نمت ودائع العمالء بنسبةفي مليار درھماً  37لتصل إلى 

 في أرصدة الحسابات كبيراإلمارات اإلسالمي تركيزه على تحسين مزيج مطلوباته الذي أدى إلى ارتفاع 

   .2016من العام  سبتمبر 30إجمالي ودائع العمالء كما في من  ٪67نسبة وبلغ  الجارية وحسابات التوفير

  

، وھي ضمن النطاق المستھدف %90.5نسبة  دإلى الودائع في المصرف مستقراً عن معدل القروض بقيو

بقيمة لمدة خمس سنوات طرح اإلمارات اإلسالمي بنجاح إصدارات صكوك  ،ربعمن قبل اإلدارة. وخالل ال

وذلك في  مليار دوالر أمريكي 2.5مليون دوالر أمريكي في إطار برنامج اإلصدار المعتمد بقيمة  250

وقت سابق التي تمت في وأمريكي مليون دوالر  750بقيمة لمدة خمس سنوات صكوك  أعقاب عملية إصدار

" من قبل وكالة التصنيف "فيتش" وتم إدراجه في بورصة +Aصنف ھذا اإلصدار بدرجة " قدالعام. ومن 

م من جانب المستثمرين حول العالم فاق حج اً ناسداك دبي والبورصة اإليرلندية. وقد القى اإلصدار إقباالً كبير

 مال الدين الدوليةالمبلغ المستھدف بثالثة أضعاف، ليشھد بذلك عودة اإلمارات اإلسالمي إلى أسواق رأس 

  فترة أربع سنوات. دام ل بعد غياب

  

   مستقبلية مالمح

في  %3.0إلى  ليصل في دولة اإلمارات العربية المتحدةطأ النمو ايتبأن  بنك اإلمارات دبي الوطني يتوقع

التي من المحتمل و، وذلك يعود إلى استمرار تراجع أسعار النفط 2015في  %3.8منخفضاً من  2016العام 

لسيولة اشح تواصل ظروف وسأن تؤدي إلى سياسة مالية أكثر تشدداً، وإلى تباطؤ نمو القطاع غير النفطي. 
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لقطاع غير النفطي، وتحديداً في قطاعات الخدمات. ومع ذلك، على نمو اتحديات وقوة صرف الدوالر فرض 

ً مع األھداف الرسمية، مما سيكون له أثر إيجابي من المت الناتج  في تعزيزوقع أن يرتفع إنتاج النفط تماشيا

ائز الناجحة التي تستند إلى خمس رك هاستراتيجيت. وسيستمر البنك في تطبيق 2016للعام  المحلي اإلجمالي

األداء ودفع عجلة نمو األعمال جوھرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعمالء وبناء مؤسسة عالية 

 .األساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة وتنويع مصادر الدخل

  

 -انتھى-

 الجوائز:
  

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي  

o  لف بيزنس لألعمال ج"جوائز  من "أفضل بنك للعام" لقب يحصدبنك اإلمارات دبي الوطني

2016".  

o ني جوائز "يورومو من ألقاب ثالثةبنك في الدولة والمنطقة يحصد  أولنك اإلمارات دبي الوطني ب

"أفضل بنك في الشرق األوسط" و"أفضل  بجائزة يفوزالبنك  ."2016الشرق األوسط للتميز 

بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة" و"أفضل بنك رقمي في الشرق األوسط" لتفوقه في ابتكار 

 دمات المصرفية الرقمية.الخ

o  أفضل منتج للدفع عبر األجھزة المتحركة" من جوائز  بجائزةبنك اإلمارات دبي الوطني يفوز"

 لألفراد. المالية الخدمات في الدولي للتميز" بانكر"آسيان 

o  وھي "أفضل بنك  "2016 إيستميدل  بانكر" منيفوز بأربع جوائز  الوطني دبي اإلمارات بنك

"أفضل بنك في الشرق األوسط" و"أفضل بنك للخدمات في دولة اإلمارات العربية المتحدة" و

 إلماراتا دولة في إستثماريالمصرفية لألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة" و"أفضل بنك 

 المتحدة. العربية

o ي منطقة الشرق األوسط" يحصد جائزة "أفضل بنك خاص محلي ف الوطني دبي اإلمارات بنك

  .2016 لعام األوسط الشرق لمنطقة" انترناشيونال بانكر برايفتضمن جوائز مجلة "

o الخدماتب متخصصة تجارية عالمة كأفضل األولى المرتبة فياإلمارات دبي الوطني يصّنف  بنك 

ً  المالية  .2016 للفاعلية العالمي" إيفي" مؤشر في عالميا

o يفوز بجائزة أفضل تجربة مصرفية عبر األجھزة المتحركة في جوائز  بنك اإلمارات دبي الوطني

 .2016البطاقات والمدفوعات الذكية 

o بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة عن فئة "أفضل بنك في القدرات المصرفية التجارية” 

 ط" ضمنستجربة العمالء في الشرق األو-التقنية المبتكرة فئة "في اإلمارات العربية المتحدة و

 .2016الثروات للعام  وإدارة للخدمات المصرفية الخاصة استطالع يوروموني
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  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول   –جوائز إدارة األصول وتمويل األفراد 

o  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول تفوز بجائزة "أفضل صندوق دخل ثابت في اإلمارات

 صندوق عقاري في اإلمارات العربية المتحدة " في حفل توزيع جوائزالعربية المتحدة" و"أفضل 

 .2015في اإلمارات العربية المتحدة للعام  مجلة إنترناشيونال فاينانس

o  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول تفوز بجائزة "أفضل صندوق عقاري للعام" خالل حفل

 .2016مديري الصناديق للعام توزيع جوائز الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألداء 

  

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز التسويق والتواصل االجتماعي وإشراك العمالء 

o اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل تجربة للعمالء في قطاع الخدمات المصرفية من  بنك

  .2016آسيا  CXFSجوائز 

o  عالمة تجارية مصرفية حيث بلغت  100صنف بنك اإلمارات دبي الوطني ضمن قائمة أعلى

الذي أعّدته مجلة  مليار دوالر أمريكي ضمن التقييم السنوي للعالمات التجارية 2.186قيمتھا 

  "ذي بانكر".

o ."بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة "أفضل معلن للعام" خالل جوائز "دبي لينكس 

o  مصرفاً نشطاً في وسائل  100أقوى  ضمن قائمة 17بنك اإلمارات دبي الوطني يصنف بالمرتبة

 التواصل االجتماعي على مستوى العالم من قبل "ذا فاينانشال براند".

 

  جوائز أخرى 

o  "اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية تحصد "جائزة الشرق األوسط الرابعة لتميز أسواق المال

 ."المخاطر إدارة في"التميز  فئة عن

o تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي" «فوز بجائزة بنك اإلمارات دبي الوطني ي

 تكريماً لدعم جھود التوطين.

o  إدارة الموارد البشرية في بنك اإلمارات دبي الوطني تفوز بخمس جوائز خالل حفل توزيع جوائز

المتحدة األمريكية في تكنولوجيا التعليم،  الواليات -" 2015األمريكية للتنمية المواھب  الجمعية"

 تحسين األداء وفئات التعلم والتنمية التنظيمية.

 
 جوائز اإلمارات اإلسالمي 

o اإلمارات اإلسالمي" يفوز بجائزة التميز في ممارسة التعلم من اتحاد تنمية المواھب" 

o  "دل مي بانكرضمن "جوائز "اإلمارات اإلسالمي" يفوز بجائزة "البنك األسرع نمواً في اإلمارات

  ."إيست



 
 

Page 11 of 11 

o بوابة  تكريمEI Trade "جلوبال  من المبتكرة المنتجات بجائزة من "اإلمارات اإلسالمي"

 ."فاينانس

 

 نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني:

  بنك اإلمارات دبي الوطني ھو من البنوك الرائدة في المنطقة.

م  بكة فروعه التي تض رفية متميزة لألفراد في الدولة من خالل ش فرعا  219ويقوم البنك بتقديم اعمال مص

، ويعتبر البنك الالعب الرئيسي في الدولة والخارج جھاز صراف آلي وجھاز إيداع فوري 985اضافة الى 

ركات واألفراد في دولة اإلمارات العربية الم رفية للش  تحدة ويقوم بتقديم خدماته فيفي مجال األعمال المص

تثمارية واألعمال المصرفية الخاصة وإدارة  المية واألعمال المصرفية االس مجال األعمال المصرفية اإلس

  األصول واألسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

  

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

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

  .  emiratesnbd.comwww.العنوان: 

  

  لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ: 

   ابراھيم سويدان

  نائب رئيس أول 

  رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة 

  بنك اإلمارات دبي الوطني 

 +971506538937+ / متحرك: 9714 6094113ھاتف: 

  Ibrahims@emiratesnbd.comبريد إلكتروني: 

 باتريك كليركن 

  عالقات المستثمرينرئيس 

  بنك اإلمارات دبي الوطني

   +971 4 6093007ھاتف: 

  IR@EmiratesNBD.comبريد الكتروني: 

PatrickE@EmiratesNBD.com 

 
  

 

 

 


