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   خبر صحفي عاجل للنشر

 2017اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج العام  بنك

  

   %15بنسبة  بارتفاعمليار درھماً  8.35 بلغتقياسية صافية  أرباح

   دخل وانخفاض حجم المخصصاتالبارتفاع  ةمدعوم

  

 %40 بنسبة ةمقترح نقدية أرباح

  

 2018 يناير 16 ،دبي

  

 أرباح حقيقتنتائج مالية قوية انعكست من خالل  تحقيق عنالبنك الرائد في المنطقة،  أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني،

صافي  وشھد .الماضي بالعام مقارنة %15بزيادة بنسبة  2017مليار درھماً في العام  8.35 بلغت قياسية ةصافي

مقارنة بالعام السابق نتيجة نمو القروض والتأثير اإليجابي لالرتفاع األخير في أسعار  %7دخل الفائدة تحسناً بنسبة 

حظي األداء التشغيلي بالدعم الناتج عن ارتفاع الدخل من غير الفائدة وانخفاض النفقات وتحسن تكلفة  كماالفائدة. 

 لمالا رأسمزيداً من التحسينات في  حيث شھدت أكبر، زخم اكتسابللبنك تواصل الميزانية العمومية والمخاطر. 

عام ل وقد أتاحت ھذه النتائج لمجلس اإلدارة إصدار توصيات بتوزيع أرباح .اإلئتمانفي جودة  إستقراراً ووالسيولة 

  فلساً للسھم الواحد. 40بواقع  2017

  

   2017 عام في المنتھية للسنة –أبرز النتائج المالية 

  مقارنة بالعام السابق.  %15مليار درھماً، بزيادة بنسبة  8.35بلغ صافي الربح 

 بنسبة  شھد ً مقارنة بالعام السابق نتيجة نمو القروض والتأثير اإليجابي لالرتفاع  %7صافي دخل الفائدة تحسنا

 األخير في أسعار الفائدة.

  2017في الربع األخير من العام  %2.51نقطة أساس ليصل إلى نسبة  22تحسن صافي ھامش الفائدة بواقع 

تكاليف  في وتحسنمدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة  2016من العام  األخيرفي الربع  %2.29أن سجل نسبة  بعد

 التمويالت. 

 مليار درھماً  15.5 الدخلجمالي إ بلغ ً  .الماضي بالعام ارنةمق %5بنسبة  مرتفعا

 2016عن نھاية العام  %5مليار درھم، مرتفعاً بنسبة  470.4 األصول إجمالي بلغ. 

 مليار درھم. 304.1لتصل إلى  2016مقارنة بنھاية العام  %5قروض العمالء بنسبة  ارتفاع 

 مليار درھم. 326.5لتصل إلى  2016مقارنة بنھاية العام  %5ودائع العمالء بنسبة  ارتفاع 
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 التغطية نسبة بلغت فيما %6.2 القيمة منخفضة القروض نسبة بلغت حيث مستقرة، االئتمان جودة معدالت التزال 

124.5%. 

   إلى الوضع السليم  %93.1، كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ %146.0بلغ معدل تغطية السيولة

 للسيولة.

  من األرباح  %21.9وتحسن نسبة مالءة رأس المال إلى  %19.5ارتفاع نسبة الشق األول من رأس المال إلى

 المحتجزة.

  

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

ً  2017 يشكل": الوطني دبي اإلمارات بنك ً بالنسبة لن عاما الذي تمكن من تحقيق  بنك اإلمارات دبي الوطنياجحا

كما  طني،دبي الواإلمارات  لبنكالقدرات الرقمية  وتدعيم تحسينواصلنا  العام، وخالل .ةقياسي ةسنوي ةصافي أرباح

حيث سيكون لنا دور رئيسي في إبراز  ،دبي 2020يشرفنا أن نكون الشريك المصرفي الرسمي لمعرض اكسبو 

 مواءمةب قمنا بأن نفخر فنحنوباعتبارنا بنك محلي،  .عالخدمات المصرفية في المعرض كواجھة لالبتكار واإلبدا

أھدافنا. وفي مبادرة عام الخير في الدولة، ونجحنا في تخطي  مع 2017 للعام المجتمعية المسؤولية إطار في أنشطتنا

"عام  مبادرة مع ويتماشى ينسجم بما استراتيجيتنا وكذلك لدينا المجتمعية ةيالمسؤول ةأنشطبتوجيه  سنقوم، 2018عام 

بنك رائد في المنطقة واألكثر تميزاً في مجال تقديم الخدمات  وباعتبارنا .المؤسس الوالد إرث تخلّد التي" زايد

المصرفية الرقمية المبتكرة ويتمتع بميزانية عمومية قوية، فنحن اليوم على استعداد لالستفادة من فرص النمو في 

ً  40 بواقع نقدية أرباح توزيع نقترح فإننا للبنك، القوي األداء ضوء وفي. المفضلة أسواقنا   ." الواحد للسھم فلسا

  

 تمكن" ،الوطني دبي اإلمارات بنك مجموعةل المنتدب والعضو دارةاإل مجلس رئيس نائب القاسم، عبدهللا ھشام وقال

 تبلغ يةقياس ةصافي أرباح، حيث حقق 2017في العام  متميزةنتائج مالية  إحرازبنك اإلمارات دبي الوطني من 

لقوة مركزه المالي وأدائه التشغيلي وتركيزه على المبادرات الرقمية، نال البنك جائزة  وتقديراً مليار درھم.  8.35

افتتاح أول ". وقد قمنا ببانكر ذا" مجلة من التوالي على الثالث للعامأفضل بنك للعام في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

، وذلك من خالل توسيع شبكة 2018العام  خاللفرع لنا في الھند، وسنواصل توسيع نطاق الحضور الدولي للبنك 

فروعنا في مصر والمملكة العربية السعودية وبافتتاح مكتب تمثيلي لنا في تركيا بھدف تقديم دعم أفضل لقاعدة عمالئنا 

ات والتعامل بكفاءة مع الفرص والتحدي اً متميز تحقيق أداءً  سيواصل الحصيف عملنا نھج بأن ثقة علىونحن الواسعة. 

  التي تستجد مستقبالً."

  

نتائج بنك اإلمارات دبي الوطني  حقق" :الوطني دبي اإلمارات بنك لمجموعة التنفيذي الرئيس نيلسون، شاين وقال

 8.35 بلغجديد  مستوىإلى  ليقفز %15بنسبة  صافي األرباح. وفي ھذه النتائج، ارتفع 2017 للعام قياسيةمالية 

ً  مليار ً  درھما وتحسن صافي ھامش الفائدة  انخفاض تكاليف إدارة المخاطر.و النفقات وضبط الدخل بارتفاع مدعوما
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ً بارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض تكاليف التمويالت.  2017نقطة أساس في العام  22بواقع   واصلتكما مدعوما

ً حيث شھدت مزيد من الزخم  اكتساب للمجموعةالميزانية العمومية   يف واستقراراً  والسيولة المال رأس في تحسنا

ً  وقد. اإلئتمانجودة  مستوى حيث تسريع وتيرة جدول مبادراتنا الرقمية، وكان من دواعي سرورنا  من جيداً  حققنا تقدما

ايه اي.  بي -خالل حفل توزيع جوائز االبتكار العالمية  للخدمات المالية األكثر ابتكاراً  العام أن نفوز بجائزة مؤسسة

موتيف ’ موتيف بارتنرز إلطالق شركة مععن شراكتنا  اإلعالنيسرني  ،االبتكار عجلة لدفع البنك سعيوفي إطار 

الخدمات البتكار واالستثمار بھدف تحقيق الريادة في مجال التحول الرقمي في قطاع ا مسرعات من وھي ،‘زالب

   ."ساھميهلم عالية قيمة وتوفيركما أننا على ثقة كبيرة بأن البنك سيواصل تقديم خدمات متميزة لعمالئه المالية. 

  

  التقرير المالي

  درھم مليار
  /(اسوأ)أفضل  في المنتھية شھراً  12  في المنتھية شھراً  12

 (%)  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31

 %7 10.111 10.786 صافي دخل الفائدة

 %1 4.637 4.669 صافي دخل غير الفائدة

 %5 14.748 15.455 إجمالي اإليرادات

 %1 )4.888(  )4.844( نفقات عامة وإدارية

أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض 

 القيمة

10.611 9.860 
8% 

 %15 )2.608(  )2.229(  ةمخصصات انخفاض القيم

 %16 7.252 8.382 أرباح تشغيلية

 (%47) 0.135 0.072 ةحصة من أرباح في شركات زميل

 %27 )0.148(  )0.109(  رسوم الضرائب

 %15 7.239 8.346 صافي الربح

 %1.8 %33.1 %31.3 نسبة التكاليف لإليرادات (%)

 (%0.04) %2.51 %2.47 ھامش صافي الفائدة (%)

 %17 1.20 1.40 ربحية السھم (درھماً)

 %0.6 %19.6 %20.2 (%) الملموسة الملكيةالعائد على حقوق 

 درھم مليار

 

  /(اسوأ)أفضل في كما  في كما

 (%)  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31

 %5 448.0 470.4 إجمالي األصول

 %5 290.4 304.1   القروض

 %5 310.8 326.5 الودائع

 %0.2 %6.4 %6.2  نسبة القروض مخفضة القيمة (%)

 %4.4 %120.1 %124.5  نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة (%)

 %0.7 %21.2 %21.9 نسبة كفاية رأس المال (%)

 %0.8 %18.7 %19.5 نسبة الشق األول (%)
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ً درھماً  مليار 15.455إلى مبلغ  2017 ديسمبر 31المنتھي في  للعاموصل إجمالي الدخل  مقارنة  %5بنسبة  مرتفعا

  .2016 امالع فيدرھماً  مليار 14.748بمبلغ 

  

ً  مليار 10.786إلى مبلغ  2017 العام في %7صافي دخل الفائدة بنسبة  وارتفع القروض واألثر  لنمونظراً  درھما

 بارتفاع مدعومة 2017 العام في نمواً ھوامش صافي الفائدة  وأظھرتاإليجابي لالرتفاع األخير في أسعار الفائدة. 

  .التمويل تكاليف وتحسن الفائدة أسعار

  

ً وسجل دخل غير الفائدة   ودخل األجنبية العمالت صرف سعر ارتفاع خلفية على وذلك ،العام خالل %1بنسبة  ارتفاعا

  .العقارات مبيعات من الدخل انخفاض عوض الذي المشتقات

  

 بالعاممقارنة  %1بنسبة  بتحسندرھماً،  مليار 4.844إلى  2017 ديسمبر 31المنتھي في  للعاموصلت التكاليف 

. 2016والتي تم دعمھا بضبط نفقات التوظيف في أعقاب إجراءات ضبط التكاليف التي تم تطبيقھا في العام  السابق

في مشاريع التحديث الرقمي  المدروستكنولوجيا المعلومات باالستثمار وارتفاع تكاليف التسويق  ويرتبط

  .والتكنولوجي

  

الفترة، بلغت  وخالل. %6.2 ليصبح %0.2نسبة بتحسن معدل القروض منخفضة القيمة  ،2017 العاموخالل 

ً  مليار 2.229رسوم مخصصات انخفاض القيمة  ، 2016من العام  ذاتھا بالفترةمقارنة  %15وھي أقل بنسبة  ،درھما

درھماً لتحصيالت تم  مليار 1.777نسب التكلفة للمخاطر. ويشمل صافي المخصصات مبلغ  تحسن إلىويعود ذلك 

 . %124.5إعادة قيدھا والتي ساھمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 

في  المسجل الربح من %15 بنسبةأعلى  ھوو ،2017درھماً في العام  مليار 8.346بلغ صافي الربح للمجموعة و

   وضبط النفقات وتقليص حجم المخصصات. عود السبب في زيادة صافي األرباح إلى نمو األصولوي. 2016العام 

بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستھدف و. 2017خالل العام  %5ارتفعت القروض والودائع بنسبة و

ً وھي اآلن عند حدود %93.1من اإلدارة عند نسبة  خالل و. %146.0، وتعتبر نسبة تغطية السيولة سليمة حاليا

مليار درھماُ عن طريق عمليات الطرح الخاص والطرح  10.2، قام البنك بجمع تمويالت ألجل بمبلغ 2017العام 

 من إجمالي المطلوبات. %11تمثل التمويالت ألجل نسبة و. سنة ينالعام لمدة عشر

  

 والتي ،رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق األول من رأس المال كفايةنسبة  أصبحت، 2017 ديسمبر 31كما في و

، 3وبموجب إطار بازل  على التوالي.  %19.5و %21.9إلى  ، أكثر قوة لتصل2تم حسابھا بموجب معيار بازل 
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ونسبة إجمالي  %19.7، وتبلغ نسبة الشق األول %16.4فإن نسبة الشق األول من األسھم العادية في البنك تبلغ 

  . %22.0المال عند  رأس

  

 أداء األعمال

 

  األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

، حيث بلغ إجمالي الدخل 2017 العامنتائج مالية قوية في  إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثرواتحققت 

ً  مليار 6.833 مقارنة  %17 بنسبةصافي دخل الفائدة  نما كمامقارنة بالعام السابق.  %11بزيادة قدرھا  ،درھما

ً بالمطلوبات ونما دخل  2016بالعام  ً  %1بواقع  الرسوممدفوعا الثروات والصرف إدارة  أعمالبارتفاع  مدعوما

  األجنبي وأعمال البطاقات. 

  

مليار درھم،  111لتصل إلى  2017خالل العام  %6أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة  تارتفعو

 الشركات ةأرصد في االنخفاض الن نظراً  مستقرة العمالء قروض بقيتومدعومة بحمالت التسويق الترويجية الفعالة. 

ً وقد كان البنك  .السكن قروض في %30 بنسبة نمو تحقيق طريق عنالصغيرة والمتوسطة تم تعويضھا جزئياً   سباقا

لتسعير الطرح ميزة الحصول على موافقات مكتب االتحاد لالئتمان على القروض استناداً إلى النقاط، باإلضافة إلى 

  القائم على المخاطر.

 

"سكاي شوبر" التي  اإللكترونية التجارة منصةتم إطالق  كماالعام.  خالل %10ارتفعت أرصدة البطاقات بنسبة و

تتيح للعمالء الذين يتسوقون من محالت متعددة عبر اإلنترنت إمكانية إتمام عمليات دفع ثمن مشترياتھم من خالل 

بوابة واحدة. وساھمت بطاقة "جلوبال كاش" مسبقة الدفع المتاحة بالعمالت المتعددة، بفضل ما توفره من مزايا مريحة 

 .2017ملفت في األرصدة خالل عام ومالئمة للعمالء، بتحقيق نمو 

 

ً  المنضمين الثروات أصحاب من الجدد العمالء عدد نماو » ندبيو« الشخصية المصرفية الخدمات عضوية إلى حديثا

إدارة الخدمات المصرفية المميزة أداًء قوياً انعكس بارتفاع عائدات الثروات  وحققتمقارنة بالعام السابق.  %20بنسبة 

 . %23بنسبة 

 

 لرقميا والتحولأجندة مشاريعھا في مجال االبتكار  تطويرواصلت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات و

خدمات مصرفية رقمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة تستھدف شباب جيل  منصة "، وھي أول.Liv" بإطالق

تم و .الشباب شريحة قبل من الحسابات من كبير عدد فتح " إقباالً واسعاً انعكس من خالل.Liv" منصة نالتواأللفية. 

للعمالء  يتيح مما ،"FaceBanking" إطالق منصة التواصل المباشر مع مندوب خدمة العمالء عن طريق الفيديو
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 .التحاور مع المستشار المتخصص في أي وقت لطلب المساعدة أو التقدم للحصول على قرض جديد بشكل فوري

طريق األجھزة اللوحية وفي الفروع  عنطلبات القروض الشخصية المقدمة من غير أي معامالت ورقية وشكلت 

حوالي ثلثي العدد الكلي للطلبات المقدمة. وقد وسع البنك قنوات الدفع الرقمية لديه بطرح خدمتي "سامسونج باي" 

 .و"آبل باي"

 

 ،طناعيالذكاء االص تقنياتالمنطقة مصمم باالعتماد على البنك خدمة "إيفا"، أول مساعد افتراضي صوتي في  أطلقو

العادية باللغة اإلنجليزية أو العربية. وتحقق خدمة  المحادثةوذلك لتمكين العمالء من الحصول على المساعدة باستخدام 

ت من إجمالي حجم تحويال %6بوتيرة ثابتة وتستحوذ على حصة بنسبة  نمواً "دايركت ريميت" لتحويل األموال 

نال البنك جائزة مؤسسة العام للخدمات المالية األكثر ابتكاراً، وجاء ذلك خالل حفل توزيع جوائز واألموال في السوق. 

 .2017 للعام" آياالبتكار العالمية "بي ايه 

 بالعام مقارنة %17 بنسبة المدارة األصول في استثمارھا زيادة من الخاصة المصرفية الخدمات إدارة وتمكنت

 .القطاع يف مرموقة تقديرية جوائز ست حصدتو المنطقة في الرائد الثروات مدير لقب نالت أن بعد السيما السابق،

في بورصة  ريتوقد نجحت شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول في إدراج أسھم اإلمارات دبي الوطني 

يكي. وقد عزز صندوق الصكوك العالمي مليون دوالر أمر 100ناسداك دبي بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 

أكبر الصناديق في مجموعة نظرائھما، في حين أن أكثر  ضمنوصندوق اإلمارات مينا للدخل الثابت من مكانتھما 

 من ثلث ھذه الصناديق تم تصنيفھا في الربع األول على أساس األداء.

 

  والمؤسسات للھيئات المصرفية األعمال

ً في  ، حيث بلغ 2017 ديسمبر 31المنتھي في  العامحققت إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات أداًء قويا

مدعومة بنمو الدخل  2016عن الفترة المقابلة من العام  %7درھم بزيادة بنسبة  مليار 3.765صافي األرباح لديھا 

  جزئياً بارتفاع صافي المخصصات.  موازنتهوالذي تم  %16التشغيلي بنسبة 

  

عن الفترة  %20، بزيادة بنسبة 2017 ديسمبر 31 في المنتھي للعامدرھم  مليار 3.695بلغ صافي دخل الفوائد و

غير الممولة  اإليراداتبلغت ونمو في أنشطة اإلقراض. إلى تحسن الھوامش و، ويعود ذلك 2016نفسھا من عام 

ارتفاع الرسوم  إلىويعود ذلك  ،مقارنة بالعام السابق %6بزيادة بنسبة  ،2017درھم في عام  مليار 1.283

التركيز على تحسين الدخل غير الممول من خالل نمو مبيعات الخزينة والتمويل التجاري وإدارة  اليزالو. والعموالت

  ت والمؤسسات.إلدارة األعمال المصرفية للھيئا بالنسبةأولوية استراتيجية  يشكلالنقد 

 



 
 

Page 7 of 11 

 وحدات مختلف أداء في الكفاءة، وذلك بسبب 2016مقارنة بالعام  2017 للعام %1التكاليف بنسبة  وانخفضت

االستثمار في تطوير نظام خدمات األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات  إلدارة. وتتيح ھذه الوفورات األعمال

 .منتجاتھايز تعزو المعامالت إنجازتحسين مستويات و الرقمية البيئة نحو التحول بھدفنة يالمعامالت المصرفية والخز

  

صات مخصال صافي ارتفعلألعمال الجديدة الممنوحة للشركات قوية، في حين  العائدةالتزال جودة االئتمان  وعموماً،

، ويعود ذلك إلى انخفاض مستوى التحصيالت مقارنة 2017ديسمبر  31مليون درھم للسنة المنتھية في  805إلى 

  . 2016بالعام 

 

 %19بنسبة  الودائع. كما نمت في قطاعات العقارات والخدمات والتجارة نتيجة النمو %8ارتفعت الموجودات بنسبة و

ل والحفاظ تكلفة التموييعكس تركيز البنك على خفض متوسط نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وإن 

 على السيولة في أفضل مستوى لھا.

  

األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات مستمرة في المضي قدماً نحو إلى أن إدارة  2017يشير األداء القوي للعام و

ھدفھا بأن تكون في طليعة مزودي الخدمات المصرفية للھيئات والمؤسسات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 

 خالل توفير مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية والحلول لعمالء البنك في جميع أنحاء المنطقة.

 

  والخزينة العالمية األسواق

ً  حققت إدارة األسواق العالمية والخزينة نمواً  في كل من الدخل والربحية، مما عزز االتجاه اإليجابي في نتائج  ملحوظا

مليون درھم لعام  782ليصل إلى  %106نسبة نمو الدخل في األسواق العالمية والخزينة  بلغتوالعامين السابقين. 

2017. 

 

متميزاً نتيجة تخطيط وضع الميزانية العمومية على نحو يتيح لھا االستفادة القصوى  أداءً مكتب إدارة المطلوبات  وحقق

 من ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة األجل.

 

وذلك  ،2017في عام  %16بنسبة  اإليراداتمبيعات الخزينة مجدداً بأدائھا القوي لھذا العام، حيث ارتفعت  تميزتو

 أوثق عمل عالقات وتأسيس المنتجات وعروض مزايا تحسين نتيجة األجنبية العمالت صرافةارتفاع حجم  على خلفية

 . والمؤسسات الشركات من العمالء مع
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التداول من تحقيق أداء قوي للعام وذلك على الرغم من تراجع التقلبات والضغوطات التي تتعرض لھا  مكتب تمكنو

ً بالتنوع من خالل الدخول إلى أسواق جديدة األسواق بين الحين واآلخر واأل حداث الجيوسياسية العالمية، ومدعوما

 واإلدارة التحوطية للمخاطر.

 

 .الدمج قبل ما لفترة العائدة االستثمارات بعض استبعاد نتيجة اإليرادات في زيادة الرئيسية االستثمارات سّجلتو

 

شكل تمويالت ألجل من خالل عمليات  على درھم مليارات 10 عن يزيد ما جمع في العالمي التمويل مكتب نجحو

ً  ينالطرح العام والخاص مع آجال استحقاق لمدة عشر  .عاما

 

  اإلسالمي اإلمارات

ً أرباححقق اإلمارات اإلسالمي   أضعاف ستة بمقدار بزيادةمليون درھماً،  702 تبلغ 2017 للعام قياسية ةصافي ا

 .2016 العام عن

 

إجمالي الدخل في اإلمارات اإلسالمي (بعد استبعاد حصة العمالء من األرباح وتوزيع األرباح على حاملي  بلغو

ً  ،2017 للعامدرھم  مليار 2.4الصكوك)  ، ويعود السبب في ذلك إلى تحول 2016مقارنة بالعام  %4بنسبة  منخفضا

لي وتحسن إجما .المخاطرإئتماني عالي من ناحية من ذوي تقييم اإلمارات اإلسالمي نحو تمويل العمالء المضمونين و

مليار  62. وبلغ إجمالي األصول في اإلمارات اإلسالمي نتيجة الضبط المستمر للنفقات التشغيلية %7النفقات بنسبة 

مليار درھم.  42لتصل إلى  %2فيما نمت ودائع العمالء بواقع  ،درھم، وھو أعلى رقم يحققه المصرف على اإلطالق

 األعمال وتيرة ضبط بسبب درھم مليار 34 إلى لتصل %7كما تراجعت الذمم المدينة للتمويل واالستثمار بنسبة 

 مياإلسال اإلمارات تركيز وساھم. المصرف في اإلقراض معايير تشديد عن الناشئة اإلسالمي اإلمارات في الجديدة

 كما إنه إذ فير،التو وحسابات الجارية الحسابات أرصدة في كبير ارتفاع تحقيق إلى لديه المطلوبات مزيج تحسين على

. وبقيت العمالء ودائع إجمالي من %68 نسبة التوفير وحسابات الجارية الحسابات أرصدة شكلت، 2017 ديسمبر في

 ف من قبل اإلدارة.، وھي ضمن النطاق المستھد%81نسبة التمويل إلى الودائع في اإلمارات اإلسالمي مستقرة عند 

، على قوتھا، حيث بلغت نسبة الشق األول 3 بازل اتفاقية إطار بموجب احتسابھا تم والتي المال، رأس نسب وحافظت

 . %17.4فيما بلغت نسبة إجمالي رأس المال  %16.2من األسھم العادية 

 

ً تصنيف اإلسالمي اإلمارات ، منحت وكالة التصنيف العالمية "فيتش"2017عام  وخالل " مع نظرة +Aمن فئة " ا

  .األجل طويلة للسندات كمصدرمستقرة  مستقبلية
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 مستقبلية مالمح

 %2.0بعد أن كان  2018في العام  %3.4إلى  ليصلأن يتسارع النمو في دولة اإلمارات العربية المتحدة  نتوقع

لخام ا يتعافى أن المرتقب ومن النفط إنتاج خفض إلى األول المقام في 2017 عام في التباطؤ ويعزىالعام السابق.  في

 مع سيماال التحتية البنية في لالستثمار زخم منح في دوراً  النفطي غير. وسيكون لنمو القطاع العام ھذا في مجدداً 

 مستوى ينخفض أن المرجح ومن. االستثمار ھذا قيادة العام القطاع يتولى حيث 2020 أكسبو معرض موعد اقتراب

 ويأتي .الوقود تكاليف وزيادة الضرائب وارتفاع واألجور العمل لفرص المتواضع النمو ظل في األسري االستھالك

ً  جيد اقتصاد ظل في المضافة القيمة ضريبة تطبيق تطبيق  . وسيستمر البنك فيأثرھا استيعاب على وقادر نسبيا

تكز على خدمة مصرفية متميزة للعمالء تر الناجحة التي تستند إلى خمس ركائز جوھرية تتمثل في تقديم استراتيجيته

 دفعوبناء مؤسسة عالية األداء ودفع عجلة نمو األعمال األساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة و الرقمي اإلبتكار

  .الجغرافي التوسع

  

  -انتھى-

 :الجوائز
 

 الوطني دبي اإلمارات بنك – إقليمي بنك وأفضل بنك أفضل جوائز 

o تكاراالب جوائز توزيع حفل خالل جائزة "مؤسسة العام للخدمات المالية األكثر ابتكاراً" ينال الوطني دبي اإلمارات بنك 

 ". اي ايه "بي العالمية

o بانكرجوائز "ذا  ضمن 2017"بنك العام في دولة اإلمارات العربية المتحدة" في جائزة  ينال الوطني دبي اإلمارات بنك "

 للعام الثالث على التوالي.  

o أفضل بنك للخدمات المصرفية إلدارة الثروات في دولة اإلمارات" خالل حفل يحصد جائزة  الوطني دبي اإلمارات بنك"

   ."بانكر" في الشرق األوسط وأفريقيا من مجلة "آسيان 2017توزيع جوائز "الثروات الخاصة 

o على الثالث للعام" األوسط الشرق في الخاصة المصرفية للخدمات بنك"أفضل يحصد جائزة  الوطني دبي اإلمارات بنك 

 .إنترناشيونال" بانكر برايفت" مجلة من" 2017 العالمية"الثروات  جوائز توزيع حفل خالل التوالي

o اإلنجاز في إدارة مخاطر السوق" في الشرق األوسط وأفريقيا خالل حفل توزيع  جائزةيفوز ب الوطني دبي اإلمارات بنك"

 .2017 وأفريقيا األوسط الشرق لمنطقة المخاطر إلدارة" بانكرجوائز "آسيان 

o  الرقمي" عن فئة الخدمات المصرفية وتطبيق "  بجائزة "الريادة في التحوليفوز بنك اإلمارات دبي الوطني.Liv "يفوز 

 ."2017بجائزة "الريادة في التحول الرقمي" عن فئة أفضل إنجاز متميز ضمن حفل توزيع جوائز "ديجيتال ليدر 

o الملكية استثمارات مجال في بنك"أفضل  وجائزة" محلي استثماري بنك"أفضل تي بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائز 

  .فاينانس" إيميا" تقدمھا والتي  األوسط الشرق بنوك  جوائز ضمن وذلك" الخاصة

o  2017 لف بيزنس لألعمالغ"جوائز  من لعام"لبنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة "أفضل بنك."  

o 2017م " لعااإلمارات العربية المتحدةفي  المحلي النقد إلدارةأفضل بنك للعام " بجائزة يفوز الوطني دبي اإلمارات بنك 

 .اآلسيوية والمالية المصرفية األعمال جوائزضمن 
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o  2017 لعام "األوسط الشرق في لألفراد المصرفية للخدمات بنك أفضل""بنك اإلمارات دبي الوطني" يفوز بجائزة ،

  ".2017 بانكر آسيان"ذا  مجلة جوائز توزيع خالل وذلك

o  لقبي "أفضل بنك رقمي في الشرق األوسط" للعام الثاني على التوالي و"أفضل بنك في  يحصدبنك اإلمارات دبي الوطني

  ."2017 للتميز يوروموني"جوائز  ضمن اإلمارات" للعام الثالث على التوالي

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

 . "ذا بانكر"

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

 و"أفضل بنك للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت". 

o لسياراتا لشراء قرض"أفضل والدولة"   في "بنك اإلمارات دبي الوطني" يفوز بجائزة "أفضل الخدمات المصرفية لألفراد 

  ".بانكر آسيان"ذا  من" 2017 للعام اآلسيوي المحيط في

o اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل مدير أسھم في الشرق األوسط" خالل حفل توزيع جوائز األداء المتميز  بنك

  من "إي إم إي إيه فاينانس". 

o ماستركارد للريادة  يقملتالمتعددين" خالل  "أفضل برنامج لحاملي البطاقة بجائزة يفوز الوطني دبي اإلمارات بنك

 الذي أقيم في لندن. 2017ال أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشم

 

 اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول   –إدارة األصول وتمويل األفراد  جوائز 

o ضمن حفل توزيع جوائز الشرق 2017دبي الوطني إلدارة األصول تفوز بجائزة "أفضل صندوق عقاري للعام  اإلمارات "

 .األوسط وشمال أفريقيا ألداء مديري الصناديق

 

 الوطني دبي اإلمارات بنك – العمالء وإشراك االجتماعي والتواصل التسويق جوائز 

o قيمة تبلغ حيث" المتحدة العربية اإلمارات دولة في قيمة األكثر المصرفية التجارية"العالمة  الوطني دبي اإلمارات بنك 

  ".بانكر"ذا  لمجلة السنوي التصنيف حسب أمريكي دوالر مليار 3.406 التجارية عالمته

o أفضل برنامج للعمل التطوعي للموظفين للعام"، وذلك خالل حفل توزيع "جوائز  بجائزةز وفي الوطني دبي اإلمارات بنك"

   الخليج لالستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات".

o توزيع حفل خالل وذلك" العمالء تجربة"فريق  فئة عنجائزة "أفضل تجربة للعمالء" بز وفي الوطني دبي اإلمارات بنك 

 في الخليج. العمالءوائز تجربة ج

 
 اإلسالمي اإلمارات جوائز 

o  "ني ، الموقع اإللكترو»يال كومبير«بلقب أفضل مزود لخدمات التمويل الشخصي اإلسالمي من  يفوز"اإلمارات اإلسالمي

 الرائد في مجال مقارنة الخدمات المالية في المنطقة.

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

 ."2016"أولمبياد الخدمات  جوائز توزيع حفل خالل

o  ؤشر "م نتائج على اعتماداً  وذلك اإلسالمية، المصارف فئة عن" مصرفية خدمة"أفضل  بجائزة"اإلمارات اإلسالمي" يفوز

  ."ھيرو رفسسي

o  "وھما جائزة "أفضل حساب 2017"اإلمارات اإلسالمي" يفوز بجائزتين خالل حفل توزيع جوائز "بانكر ميدل إيست ،

  .توفير" عن "حساب التوفير كنوز" وجائزة "أفضل بطاقة إسالمية مميزة" عن بطاقة " فليكس إيليت"
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 :الوطني دبي اإلمارات بنك عن نبذة

  .المنطقة في الرائدة البنوك من ھو الوطني دبي اإلمارات بنك

رفية اعمال بتقديم البنك ويقوم بكة خالل من الدولة في لألفراد متميزة مص م التي فروعه ش ً  230 تض افة الى  فرعا  جھاز 1040اض

 في ادواألفر للشركات المصرفية األعمال مجال في الرئيسي الالعب البنك ويعتبر ،والخارج الدولة في فوري إيداع وجھاز آلي صراف

تثمارية المصرفية واألعمال اإلسالمية المصرفية األعمال مجال في خدماته بتقديم ويقوم المتحدة العربية اإلمارات دولة  األعمالو االس

 .الوساطة وعمليات والخزينة العالمية واألسواق األصول وإدارة الخاصة المصرفية

  

والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة ولديه مكاتب تمثيلية في والھند دة ومصر البنك في اإلمارات العربية المتح ويعمل

  .  www.emiratesnbd.comالصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني على العنوان:

  

  من المعلومات الرجاء االتصال بـ:  لمزيد

    سويدان ابراھيم

  رئيس أول  نائب

 إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة  رئيس

  اإلمارات دبي الوطني  بنك

 +971506538937: متحرك+ / 9714 6094113: ھاتف

  Ibrahims@emiratesnbd.comإلكتروني:  بريد

  كليركن  باتريك

  المستثمرين عالقات رئيس

 الوطني دبي اإلمارات بنك

   +971 4 6093007: ھاتف

  IR@EmiratesNBD.comالكتروني:  بريد

PatrickE@EmiratesNBD.com  

  
 

 
  

  
 

 

 

 

  

  


