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  خبر صحفي عاجل للنشر 
  

  

  2017 عام من األول النصف نتائج يعلن الوطني دبي اإلمارات بنك
  

 %5 بنسبة بارتفاعمليار درھماً  3.9 إلى تصل العام من األول للنصفصافية قياسية  أرباح
  بارتفاع دخل الفائدة وانخفاض النفقات وحجم المخصصات مدعومة

 الرقمي التحول برنامجمليار درھم لتغطية تكاليف  1 مبلغ استثمارعن  اإلعالن
  
  

  7201 يوليو 19 – دبي
 

ي الربح انعكست من خالل ارتفاع صافقياسية البنك الرائد في المنطقة، عن تحقيق نتائج مالية ، أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني
مقارنة بالعام السابق نتيجة نمو القروض فضالً  %2مليار درھم. وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة  3.9ليصل إلى  %5بنسبة 
الھوامش. وقد نما صافي ھامش الفائدة منذ بداية العام على خلفية رفع تسعير القروض الذي طرأ مؤخراً على تحسن العن 

قات بالدعم الناتج عن إجراءات ضبط النف األداء التشغيليحظي  وقدتكاليف التمويالت نظراً لتحسن أوضاع السيولة.  وتحسن
حفاظھا على مركزھا القوي حيث شھدت مزيداً من التحسينات الميزانية العمومية للبنك  كما تواصل .المخصصات انخفاضو

  ونسب سيولة قوية.رأس المال وفي جودة االئتمان 
  
حيث  ،الخدمات المصرفية الرقمية في طليعة البنوك الرائدة في المنطقة خصوصاً في مجال بنك اإلمارات دبي الوطنياليزال و

خاصية إنجاز المعامالت إطالق لديه، والتي شملت  منصة الخدمات المصرفية عبر اإلنترنتقام بإدخال تحسينات مھمة على 
التحاور تتيح للعمالء "، وھي خدمة FaceBankingمع مندوب خدمة العمالء " المصرفية عن طريق التواصل وجھا لوجه

أيضا  أعلن البنك كما .جديد بشكل فوري قرضالتقدم للحصول على المساعدة أو لطلب في أي وقت  المتخصص المستشارمع 
  .ول الرقميمليار درھم خالل السنوات الثالث المقبلة لتنفيذ برنامج التح 1 مبلغ بأنه يعتزم استثمار

  
  

   2017األول من عام  للنصف – أبرز النتائج المالية
  
  2016من العام  بالنصف األولمقارنة  %5مليار درھماً، بزيادة بنسبة  3.9بلغ صافي الربح.  
 الذي طرأ مؤخراً على تحّسننمو القروض وال خلفية علىالسابق  بالعاممقارنة  %2صافي دخل الفائدة بنسبة  تحسن 

 الھوامش.
 إلى نسبة  2016في الربع األخير من العام  %2.29نقطة أساس ليرتفع من نسبة  20صافي ھامش الفائدة بواقع  تحسن

 .2017في الربع الثاني من العام  2.49%
 مليار درھماً  7.5الدخل جمالي بلغ إ ً عن نتيجة انخفاض األرباح الناتجة بالعام السابق، وذلك  مقارنة %3بنسبة  منخفضا

  بيع االستثمارات.
  2016عن نھاية العام  %2بنسبة مليار درھماً، مرتفعاً  456.2إجمالي األصول بلغ . 
  مليار درھم. 304.0لتصل إلى  2016مقارنة بنھاية العام  %5ارتفاع قروض العمالء بنسبة 
  ھم.مليار در 319.9لتصل إلى  2016مقارنة بنھاية العام  %3ارتفاع ودائع العمالء بنسبة 
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 لتصل إلى  %6.1نسبة القروض منخفضة القيمة إلى  تحسن ً ً إضافيا في حين اكتسبت نسبة تغطية القروض زخما
123.5%. 

  إلى الوضع السليم للسيولة. %95الذي يبلغ و، كما يشير معدل القروض إلى الودائع %157.3بلغ معدل تغطية السيولة 
 األرباح مع احتساب  %20.7وتحسن نسبة مالءة رأس المال إلى  %18.3إلى  رأس المالالشق األول من  نسبة ارتفاع

 المحتجزة.
 

 عةمجمو في المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس نائب القاسم، عبدهللا ھشام قال المجموعة، أداء على تعليقه معرض وفي
على  ةصافيأرباح قد حقق أعلى  اإلمارات دبي الوطنيبنك من دواعي سرورنا البالغ أن نعلن بأن " :الوطني دبي اإلمارات بنك

دبي حيث  2020أن نكون الشريك المصرفي الرسمي لمعرض اكسبو . كما يشرفنا 2017النصف األول من عام اإلطالق في 
يل ن معرض كواجھة لالبتكار واإلبداع. وخالل ھذا النصف تمكنا منالالخدمات المصرفية في سيكون لنا دور رئيسي في إبراز 

نا في وتقديراً لقوة قاعدة البنك المالية وتميز المصرفية الرقمية عدد من الجوائز التقديرية وذلك لريادتنا في مجال تقديم الخدمات
شرق "أفضل بنك رقمي في ال، والذي نال البنك خالله جائزة يوروموني للتميزاألداء التشغيلي. وقد قدمت الجوائز خالل مھرجان 

ً "أفضل بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة".  ةجائزاألوسط" و  بنكل نشر أول تقريركما كان من دواعي سرورنا أيضا
مل المتمسكة بمبادئ الع البنوك مناالستدامة في وقت سابق من ھذا العام، مما يؤكد التزامنا بأن نكون حول  اإلمارات دبي الوطني

ً  كلبناألخالقية والمسؤولية المجتمعية. ولدى ا بإجراء  ونقوم كذلك بأصحاب الھمم.صديقة  عشرة فروع ،ضمن شبكة فروعه حاليا
، يحرص 2017وعلى مدار العام  اإلعاقة السمعية.تجارب إلطالق منصات رقمية للتخاطب عن طريق اإلشارة خاصة بذوي 

الخدمة المجتمعية المدرجة على جدول أنشطة تكريس كافة خالل وذلك من   -عام الخير  2017 –البنك على دعم وتنفيذ مبادرة 
  عموماً."والدولة  األفراد والمجتمعكبير في حياة  فرقأعماله إلحداث 

بعض الظروف غير المواتية،  على الرغم من" الوطني: دبي اإلمارات بنك لمجموعة التنفيذي الرئيس نيلسون، يناش وقال
 3.9 بلغم الربحصافي  سجلفي النصف األول من العام. فقد  قياسية من تحقيق نتائج ماليةتمكن بنك اإلمارات دبي الوطني 

ً درھم مليار نقطة أساس  20تحسناً في الھوامش بواقع شھدنا  2017 العام خاللالماضي. وبالعام مقارنة  %5 بنسبة بزيادة، ا
نظراً لالرتفاع األخير في سعر الفائدة والذي انعكس على سعر القروض، فيما تحسنت تكاليف التمويالت نتيجة استقرار أوضاع 

السيولة  ت، وبقياالئتمانزخمھا مدعومة بتحسن نسب رأس المال وجودة واصلت الميزانية العمومية للمجموعة والسيولة إقليمياً. 
دنا أن نكشف ، ويسعرقميةال تنامنصفي كبير عن استثمار العام الماضي في أعلنا وضمن المستويات المستھدفة من قبل اإلدارة. 

التي و FaceBanking والتي تضماليوم عن مرحلة التحديث التالية لمنصتنا عبر اإلنترنت الحائزة على الجوائز التقديرية 
 نخططويختارونه. الذي  مكانالوقت والعبر مكالمة فيديو في  الخدمة مستشارر وجھا لوجه مباشرة مع من التحاو تمكن العمالء

  ."مليار درھم خالل السنوات الثالث المقبلة 1 لدينا من خالل استثمار مبلغ التحول الرقمي لمواصلة برنامجكذلك 

 األداء التشغيلي كان" :الوطني دبي اإلمارات بنك لمجموعة المالية للشؤون الرئيسي المسؤول سوبرامانيان، سوريا وقال
ً إذ لمسنا  جيداً  2017األول من العام  للنصف انخفض الدخل من غير وترافق مع نمو منضبط في القروض.  في الھوامش تحسنا
والتي لم يتم تكرارھا مجدداً في العام الحالي.  2016العام السابق نتيجة بيع أوراق مالية استثمارية في العام ب مقارنةالفائدة 

وبقيت التكاليف تحت السيطرة، وھو ما ساعدنا على مواصلة االسثثمار في برنامج التحول الرقمي من خالل التزامنا بمبادرة 
دة سنوات، حيث يتم بين الحين واآلخر كشف النقاب عن االبتكارات الجديدة التي تم االبتكار التكنولوجي المتجدد والمستمرة لع

قد قيمة منخفضة الأن نسبة القروض  ، إلى جانبجودة االئتمانتمكنا كذلك من تحقيق مزيد من التحسن في كما التوصل إليھا. 
ھو ما نتوقع أن يستمر الحال عليه حتى و ، وھذا، إلى جانب ارتفاع الھوامش وانخفاض التكاليف،%6.1إلى تحسنت لتصل 

 ."2017نھاية العام 
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 المالي التقرير
  

 درھم مليار

 المنتھي النصف
 بتاريخ

 المنتھي النصف
 بتاريخ

 /(اسوأ)أفضل
 المنتھي النصف

 بتاريخ
 /(اسوأ)أفضل

يونيو30
2017 

 يونيو30
2016 

(%) 
 ديسمبر 31

2016 
(%) 

 %3 5.012 %2 5.099 5.185 صافي دخل الفائدة

 %10 2.065 (%12) 2.572 2.268 صافي دخل غير الفائدة

 %5 7.077 (%3) 7.671 7.453 إجمالي اإليرادات

 %7 )2.412( %9 )2.476( )2.253( نفقات عامة وإدارية

 %11 4.665 %0 5.195 5.201 أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة

 (%9) )1.152( %13 )1.456( )1.260( ةمخصصات انخفاض القيم

 %12 3.518 %5 3.739 3.940 أرباح تشغيلية

 (%83) 0.074 (%80) 0.061 0.012 ةحصة من أرباح في شركات زميل

 %12 )0.066( %29 )0.082( )0.058( رسوم الضرائب

 %11 3.521 %5 3.718 3.894 صافي الربح

      
 %3.9 %34.1 %2.1 %32.3 %30.2 نسبة التكاليف لإليرادات (%)

 %0.04 %2.37 (%0.18) %2.58 %2.41 ھامش صافي الفائدة (%)

 %12.1 0.58 %4.8 0.62 0.65 ربحية السھم (درھماً)

 %1.0 %19.6 (%5.3) %20.9 %19.8 العائد على حقوق المساھمين الملموسة (%)

      

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

يونيو30
2017 

 يونيو30
2016 

(%) 
 ديسمبر 31

2016 
(%) 

 %2 448.0 %7 425.8 456.2 إجمالي األصول

 %5 290.4 %6 286.0 304.0 القروض

 %3 310.8 %7 297.6 319.9 الودائع

 %0.3 %6.4 %0.4 %6.6 %6.1 نسبة القروض مخفضة القيمة (%)

 %2.9 %120 %3.8 %119 %123.5 نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة (%)

 %2.4 %21.2 (%1.5) %20.4 %20.7 نسبة كفاية رأس المال (%)

 (%2.1) %18.7 %2.2 %17.9 %18.3 نسبة الشق األول (%)

  

ً درھماً  مليار 7.453إلى مبلغ  2017 يونيو 30المنتھي في للنصف األول من العام  الدخلإجمالي  وصل  %3بنسبة  منخفضا
  .2016خالل الفترة ذاتھا من العام درھماً  مليار 7.671مقارنة بمبلغ 

  
نتيجة نمو القروض  درھم مليار 5.185ليصل إلى  2017في النصف األول من العام  %2الفائدة بنسبة  دخلتحّسن صافي و

  الھوامش.عوض تراجع  الذي
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انخفاض األرباح من ويعود ذلك إلى  ،2016مقارنة بالفترة ذاتھا من العام  %12بنسبة  دخل غير الفائدة للفترة انخفضو
نتيجة  2016مقارنة بالنصف الثاني من العام  %10غير الفائدة بنسبة  دخل مبيعات األوراق المالية االستثمارية. وتحسن

  .2016قيمة العملة المصرية في نھاية عام  انخفاضانخفاض الدخل من الصرف األجنبي والناتج عن 
  
مقارنة بالفترة  %9بنسبة  بتحسن 2017 يونيو 30المنتھي في العام للنصف األول من درھماً  مليار 2.253بلغت التكاليف و

 إجراءات ضبط التكاليف التي تم تطبيقھا في العامالسابق، والتي تم دعمھا بضبط نفقات التوظيف في أعقاب ذاتھا من العام 
   م خطط النمو المستقبلي والتوسع الرقمي للبنك.للبنك االستمرار في دع التكلفة إلى الدخلوأتاح التحسن في  .2016

 

بلغت رسوم و. %6.1ليصل إلى  %0.3بنسبة منخفضة القيمة  القروض تحسن معدل، 2017النصف األول من العام خالل و
ً وھي أقل بنسبة  مليار 1.260مخصصات انخفاض القيمة  يشمل صافي و .2016من العام بالفترة ذاتھا مقارنة  %13درھما

ً لتحصيالت تم إعادة قيدھا والتي ساھمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى  696المخصصات مبلغ  مليون درھما
123.5%.   

 

ً  مليار 3.894بلغ صافي الربح للمجموعة و في عن الربح المحقق  %5بنسبة  بزيادة، 2017ألول من العام للنصف ا درھما
نمو األصول وضبط التكاليف وتقليص حجم  ويعود السبب في زيادة صافي األرباح إلى. 2016من العام  ةالمقابل الفترة

  .الفائدةمن غير  الدخلتعويض انخفاض  فيالتي ساعدت المخصصات 
  
  .2017النصف األول من العام خالل  %3ونما حجم الودائع بنسبة  %5بنسبة القروض  ارتفعتو
 

ً وھي اآلن  نسبة تعتبرو ، فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع %157.3حدود عند وألول مرة تغطية السيولة سليمة حاليا
، قام البنك بجمع تمويالت ألجل 2017األول من العام النصف . وخالل %95ضمن النطاق المستھدف من اإلدارة عند نسبة 

  من إجمالي المطلوبات. %10مثل التمويالت ألجل نسبة مليار درھماُ عن طريق عمليات الطرح الخاص وت 4.8 بمبلغ
  
 %20.7، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق األول من رأس المال إلى 2017 يونيو 30كما في و
  على التوالي.  %18.3و
 

  أداء األعمال

  األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات
 
، حيث بلغ إجمالي 2017عام المن  األول النصفإدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات نتائج مالية قوية في  تحقق

ً درھم مليار 3.299الدخل  من المطلوبات والنمو  الفائدة دخلبالعام السابق، مدفوعاً بنمو صافي  مقارنة %9، بزيادة قدرھا ا
ً  الرسوم دخل يمثلوروات والصرف األجنبي وأعمال البطاقات. في دخل الرسوم الناتج عن إدارة الث من حجم  %35 حاليا

  .اإليرادات
 

واصل دفتر المطلوبات في إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات نموه بوتيرة أسرع من السوق، حيث ارتفع بمقدار 
وحسابات التوفير منخفضة  ةحسابات الجاريال رصدةأ، مدفوعا بنمو 2017عام الاألول من  النصفدرھم خالل  مليار 11
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ذلك إلى نمو أرصدة الرھن العقاري والقروض  ويعود، 2017 العام خالل %2العمالء بنسبة  قروضالتكلفة. وارتفع إجمالي 
  ألجل.

    
زيد م بإدخال الرقمية المصرفيةإدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات من ريادتھا في مجال تقديم الخدمات  عززتو

 حركة لتتبع كيةذ ووسيلة جذابة تفاعلية مستخدم واجھة للعمالء توفر التيو اإلنترنتعلى خدماتھا المصرفية عبر  التحسيناتمن 
 ريقط عن العمالء خدمة مندوب مع المباشر التواصل منصة فيھا بما الجديدة، المنتجات تطبيقات لعرض رقمي ومتجر األموال
 ".FaceBanking" الفيديو

  
دولة اإلمارات العربية المتحدة  في ةرقمي منصة أول وھي". Liv" باسم المعروفة المنصة البنك طرح، العام من سابق وقتفي و

 وقد. ريدةف استخدام وتجارب مذھلة صفقات لھم يتيح بما الشباب جيل حياة نمط مع لتتماشى مصممة وھي ة،لجيل األلفي موجھة
ً  الجديدة المنصة القت  الجدد العمالء عدد اجمالي من %20 بنسبة الجديدة الحسابات عدد ارتفاع خالل من انعكس كبيراً  ترحيبا
  . ةاإلدار في
 
البنك وعن طريق  عبرنامج تقديم طلبات القروض الشخصية من غير أي معامالت ورقية الذي تم طرحه في جميع فرو إن

اعتماد إجراءات  خدمة األولى للمرة البنك أطلق. كما %15األجھزة اللوحية يحقق تقدماً ملموساً وساھم في زيادة المبيعات بنسبة 
 ."االئتمانية للمعلوماتاالتحاد   لألفراد من شركة  االئتماني  التقييم«بناًء على  االئتمانية  طلبات القروض والبطاقات

  
االئتمان الجديدة التي تم منحھا للعمالء  بطاقات من %60من  أكثر أنحيث  المرموقين العمالء على تركيزھا دارةاإل تواصلو

" التي أعيد طرحھا مؤخراً في زيادة عدد العمالء ساھمت الخدمات المصرفية الشخصية "بيوند كما"بريميوم".  فئة من ھي
  . %14المنضمين إلى فئة العمالء المرموقين الناشئين بأكثر من 

  
 الجدد،و الحاليين العمالء شريحتيقاعدة عمالئھا بجذب أصول إضافية مدارة من  تنويع الخاصة المصرفية الخدمات واصلتو

 تقدمةم مكانة تحقيق من األصول إلدارة الوطني دبي اإلمارات. وتمكنت األساسية اإليرادات في ثابت نمو تحقيق في ساھم مما
في وقت سابق من ھذا العام، تمكنت  وحققت مجموعة قوية من الطلبات الصادرة من شريحة متنوعة من عمالئھا. السوق في

" بنجاح في ناسداك دبي وجمع أكثر شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول من إدراج شركة "اإلمارات دبي الوطني ريت
مليون دوالر أمريكي. وبالرغم من حالة نقص السيولة المستمرة والسائدة في أسواق رأس المال المحلية واإلقليمية،  100من 

 . 2017تمكنت شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية من زيادة حصتھا السوقية خالل الربع الثاني من العام 
  
  

  األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات
  
، حيث بلغ الدخل التشغيلي 2017األول من العام  النصفحققت إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات أداًء قوياً في و

 درھم مليار 1.684. كما بلغ صافي األرباح 2016بالفترة ذاتھا من العام  مقارنة %8 بنسبة بزيادة درھم، مليار 2.417لديھا 
، ويعود ذلك إلى النمو في الدخل 2016في النصف األول من العام  درھم مليار 1.617مقارنة بمبلغ  %4بزيادة بنسبة 

  التشغيلي والذي تم تعويضه جزئياً بارتفاع مخصصات االئتمان.
  
 1.572 بمبلغ مقارنة %13 بنسبة أعلى وھو 2017 العام من األول للنصف درھم مليار 1.773 الفوائد إيرادات صافي بلغو

  .الھوامشفي  تحسنال جانب إلى العمالء أصول في الزيادة بسبب 2016 عام من األول للنصف درھم مليار
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حيث بلغت  2016عام المن  ذاتھامقارنة بالفترة  2017عام الاألول من  النصف في %4إيرادات الرسوم بنسبة  انخفضتو
 خزينةال ومبيعات العمالء رسوم دخل اليزال ذلك، ومع. اإلقليمية األسواق في اليقين عدم حالةمليون درھم، وذلك بسبب  644
 .النقد وإدارة التجاري التمويل منتجات من الممول غير الدخل زيادة على الدائم التركيز مع نموھا تواصل

 
 العام في جرت التي الھيكلة إعادة عملية نتيجة وذلك ،2016 عام من األول بالنصف مقارنة %3 بنسبة التكاليف انخفضتو

  .النفقات ضبط على والحفاظ الكفاءة تحسين على التركيز استمرار مع 2016
  

 حدودب ارتفع قد المخصصات إجمالي أن غيرللشركات قوية.  ةالممنوح الجديدة يةاالئتمان التسھيالت جودة التزال عام، وبوجه
 الفترة نفس مع بالمقارنة 2017 العام من األول النصف في المتحصلة المبالغ ارتفاع من الرغم على وذلك درھم، مليون 117
 .بحصافة تسجيلھاقد تم  األصول بعض على المخصصات تكوين مستويات أن حيث ،2016 العام من
  

ً  الطلب ضعف من الرغم علىفإنه  العمومية، بالميزانية يتعلق فيما قروض الشركات في دولة اإلمارات العربية  على نسبيا
مدعومة بزخم جديد تمثل في انتعاش نشاط  2016 عام من الثاني بالنصف مقارنة %9 بنسبة الموجودات ارتفعتفقد المتحدة، 

 الجارية الحسابات أرصدة في نمو مع، %4 بنسبة عموما الودائع انخفضتو. التجاري التمويل أعمال في والنمواإلقراض 
 متوسط خفض لىع البنك تركيز يعكس مما المرتفعة، التكلفة ذات الثابتة الودائع في انخفاض قابلھا والتي التوفير وحسابات

 .لھا مستوى أفضل في السيولة على والحفاظ التمويل تكلفة
  
أن إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات مستمرة في المضي  إلى 2017عام الاألول من  النصفالقوي  داءاأل يشيرو

ً نحو ھدفھا بأن تكون في طليعة مزودي الخدمات المصرفية للھيئات والمؤسسات في   من اأفريقي وشمال األوسط الشرققدما
 .المنطقة أنحاء جميع في البنك لعمالء والحلول المصرفية والخدمات المنتجات من كاملةمت مجموعة توفير خالل

  
  

  األسواق العالمية والخزينة
 

 األول للنصفدرھماً  مليون 304في إجمالي الدخل ليصل إلى مبلغ  %9حققت إدارة األسواق العالمية والخزينة ارتفاعاً بنسبة 
  .  2016مليون درھماً لنفس الفترة من العام  278مقابل مبلغ  2017من العام 

 
  الصرف األجنبي. معامالتمدفوعاً بارتفاع حجم  ،ارتفاع إيرادات مكتب مبيعات األسواق العالمية والخزينة استمرار
 األسواق يف التقلبات زيادة خلفيةإيرادات مكتب مبيعات األسواق العالمية والخزينة في االئتمان والصرف األجنبي على  تراجع
 .المشتقة األدوات لتداول الفائدة أسعار أداء في جزئي تحسن وقابلھا العالمية

 
مليار درھماً من خالل عمليات الطرح  4.8مكتب التمويل في إدارة األسواق العالمية والخزينة التزامات دين ألجل بقيمة  أصدر

  الخاص مع آجال استحقاق لعشرة سنوات. 
  
  

  اإلسالمي اإلمارات
  
مليون درھماً، وذلك على الرغم من  387 مبلغ 2017األول من العام  للنصفاإلمارات اإلسالمي  في الربح صافي بلغ

، والمصرف اليوم على استعداد لتحقيق أقصى استفادة من الفرص 2016الظروف والتقلبات التي شھدتھا السوق في العام 
  الحالية المتاحة في السوق. 
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ل (بعد استبعاد حصة العمالء من األرباح وتوزيع األرباح في إجمالي الدخ %3اإلمارات اإلسالمي تراجعاً طفيفاً بنسبة  سجلو

درھم في  مليار 1.226مقارنة بمبلغ  2017األول من عام  النصفدرھم في  مليار 1.185 إلى ليصلعلى حاملي الصكوك) 
اإلسالمي نحو تمويل العمالء  اإلمارات تحولإلى  الدخلإجمالي  تراجع في السبب ويعود. 2016عام المن  األول النصف

ة اإلجمالية التكلف تراجعت كما صارمة، إلدارة تخضعالتزال التكلفة التشغيلية ووعلى درجة منخفضة من المخاطر.  المضمونين
 بالنصف مقارنة %61مخصصات انخفاض القيمة بنسبة  صافي وتحسن. السابقمن العام  ذاتھامقارنة بالفترة  %16بنسبة 
 من كلل للتمويل المدينة بالذممتكلفة إلى المخاطر المرتبطة ال نسبة وتحسن الفاعلة المعالجة نتيجة 2016عام لامن  الثاني

عند  العمالءالذمم المدينة للتمويل واالستثمار وكذلك ودائع  انتھت، 2017عام الالنصف األول من  وبنھاية. واألفراد الشركات
، شكلت أرصدة الحسابات 2017من عام  األول النصففي نھاية  كماومليار درھم على التوالي.  41.8و مليار درھم 35.4

كما في بداية العام. وبقيت نسبة التمويل  %67مقارنة بنسبة  العمالءمن إجمالي ودائع  %69الجارية وحسابات التوفير نسبة 
 قبل اإلدارة.نطاق المستھدف من ال ضمن وھي، %85 عند مستقرةإلى الودائع 

 
  مالمح مستقبلية

  
سابقاً  %3.4بعد أن كان  %2بتعديل توقعاتنا بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة اإلمارات العربية المتحدة إلى  قمنالقد 

 العام من األول عالرب حتى النفطي االنتاج خفض فترة بتمديد أوبك قرار أعقاب في وذلك النفط، انتاجفي  خفضالوعلى خلفية 
 التحتية لبنىا مشاريع في المتزايد االستثمار خلفية على وذلك النسبة، ھذه يفوق نمواً  دبي تحقق أن المتوقع من ذلك ومع. 2018

في أوائل  فرضھاالتي سيتم  %5. كما أن توقعات ضريبة القيمة المضافة بنسبة والتركيز على األعمال الغير متعلقة بالنفط
 يحتاجونھا التي السلع بشراء نوالمستھلك سيقوم، حيث 2017زيادة اإلنفاق في النصف الثاني من عام  إلى تؤدي قد 2018
  .2018 العام في عليھا الضريبة فرض موعد حلول قبيل مستقبالً 

  
  

 :الجوائز
 

 الوطني دبي اإلمارات بنك – إقليمي بنك وأفضل بنك أفضل جوائز 

o  لعام "األوسط الشرق في لألفراد المصرفية للخدمات بنك أفضل""بنك اإلمارات دبي الوطني" يفوز بجائزة 

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

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

  "2017 للتميز يوروموني"جوائز  ضمن اإلمارات" للعام الثالث على التوالي بنك في

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

 . "ذا بانكر" جوائز

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

 األفراد" و "أفضل بنك للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت". 

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

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

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

  المتميز من "إي إم إي إيه فاينانس". 
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o ارد ماسترك يقملتالمتعددين" خالل   "أفضل برنامج لحاملي البطاقة بجائزة يفوز الوطني دبي اإلمارات بنك

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

 

 اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول   –إدارة األصول وتمويل األفراد  جوائز 

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

 .سط وشمال أفريقيا ألداء مديري الصناديقجوائز الشرق األو

 

 الوطني دبي اإلمارات بنك – العمالء وإشراك االجتماعي والتواصل التسويق جوائز 

o يثح" 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 قيمة بلغت

o أفضل برنامج للعمل التطوعي للموظفين للعام"، وذلك خالل حفل  بجائزةز وفي الوطني دبي اإلمارات بنك"
   توزيع "جوائز الخليج لالستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات".

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

 في الخليج. العمالءوائز تجربة ج توزيع

 
 اإلسالمي اإلمارات جوائز 

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

 "2016"أولمبياد الخدمات  جوائز توزيع حفل خاللاالجتماعي" 

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

 " ھيرو سيرفس"مؤشر  نتائج

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

 حساب توفير" عن "حساب التوفير كنوز" وجائزة "أفضل بطاقة إسالمية مميزة" عن بطاقة " فليكس إيليت" 

 
  

 :الوطني دبي اإلمارات بنك عن نبذة

  .المنطقة في الرائدة البنوك من ھو الوطني دبي اإلمارات بنك

 1023فرعا اضافة الى  221 تضم التي فروعه شبكة خالل من الدولة في لألفراد متميزة مصرفية اعمال بتقديم البنك ويقوم

راف جھاز ي الالعب البنك ويعتبر ،والخارج الدولة في فوري إيداع وجھاز آلي ص رفية األعمال مجال في الرئيس  المص

ركات رفية األعمال مجال في خدماته بتقديم ويقوم المتحدة العربية اإلمارات دولة في واألفراد للش المية المص  عمالواأل اإلس

 .الوساطة وعمليات والخزينة العالمية واألسواق األصول وإدارة الخاصة المصرفية واألعمال االستثمارية المصرفية
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البنك في اإلمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة ولديه مكاتب تمثيلية  ويعمل

 في الھند والصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني على العنوان: 

atesnbd.comwww.emir .  

  

  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  

  
 

 
  

  
 


