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 خبر صحفي عاجل للنشر

 2016بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج العام 

 مليار درھماً  7.24ليصل إلى  %2صافي الربح يرتفع بنسبة 

   %40 عند ةاألرباح النقدية المقترحالحفاظ على 

  

 2017 يناير 16 ،دبي
  

 يقاإلقراض، عن تحق المتحدة من حيثأعلن بنك اإلمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دولة اإلمارات العربية 

مليار درھماً. وقد  7.24ليصل إلى  %2نتائج مالية قوية انعكست من خالل ارتفاع صافي الربح بنسبة 

التحصيالت من القروض منخفضة القيمة التي عوضت التراجع حجم  ارتفاعمن دعماً التشغيلي  األداء اكتسب

اإلنخفاض في ھوامش الربح نظراً ألن  %1صافي دخل الفائدة بنسبة انخفض في الدخل من غير الفائدة. كما 

 بالحفاظ علىأن يوصي بسمحت ھذه النتائج لمجلس اإلدارة . وقد كان أكثر تأثيراً من النمو في األصول

  فلساً للسھم الواحد. 40 عند 2016األرباح النقدية المقترح توزيعھا للعام 

  

   2016 المنتھية في عامللسنة  – أبرز النتائج المالية

  
  مقارنة بالعام السابق.  %2مليار درھماً، بزيادة بنسبة  7.24بلغ صافي الربح 

 مليار درھماً  14.7الدخل جمالي بلغ إ ً ، وذلك نتيجة النخفاض مقارنة بالعام الماضي %3بنسبة  منخفضا

 الدخل من غير الفائدة.

  2015عن نھاية العام  %10بنسبة مليار درھم، مرتفعاً  448.0بلغ إجمالي األصول. 

  مليار درھم. 290.4لتصل إلى  2015مقارنة بنھاية العام  %7ارتفاع قروض العمالء بنسبة 

  مليار درھم. 310.8لتصل إلى  2015مقارنة بنھاية العام  %8ارتفاع ودائع العمالء بنسبة 

  كان أكثر تأثيراً من نمو  الھوامش الذيإنخفاض  خلفية على %1صافي دخل الفائدة بنسبة انخفاض

 .األصول

 دخل الرسوم األساسية اليزال إجمالي  ً تأثير لمرة واحدة في الربع األخير من العام العلى الرغم من  ثابتا

الجنيه المصري في حين انخفض الدخل من العقارات واألوراق  الذي نشأ نتيجة إنخفاض قيمةو 2016

 .البيعالمالية االستثمارية نتيجة تباطؤ وتيرة 

 2.608نقطة أساس نتيجة انخفاض تكلفة انخفاض القيمة البالغة  83إلى  نسب التكلفة للمخاطر تحسن 

حيث ساھم في ذلك عمليات إعادة قيد وتحصيالت ، 2015مقارنة بالعام  %23درھم أي أقل بنسبة  مليار

 درھماً.  اتمليار 3بأكثر من 
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 فيما  %6.4 لتصبحالقروض منخفضة القيمة  تحسن نسبةنتيجة  2016خالل العام  تحسن جودة األصول

 . %120.1تحسناً لتصل إلى  منخفضة القيمة شھدت نسبة تغطية القروض

  وھي ضمن النطاق الذي تستھدفه اإلدارة. %93.4بقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 

  من  20قام البنك بحذر بجمع ما يزيد عن ً التزامات دين ألجل بأسعار تنافسية وذلك عن مليار درھما

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

 ھيكلية السيولة. 

 وھي عند مستويات سليمة حيث جاء ھذا النمو على  %18.7 رأس المالالشق األول من  نسبة بلغت

 القوية.  المحتجزةخلفية األرباح 

 فلساً للسھم الواحد. 40عند  2016األرباح النقدية المقترح توزيعھا للعام  حافظة علىالم 

  

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

 بتحقيق 2016 "تمكن بنك اإلمارات دبي الوطني مجدداً من تتويج عام: الوطني دبي اإلمارات بنك مجموعة

ئة وسط بيئة ملي نجاح آخر انعكس من خالل االستمرار في زيادة الربحية وتعزيز مركز الميزانية العمومية

 لرؤية دبي المدينة الذكية التي أطلقھادعماً  عدد من المبادرات الرقمية بطرحفخورون  ونحنبالتحديات. 

 (رعاه دبي حاكم الوزراء مجلس رئيس الدولة رئيس نائب مكتوم، آل راشد بن محمد الشيخ /السمو صاحب

تابع لمؤسسة المتحف المستقبل المرموق الذي يمثل جزءاً من  افتتاح فرع المستقبل . وتشمل ھذه المبادرات،)هللا

نه من دواعي إ دولياً والتمويل التجاري. كمالتحويل األموال تجريبية رقمية  شبكةوكذلك إطالق  دبي للمستقبل

روع ف ثالثةتراخيص لفتح من الحصول على  بنك اإلمارات دبي الوطني أعلن عن تمكنأن سروري البالغ 

األكثر تميزاً و رائد في المنطقةوباعتبارنا بنك  الھند. وفرعنا األول في  إضافية في المملكة العربية السعودية

 لمنطقة.ارص النمو في اليوم على استعداد لالستفادة من ف فنحنفي مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، 

فلس للسھم  40 عندتوزيعات األرباح النقدية  المحافظة علىوعلى ضوء األداء القوي للبنك، فإننا نقترح 

   "الواحد.

  

، الوطني دبي اإلمارات بنك مجموعةوالعضو المنتدب ل دارةاإل مجلس رئيس نائب القاسم، عبدهللا ھشام وقال

على الرغم من الظروف االقتصادية المليئة بالتحديات، تمكن بنك اإلمارات دبي الوطني من تحقيق نتائج "

، حيث قمنا الرقميبتحقيق المزيد من التقدم في مجال االبتكار  2016وقد تّوج البنك أداءه للعام . جيدةمالية 

قنوات االبتكار الرقمي والتحول متعدد الوتعزيز  المصرفية الرقمية ناقدراتلتحسين ودعم خطوات جريئة باتخاذ 

ة جائز على ثاني على التوالي،للعام الكما يسعدنا أن نحصل،  .لعمليات البنك والمنتجات والخدمات التي يوفرھا

وي ويأتي ذلك تقديراً لألداء المالي القمجلة بانكر. من قبل  دولة اإلمارات العربية المتحدةأفضل بنك للعام في 

 ةالمجموعمجال التحول الذكي في الخدمات المصرفية. و أحرزه بنك اإلمارات دبي الوطني وريادته في الذي
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تنام بھدف اغوقوة قاعدة رأس المال والسيولة لديه،  اليوم في مركز يؤھلھا لالستفادة من مكانة البنك البارزة

 صاعداً،، من اآلن فسيواصل الحصيف عملنا نھج بأن ثقة علىونحن فرص النمو المتاحة في أسواقنا المفضلة. 

  تحقيق أداء متميز والتعامل بكفاءة مع الفرص والتحديات التي تستجد مستقبالً."

  

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

مليار درھم  7.24ليصل إلى  %2بنسبة  صافي األرباح. وفي ھذه النتائج، ارتفع 2016للعام  نتائج مالية قوية

وقد انعكس استقرار ومرونة أداء البنك  وانخفاض تكاليف إدارة المخاطر.مدعوماً بنمو األصول وضبط النفقات 

 ).A3طويل األجل إلى فئة ( ينبنك اإلمارات دبي الوطالمالي أيضاً من خالل قيام وكالة "موديز" برفع تصنيف 

 لى جمعقدرتنا عو متنوعةالمستقرة والودائع القاعدة إلى ذلك يعود ، وقوياً لمجموعة في ا وضع السيولة اليزالو

زنا يلبيئة التي تنطوي على تحديات، سنوجه تركالستمرار اونظراً  .مليار درھم 20أكثر من تمويالت ألجل ب

لمستقبلي. النمو امع العمل في الوقت ذاته على مواصلة االستثمار لدعم وإدارة المخاطر  التكاليفالتحكم في على 

   ھميه."لمسا أكبر قيمة وتوفيركما أننا على ثقة كبيرة بأن البنك سيواصل تقديم خدمات متميزة لعمالئه 

 
  التقرير المالي

  

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

2016ديسمبر  31 2015ديسمبر  31   (%) 

 
 )%1(  10.241  10.111 صافي دخل الفائدة

 )%7(  4.987  4.637 صافي دخل غير الفائدة

 )%3(  15.228  14.748 إجمالي اإليرادات

 )%4(  )4.719(  )4.888( نفقات عامة وإدارية
أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض 

 القيمة
9.860  10.509  )6%( 

 %23  )3.406(  )2.608( ةمخصصات انخفاض القيم

 %2  7.102  7.252 أرباح تشغيلية

 )%19(  0.166  0.135 ةحصة من أرباح في شركات زميل

 )%2(  )0.145(  )0.148( رسوم الضرائب

 %2  7.124  7.239 صافي الربح

 )%2.1(  %31.0  %33.1 نسبة التكاليف لإليرادات (%)

 )%0.34(  %2.85  %2.51 (%) ھامش صافي الفائدة

 %2  1.18  1.20 ربحية السھم (درھماً)

 )%1.8(  %21.5  %19.6 )(% الملكية الملموسةالعائد على حقوق 

درھم مليون  
 أفضل/(اسوأ) كما في كما في

2016ديسمبر  31 2015ديسمبر  31   (%) 

 %10  406.6  448.0 إجمالي األصول
 %7  270.6  290.4   القروض
 %8  287.2  310.8 الودائع

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

120.1%  111.5%  8.6% 

 %0.5  %20.7  %21.2 نسبة كفاية رأس المال (%)
 %0.7  %18.0  18.7 نسبة الشق األول (%)

 

ً درھماً  مليار 14.748إلى مبلغ  2016 ديسمبر 31المنتھي في  للعاموصل إجمالي الدخل  بنسبة  منخفضا

  .2015 امدرھماً خالل الفترة ذاتھا من الع مليار 15.228مقارنة بمبلغ  3%

  

ً  مليار 10.111إلى مبلغ  للفترة %1صافي دخل الفائدة بنسبة  انخفضو نظراً ألن نمو القروض تمت  درھما

  موازنته بتقليص الھوامش.

  

ً وسجل دخل غير الفائدة  دخل  استقر كما .ادرھم مليار 4.637ليصل إلى  2016العام  في %7بنسبة  تراجعا

انخفاض قيمة الجنيه المصري في الربع نتيجة  التأثير لمرة واحدةوذلك على الرغم من  الرسوم األساسية

  دخل مبيعات العقارات واالستثمارات.أيضاً تراجع كما . 2016األخير من العام 

  

مقارنة  %4درھماً، بزيادة بنسبة  مليار 4.888إلى  2016 ديسمبر 31المنتھي في  للعاموصلت التكاليف 

بارتفاع حجم األعمال، والتي تم التحفظ عليھا في ضوء الظروف  2015توقعات نھاية عام إثر السابق  بالعام

بالفترة مقارنة  %33.1لتصل إلى  %2.1نسبة التكاليف إلى الدخل بحدود  وزادتاالقتصادية المستجدة. 

  .%33.2نسبة التكاليف للدخل  تذاتھا من العام الماضي. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، كان

  

وخالل الفترة، . %6.4 ليصبح %0.7نسبة بتحسن معدل القروض منخفضة القيمة ، 2016العام وخالل 

ً  مليار 2.608بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة   بالفترة ذاتھامقارنة  %23وھي أقل بنسبة  ،درھما

 3.071نسب التكلفة للمخاطر. ويشمل صافي المخصصات مبلغ  تحسن، ويعود ذلك بسبب 2015من العام 

 . %120.1درھماً لتحصيالت تم إعادة قيدھا والتي ساھمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى  مليار

المسجل  الربحمن  %2بنسبة ھو أعلى و ،2016درھماً في العام  مليار 7.239بلغ صافي الربح للمجموعة و

األصول والتحصيالت التي عّوضت انخفاض  عود السبب في زيادة صافي األرباح إلى نمو. وي2015في العام 

   الدخل من غير الفائدة.  

نسبة القروض إلى . وبقيت 2016خالل العام  %8ونما حجم الودائع بنسبة  %7وارتفعت القروض بنسبة 

بحذر ، أصدر البنك 2016المستھدفة من قبل اإلدارة. وخالل العام  %93.4الودائع مستقرة عند حدود 

مليار درھماً عن طريق عمليات الطرح الخاص وإصدارات الصكوك وقرض  20.3بقيمة التزامات دين ألجل 
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من إجمالي المطلوبات، وھو ما ساھم في تعزيز  %12تمثل التمويالت ألجل الحالية في البنك نسبة و مشترك.

 ھيكلية السيولة. 

  

، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق األول من رأس 2016 ديسمبر 31كما في و

  على التوالي.  %18.7و %21.2المال إلى 

  

 أداء األعمال

 

  المصرفية لألفراد وإدارة الثروات األعمال

ً ل مليار 6.171بلغ إجمالي الدخل الذي حققته إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات  لعام درھما

 %7وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة  .2015بالفترة ذاتھا من العام مقارنة  %8، بزيادة قدرھا 2016

درھماً،  مليار 2.388ليصل إلى  %11درھماً، في حين ارتفع دخل الرسوم بنسبة  مليار 3.783ليصل إلى 

ً بارتفاع أعمال إدارة الثروات ودخل الصرف األجنبي وأعمال بطاقات االئتمان. تشكل نسبة دخل و مدعوما

  . 2013المسجلة في العام  %30من إجمالي الدخل مقارنة بنسبة  %39الرسوم الحالية 

 

 %25مليار درھم أو  28لتصل إلى نقص السيولة، ارتفعت المطلوبات غم من الضغوط المتمثلة في على الرو

أرصدة الحسابات الجارية  نمتو. %2بأكثر من حصتھا في السوق  مما ساھم في تحسين، 2016عام الخالل 

تحويل يجية لالتروحمالت المدعومة بمليار درھم  9.6 أو %10منخفضة التكلفة بنسبة  وحسابات التوفير

   التي أطلقھا البنك خالل العام.والراتب وتحسين األرصدة 

  

بطاقات  مليار درھم، مدعوماً بأداء 38.7ليصل إلى  2016خالل  %14بنسبة  النقدية ارتفع إجمالي السلفو

ول إمكانية الحص مؤخرا للعمالءناھا أطلق التي المرنة المبتكرةوأتاحت القروض والرھون العقارية.  االئتمان

 نحو ثلث األعمال الجديدة.على قروض شخصية بنسب فائدة متغيرة، وتشكل اليوم 

 

عمالء  ضمفي  %33من أصحاب الثروات، وحققت زيادة بنسبة  العمالءواصلت اإلدارة تركيزھا على فئة و

في عدد العمالء  %26، وزيادة بنسبة 2016عام الالعمالء المصرفية المميزة خالل  إلى عضوية مرموقين

أعمال بطاقات  من %50أكثر من أن "بيوند" علماً ب الخدمات المصرفية الشخصيةمن أصحاب الثروات في 

  .تنتمي إلى فئة "بريميوم"االئتمان الجديدة 
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مية المصرفية الرقتحقيق الريادة في مجال الخدمات إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات  واصلتو

ك تتيح لعمالء البن، وھي خدمة الدفع الالتالمسي والتي بنك اإلمارات دبي الوطنيخدمة "باي" من  إطالقمع 

وھذه  ،إتمام مشترياتھم في المتاجر بشكل فوري بواسطة تطبيق الخدمات المصرفية عبر األجھزة المتحركة

 أحدث التطورات عرضالذي ي المستقبلكما افتتح البنك فرع في المنطقة.  انوعھلى من األوالخدمة تعد 

إلمارات بنك اإعداد "مختبر المستقبل" من تم المبتكرة في تكنولوجيا الخدمات المصرفية وخدمات الدفع. و

المقبل من  الجيلتطوير  عملية تسريعلتعزيز االبتكار و الرقمية البنك استراتيجيةكجزء من  دبي الوطني

 .الخدمات الرقمية

 

سري النكا ثانية مزيداً من التوسع لتشمل اآلن  60خالل  يت" لتحويل األموالخدمة "دايركت ريمشھدت و

ً المتسارع محققة زيادة استمرت، وومصر  .2016في المعامالت خالل عام  %60بنسبة  كذلك في نموھا

المتعددة ليوفر للعمالء تجربة سفر وتسوق  العمالتبسفر تم طرح بطاقة "جلوبال كاش"، وھو برنامج و

تتيح ميزة كسب واسترداد النقاط بشكل فوري بطاقات ائتمان دناتا، التي  إطالقكما تم إعادة . مريحة ومالئمة

 من خالل العديد من محالت التسوق. 

 

تثنائيا. اس أداءً قطاع الخدمات المصرفية الخاصة  حققوعلى الرغم من التقلبات في أسواق رأس المال العالمية، 

 األسواق الرئيسية وشرائحوتمكنت اإلدارة من اكتساب المزيد من األصول المدارة وتعزيز نمو اإليرادات من 

بيئة لا تلبية االحتياجات المتنوعة للعمالء فيالمحددة  تم تنفيذ عدد من الحلولباإلضافة لذلك، جديدة. العمالء ال

  العائد. منخفضة

  

  األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات

 ققتحعلى الرغم من انخفاض نمو االئتمان وضغوطات ھوامش األصول نتيجة لظروف السيولة غير المواتية، 

ً  أداء والمؤسسات للھيئات المصرفية األعمال إدارة ً  ماليا صافي أرباح  خالل من انعكس 2016 العام في قويا

 الذيمدعومة باالنتعاش المتواصل مقارنة بالعام الماضي،  %37درھم، بزيادة بنسبة  مليار 3.532بمبلغ 

 تشھده األعمال األساسية وانخفاض متطلبات المخصصات نتيجة لتحسن جودة االئتمان في سجل القروض

  وكذلك التحصيالت.

  

بالعام مقارنة  %14انخفاضاً بنسبة  2016للعام درھماً  مليار 3.092وشھد صافي إيرادات الفائدة الذي بلغ 

ي تم التمويالت والت تحويالت، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عملية إعادة التنظيم الداخلي ألسعار الماضي

  .دةھوامش الفائأنشطة اإلقراض والتركيز على ضبط  تعويضھا جزئياً بارتفاع الدخل الناتج عن تحسن
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مقارنة  %8بنسبة  2016ديسمبر  31للسنة المنتھية في درھماً  مليار 1.206وانخفض دخل الرسوم البالغ 

لمرة واحدة وانخفاض دخل الرسوم القائم على اإلقراض  أرباح االستثماراتانخفاض على خلفية بالعام السابق 

تواصل إدارة األعمال المصرفية للھيئات نتيجة ضغوطات التسعير في ظل المنافسة الشديدة في السوق. و

وخصوصاً في مجال  لدخل غير الممولتحسين كفاءة رأس المال من خالل نمو اوالمؤسسات تركيزھا على 

 يفخل مبيعات الخزينة بشكل خاص نموا جيدا أنشطة التجارة وإدارة النقد وأسواق رأس المال، فيما حقق د

  .2016عام 

  

ويعود ذلك أساساً إلى عملية إعادة الھيكلة ، السابقمقارنة بالعام  2016للعام  %21ارتفعت التكاليف بنسبة و

كة التكاليف الناشئة عن استخدام شب حصة ادارة االعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات من التنظيمية، وزيادة

دارة األعمال التوزيع والمبادرات االنتقائية التي تم طرحھا إلعادة تشكيل وحدات األعمال. وتواصل إ

لرقمنة ا المصرفية للھيئات والمؤسسات االستثمار في تطوير أنظمة خدمات المعامالت المصرفية لديھا بھدف

 حيث ستدعم تحسين مستويات اإلنجاز واالستجابة، وكذلك تطوير أنظمة األسواق العالمية والخزينةو

ومبادرات  ت األسواق العالمية والخزينةالتي أدخلھا البنك مؤخراً قدرات منتجاعلى األنظمة التحسينات 

  الرقمنة.

  

في حين ساھم القرار الناجح بشأن قروض ما قبل الدمج  تحسنھا، جودة االئتمان في سجل القروض تواصلو

في متطلبات  %83في زيادة التحصيالت. وھذا أدى إلى تحسين تغطية المخصصات وتراجع بنسبة 

  .2016ديسمبر  31للسنة المنتھية في مليون درھماً  340المخصصات لتصل إلى 

  

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

 من التمويل لتعكس الجھود المبذولة لخفض تكاليف %6انخفضت الودائع بنسبة و %5األصول بنسبة  نمت

  .تكلفةخالل تخفيض مستوى الودائع المرتفعة ال

  

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

أنھت اإلدارة مؤخراً عملية  ، حيثجعلھا بمثابة اإلدارة الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

لتوفير  وذلكأكثر تركيزاً منھجية خدمة تطبيق من خالل تصنيف العمالء األكثر تميزاً على مستوى القطاع 
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والحلول التي تلبي متطلبات عمالء البنك في جميع أنحاء  للمؤسساتمتكاملة من المنتجات المصرفية مجموعة 

 .المنطقة

  

  والخزينة العالمية األسواق

مليون  380 ليصل الى %91نموا بنسبة  إجمالي الدخل الذي حققته إدارة األسواق العالمية والخزينة سجل

 ً ً في العام  يرادات. وشھدت اإل2015مقارنة بالعام  2016للعام درھما ً بالدخل  2016نمواً قويا مدعوما

  .لداخليةا في التقارير اإلدارية التنظيمإعادة ويعود ذلك جزئياً أيضاً إلى الناتج عن المبيعات ومكتب التداول، 

  

  التي ساھمت في نمو الدخل ما يلي:من أبرز العوامل و

  الرتفاع حجم نتيجة  %13بنسبة إدارة األسواق العالمية والخزينة نمواً  إيرادات مبيعاتشھدت

 مبيعات منتجات التحوط من أسعار الفائدة ومبيعات الصرف األجنبي ومنتجات الدخل الثابت.

  على خلفية النتائج  والخزينةإدارة األسواق العالمية في  أعمال التداول واالستثمارحققت ً أداًء قويا

اجھت أعمال التداول في و. والتداول في منتجات االئتمان والصرف األجنبيالمتميزة ألعمال 

المشتقات االستثمارية تحديات خالل العام بسبب المخاطر الجيوسياسية في األسواق اإلقليمية، األمر 

  الذي أدى إلى انخفاض السيولة.

 مليار درھماً من خالل  20.3في اإلدارة بجمع التزامات دين ألجل بقيمة العالمي تمويل ساھم مكتب ال

 3.7صكوك بمبلغ  مليار درھما بست عمالت، وعمليات إصدار 10.4بمبلغ عمليات الطرح الخاص 

 مليار درھماً على شكل قرض مشترك. 6.2مليار درھماً نيابة عن اإلمارات اإلسالمي و

 عدة مبادرات  باتخاذإدارة األسواق العالمية والخزينة موجودات والمطلوبات في قام مكتب إدارة ال

ً في تسويق  لتنويع مصادر السيولة للمجموعة  20التي تخطت حاجز  منتجات الودائعوحقق نجاحا

وراً دأيضا ويلعب مكتب إدارة الموجودات والمطلوبات مستويات تسعير مرضية.  ضمنمليار درھم 

مصرف اإلمارات " و"ال سي آر" الصادرة عن ايبور"لسياسات  التطوير المستمرل قيادياً في مجا

 العربية المتحدة المركزي.

 مما سيساھم في 2016عام الفي  إدارة المخاطرتم إجراء عدة ترقيات وتحديثات ناجحة للنظام و ،

، وتم أيضاً إدخال تحسينات تشغيلية أخرى، شملت على المدى البعيد. مخاطرالالتسعير وضبط تحسين 

المشتقات المقابلة سھلة االستخدام ونظام مقاصة مركزي للمعامالت التي تتم خارج  منصةإنشاء 

  لندن.في من خالل غرفة المقاصة البورصة 
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  اإلمارات اإلسالمي

ً في العام د ماليين 106 األرباح في مصرف اإلمارات اإلسالميبلغ صافي  في ظل ظروف  2016رھما

(بعد استبعاد حصة العمالء من في إجمالي الدخل  %3السوق الصعبة. وحقق اإلمارات اإلسالمي نمواً بنسبة 

ً  مليار2.4درھماً مقارنة بمبلغ  مليار 2.5 إلى ليصل) وتوزيع األرباح على حاملي الصكوك األرباح  درھما

ً  36لتصل إلى  %6ينة المالية واالستثمارية بنسبة . وارتفعت الذمم المد2015في العام  ، ونمت مليار درھما

وواصل اإلمارات اإلسالمي تركيزه على تحسين مزيج مليار درھم.  41لتصل إلى  %5ودائع العمالء بنسبة 

العام  كما في نھايةو. مطلوباته الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير

بقي . وإجمالي ودائع العمالءمن  %67نسبة  أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، شكلت 2016

، وھي ضمن النطاق المستھدف من قبل %88نسبة  دمعدل القروض إلى الودائع في المصرف مستقراً عن

  اإلدارة.

مليون دوالر أمريكي  750بقيمة لمدة خمس سنوات طرح اإلمارات اإلسالمي بنجاح إصدارات صكوك و

صكوك  وذلك في أعقاب عملية إصدار مليار دوالر أمريكي 2.5في إطار برنامج اإلصدار المعتمد بقيمة 

" +Aقد صنف ھذا اإلصدار بدرجة "أمريكي والتي تمت في وقت سابق من العام. ومليون دوالر  250بقيمة 

من قبل وكالة التصنيف "فيتش" وتم إدراجه في بورصة ناسداك دبي والبورصة اإليرلندية. وقد القى اإلصدار 

إقباالً كبيراً من جانب المستثمرين حول العالم ليشھد بذلك عودة اإلمارات اإلسالمي إلى أسواق رأس مال 

  الدين الدولية بعد غياب دام لفترة أربع سنوات. 

  

مليار  1.5، تمكن اإلمارات اإلسالمي بنجاح من طرح حقوق اكتتاب بقيمة 2016العام  وفي ديسمبر من

  درھم، مما ساھم في تعزيز قاعدة رأس المال لديه.

  

ً تصنيف اإلسالمي اإلمارات فيتش""وكالة التصنيف العالمية ، منحت 2016خالل عام و " مع +Aمن فئة " ا

 األجل. للسندات طويلةكمصدر مستقرة مستقبلية نظرة 

  

  مالمح مستقبلية 

في  %3.0إلى  ليصل في دولة اإلمارات العربية المتحدةأن يتباطأ النمو  بنك اإلمارات دبي الوطني يتوقع

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

دولة و في أن يستعيد النمنتوقع و تباطؤ نمو القطاع غير النفطي.أن تؤدي إلى سياسة مالية أكثر تشدداً، وإلى 

 اً نموأن تشھد دبي  من المتوقع، حيث 2017في العام  %3.4العربية المتحدة انتعاشه ليصل إلى  اإلمارات

ارتفاع .  وسيستمر 2020مع اقتراب موعد معرض أكسبو  أقوى على خلفية زيادة االستثمار في البنية التحتية
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يما في القطاع غير النفطي، ال سفي خلق صعوبات مستقبلية قد تعيق نمو  وقوة صرف الدوالر ر الفائدةأسعا

ومن الممكن أن يكون التفاق الدول األعضاء في أوبك على خفض إنتاج النفط دور في قطاعات الخدمات. 

لتي تستند إلى الناجحة ا هاستراتيجيتوسيستمر البنك في تطبيق  النمو في أبوظبي. اضغط أكثر على مستوى

بناء وعلى اإلبتكار الرقمي ترتكز خمس ركائز جوھرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعمالء 

 .دفع التوسع الجغرافيمؤسسة عالية األداء ودفع عجلة نمو األعمال األساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة و

  

 الجوائز:
 

 بنك اإلمارات دبي الوطني – جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي  

o  من "ذا بانكر" "الدولةبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد لقب "بنك العام في   

o  جائزة "أفضل بنك محلي من حيث تقديم الخدمات المصرفية بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد

االستثمارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة" وجائزة "أفضل مؤسسة لمنح القروض" في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة وذلك ضمن مھرجان جوائز "إي إم إي أيه ميدل إيست للخدمات 

  2016المصرفية 

o جائزة "التمّيز في الخدمات المالية الذكية" خالل حفل توزيع حصد بنك اإلمارات دبي الوطني ي

التي ينظمھا معھد جائزة الشرق األوسط  ز المدن والبلدياتالشرق األوسط السادسة لتميّ جائزة 

 للتمّيز

o العالمية ضمن فئة أفضل منتج أو خدمة الجائزة البرونزية ب يفوز بنك اإلمارات دبي الوطني

 كة.األجھزة المتحر والمتاح عبر المبتكر حساب اللياقةعن ، وذلك  "كسنتشر"أ"أفما" و من رقمية 

o جائزة "أفضل إنجاز متميز في مجال إدارة المخاطر للشركات  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد

ضمن مھرجان  من "آسيان بانكر"ومدير مخاطر للعام" وجائزة "أفضل بنك للتمويل التجاري" 

  للشرق األوسط وأفريقياجوائز بانكرز فاينانس 

o  لشرق في ا بنك للخدمات المصرفية الخاصةاإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزتي "أفضل بنك

جوائز "الثروات العالمية" ضمن  "لتحويل األموال إلى الھند دولية األوسط" و"أفضل عروض

  "برايفت بانكر إنترناشيونال" مجلة من

o  أقوى بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة من "آسيان بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد لقب

  بانكر"

o  ز من جوائ أفضل شركة في قطاع المصارف والتمويل جائزةبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد

 "2016 بيان بزنس لإلنجازيأر"



 
 

Page 11 of 13 

o  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد لقب "أفضل بنك للعام" من "جوائز جلف بيزنس لألعمال

2016"  

o مارات دبي الوطني أول بنك في الدولة والمنطقة يحصد ثالثة ألقاب من جوائز "يوروموني بنك اإل

البنك يفوز بجائزة "أفضل بنك في الشرق األوسط" و"أفضل  ."2016الشرق األوسط للتميز 

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

  الخدمات المصرفية الرقمية

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

 بانكر" للتميز الدولي في الخدمات المالية لألفراد "آسيان

o   وھي "أفضل بنك 2016بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بأربع جوائز من "بانكر ميدل إيست "

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

متحدة" و"أفضل بنك إستثماري في دولة اإلمارات المصرفية لألفراد في دولة اإلمارات العربية ال

 العربية المتحدة

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

 2016ضمن جوائز مجلة "برايفت بانكر انترناشيونال" لمنطقة الشرق األوسط لعام 

o ى كأفضل عالمة تجارية متخصصة بالخدمات بنك اإلمارات دبي الوطني يصّنف في المرتبة األول

  2016المالية عالمياً في مؤشر "إيفي" العالمي للفاعلية 

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

 2016البطاقات والمدفوعات الذكية 

o نك في القدرات المصرفية التجاريةبنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة عن فئة "أفضل ب” 

 تجربة العمالء في الشرق األوسط" ضمن-التقنية المبتكرة فئة "في اإلمارات العربية المتحدة و

 2016الثروات للعام  وإدارة للخدمات المصرفية الخاصة استطالع يوروموني

 

  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول   –جوائز إدارة األصول وتمويل األفراد 

o  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول تفوز بجائزة "أفضل مدير للدخل الثابت" في حفل جوائز

 مجلة "جلوبال انفستور/ آي إس إف"

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

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

 2015في اإلمارات العربية المتحدة للعام  مجلة إنترناشيونال فاينانس
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o  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول تفوز بجائزة "أفضل صندوق عقاري للعام" خالل حفل

 2016شرق األوسط وشمال أفريقيا ألداء مديري الصناديق للعام توزيع جوائز ال

 

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز التسويق والتواصل االجتماعي وإشراك العمالء  

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

 2016آسيا  CXFSجوائز 

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

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  100ضمن قائمة أقوى  17نف بالمرتبة بنك اإلمارات دبي الوطني يص

 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

 عن فئة "التميز في إدارة المخاطر"

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

 تكريماً لدعم جھود التوطين

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

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

 تحسين األداء وفئات التعلم والتنمية التنظيمية

 
 جوائز اإلمارات اإلسالمي 

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

o  بانكر ميدل"اإلمارات اإلسالمي" يفوز بجائزة "البنك األسرع نمواً في اإلمارات" ضمن "جوائز 

 إيست"

o  تكريم بوابةEI Trade "بجائزة المنتجات المبتكرة من "جلوبال  من "اإلمارات اإلسالمي

  فاينانس"
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  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

افة الى  راف آلي وجھاز إيداع فوري 1012اض ، ويعتبر البنك الالعب في الدولة والخارج جھاز ص

ركات واألفراد في دولة اإلمارات العربية ال رفية للش ي في مجال األعمال المص ديم متحدة ويقوم بتقالرئيس

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

  الخاصة وإدارة األصول واألسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

  

تحدة والمملكة المويعمل البنك في اإلمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة 

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

  .  www.emiratesnbd.comالعنوان: 

  

  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 

 رئيس عالقات المستثمرين

  بنك اإلمارات دبي الوطني

   +971 4 6093007ھاتف: 

  IR@EmiratesNBD.comبريد الكتروني: 

PatrickE@EmiratesNBD.com  

 
 

 

  


