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  خبر صحفي عاجل للنشر 
  

  
 بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج الربع الثالث من العام 2017

مليار درھماً مدعوماً بارتفاع دخل  6.17ليصل إلى  %15ارتفاع صافي الربح بنسبة 

 الفائدة وانخفاض النفقات وحجم المخصصات
 

 2017 أكتوبر 30 – دبي
 

التسعة  راألشھ خاللالبنك الرائد في المنطقة، عن تحقيق نتائج مالية قوية ، أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني

مليار درھم.  6.17ليصل إلى  %15انعكست من خالل ارتفاع صافي الربح بنسبة  2017 العاماألولى من 

 تحسن استمرارمقارنة بالعام السابق نتيجة نمو القروض فضالً عن  %4وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 

الھوامش. وقد حظي األداء التشغيلي بالدعم الناتج عن إجراءات ضبط النفقات وتحسن تكلفة المخاطر. كما 

مزيداً من و اإلئتمانفي جودة  اً إستقرارحيث شھدت مزيد من الزخم  اكتسابتواصل الميزانية العمومية للبنك 

 والسيولة. المال رأسالتحسينات في 

  

  تاريخه وحتىبداية العام  منذ 2017للربع الثالث من عام  –أبرز النتائج المالية 

 

  مقارنة بالعام السابق.  %15مليار درھماً، بزيادة بنسبة  6.17بلغ صافي الربح 

  المستمرمقارنة بالعام السابق على خلفية نمو القروض والتحّسن  %4تحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 

 لھوامش.ل

  2016في الربع األخير من العام  %2.29نقطة أساس من نسبة  27تحسن صافي ھامش الفائدة بواقع 

مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض تكاليف  2017في الربع الثالث من العام  %2.56إلى نسبة 

 التمويالت. 

  بنسبة  11.4بلغ إجمالي الدخل ً ً مرتفعا سابق، وذلك نتيجة ارتفاع مقارنة بالعام ال %1مليار درھما

 صافي دخل الفائدة.

  2016عن نھاية العام  %3مليار درھماً، مرتفعاً بنسبة  461.1بلغ إجمالي األصول . 

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

  مليار درھم. 322.1تصل إلى ل 2016مقارنة بنھاية العام  %4ارتفاع ودائع العمالء بنسبة 
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  في حين تحسنت نسبة تغطية  %6.1بقيت نسبة القروض منخفضة القيمة عند مستواھا السليم بواقع

 .%124.9القروض لتصل إلى 

  إلى  %94.4، كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ %139.1بلغ معدل تغطية السيولة

 الوضع السليم للسيولة.

 من  %21.2وتحسن نسبة مالءة رأس المال إلى  %18.8ق األول من رأس المال إلى ارتفاع نسبة الش

 األرباح المحتجزة.

 والعضو اإلدارة مجلس رئيس نائب القاسم، عبدهللا ھشام قال المجموعة، أداء على تعليقه معرض وفي

أن نعلن بأن بنك اإلمارات دبي الوطني قد  للغايةسرنا ي" :الوطني دبي اإلمارات بنك مجموعة في المنتدب

المالي والتشغيلي وتقديراً ألدائه . 2017تمّكن من تحقيق أداء قوي في األشھر التسعة األولى من العام 

، وذلك ‘لألعمال لف بزنسغ’ ضمن جوائزبنك جائزة تقديرية عن فئة أفضل بنك للعام النال فقد المتميز، 

للعام الثاني على التوالي. كما واصلنا توسيع نطاق حضورنا الدولي بافتتاح أول فرع في الھند والذي سيتيح 

، 2017على صعيد أنشطة الخدمة المجتمعية المدرجة على جدول أعمالنا للعام ولنا تقديم دعم أفضل لعمالئنا. 

البنك في دعم عدد من المبادرات المجتمعية  شارك –عام الخير  2017 –وفي إطار دعم وتنفيذ مبادرة 

من ضمن تلك المبادرات، المساعدة والتي كان لھا دور في خدمة وتنمية المجتمع الذي نعمل فيه. ووالبيئية 

  ."2020بحلول  الھمم ألصحابفي تحويل دبي إلى مدينة صديقة 

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

مليار درھم لألشھر التسعة األولى من  6.17، حيث بلغ صافي الربح الوطني من تحقيق نتائج مالية قوية

تحسنھا، مدعومة واصلت الھوامش  2017الماضي. وخالل العام  بالعاممقارنة  %15بزيادة ، 2017العام 

ية األكثر مؤسسة العام للخدمات المال. كما يسعدنا أن ننال جائزة تكاليف التمويالتوتحسن  رتفاع سعر الفائدةبا

تؤكد  مليار درھم 1كما أن خططنا الستثمار مبلغ  ".يآ ايه "بي العالمية االبتكاروذلك ضمن جوائز ابتكاراً 

مدى التزامنا في الحفاظ على المكانة الرائدة التي يتمتع بھا بنك اإلمارات دبي الوطني وكذلك في دعم دولة 

اإلمارات العربية المتحدة لتكون القوة الدافعة لالبتكار الرقمي. وبدورنا سنواصل زيادة عدد فروعنا الدولية، 

   ية."ى افتتاح ثالثة فروع إضافية في المملكة العربية السعودفي أعقاب افتتاح فرعنا في الھند، نعمل حالياً علو

داء نفخر لتمكننا من تحقيق أ إننا" للمجموعة: المالية للشؤون الرئيسي المسؤول سوبرامانيان، سوريا وقال

، حيث استطعنا تسجيل نتائج قوية انعكست من خالل ارتفاع 2017قياسي لألشھر التسعة األولى من العام 

من  %57وفي حين شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة  وانخفاض التكاليف.الدخل 

قيت بالودائع، فإن دفتر القروض لدينا اليوم في وضع يؤھله لالستفادة من االرتفاع المرتقب في سعر الفائدة. و

ا فرص النمو المستقبلي ومواصلة تحقيق طموحاتنفي ثمار تعلى االسنا ساعدي مما، التكاليف تحت السيطرة
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. والبنك اليوم في وضع جيد يتيح له استيفاء مختلف المتطلبات المحاسبية والتنظيمية التحول الرقميفي مجال 

 نتوقع أن يكون لذلك أي تأثير جوھري على البنك."  ، وال2018التي ستدخل حيز التنفيذ في العام 

  المالي التقرير
  

               درھم مليار

أشھر 9  
المنتھية   
بتاريخ   

 
 أشھر  9

المنتھية 
 بتاريخ

 
 أفضل/(اسوأ)

سبتمبر  30
2017 

 
سبتمبر   30

2016 
 

(%) 

%4  7.651  7.991 صافي دخل الفائدة  
)  3.634  3.428 صافي دخل غير الفائدة 6% ) 

%1  11.285  11.419 إجمالي اإليرادات  

%5  (3.693)  (3.522) نفقات عامة وإدارية  
%4  7.592  7.896 أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة  

ةمخصصات انخفاض القيم  (1.692)  (2.184)  23%  
%15  5.407  6.204 أرباح تشغيلية  

ةحصة من أرباح في شركات زميل  540.0   860.0   ( 37% ) 

) رسوم الضرائب 890.0 )  ( 111.0 )  20%  

%15  5.382  6.170 صافي الربح  
      

%30.8 نسبة التكاليف لإليرادات (%)   32.7%   1.9%  
%2.46 ھامش صافي الفائدة (%)   2.54%   )0.08%(  

%16  0.89  1.03 ربحية السھم (درھماً)  
%20.3 العائد على حقوق المساھمين الملموسة (%)   19.7%   0.6%  

      

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

سبتمبر  30
2017 

سبتمبر  30
2016 

(%) 
ديسمبر  31

2016 
(%) 

%3 446.0 461.1 إجمالي األصول  448.0 3%  
%5 289.2 304.1 القروض  290.4 5%  
%3 311.6 322.1 الودائع  310.8 4%  

%6.1 نسبة القروض مخفضة القيمة (%)  6.4%  0.3%  6.4%  0.3%  
مخفضة القيمة (%)نسبة تغطية القروض   124.9%  120.8%  4.1%  120.1%  4.8%  

%21.2 نسبة كفاية رأس المال (%)  20.5%  0.7%  21.2%  0.0%  
%18.8 نسبة الشق األول (%)  18.0%  0.8%  18.7%  0.1%  

  

  

 مليار 11.419إلى مبلغ  2017يونيو  30من العام المنتھي في  لألشھر التسعة األولىإجمالي الدخل  وصل

ً درھماً    .2016خالل الفترة ذاتھا من العام درھماً  مليار 11.289مقارنة بمبلغ  %1بنسبة  مرتفعا

  

ليصل  ،تاريخه وحتى العام بداية منذ 2017من العام الربع الثالث في  %4وتحّسن صافي دخل الفائدة بنسبة 

تحسن صافي دخل الفائدة منذ ووالتحسن المستمر في الھوامش.  نتيجة نمو القروض درھم مليار 7.991إلى 

بداية العام نظراً إلعادة ضبط القروض وفق أسعار فائدة أعلى تزامن مع انخفاض تكلفة التمويالت نظراً 

  لتحسن ظروف السيولة. 
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، ويعود ذلك إلى انخفاض 2016مقارنة بالفترة ذاتھا من العام  %6انخفض دخل غير الفائدة للفترة بنسبة و

ع ذلك وم. السائلةغير األصول  منمخزون التقييم وخفض  األوراق المالية االستثمارية األرباح من مبيعات

  .الدخل من الصرف األجنبينتيجة ارتفاع  %3نما دخل الرسوم االساسية بنسبة 

  

بنسبة  بتحسن 2017 سبتمبر 30المنتھية في  لألشھر التسعة األولىدرھماً  مليار 3.522بلغت التكاليف و

ضبط  في أعقاب إجراءات بالفترة ذاتھا من العام السابق، والتي تم دعمھا بضبط نفقات التوظيفمقارنة  5%

وارتفعت التكاليف األخرى نتيجة لعدد من العوامل، بما في ذلك . 2016التكاليف التي تم تطبيقھا في العام 

  سابقاً. زيادة اإلنفاق على التسويق وارتفاع تكاليف تكنولوجيا المعلومات كما ھو مبين

  

إلى  %0.3، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 2017من العام األشھر التسعة األولى وخالل 

مقارنة بالفترة  %23درھماً وھي أقل بنسبة  مليار 1.692بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة و. 6.1%

ً لتحصيالت تم إعادة قيدھا  مليار 1.052. ويشمل صافي المخصصات مبلغ 2016ذاتھا من العام  درھما

  . %124.9والتي ساھمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 

  

ً  مليار 6.170بلغ صافي الربح للمجموعة و ، بزيادة بنسبة 2017من العام  لألشھر التسعة األولىدرھما

صافي األرباح إلى نمو . ويعود السبب في زيادة 2016من العام الفترة ذاتھا عن الربح المحقق في  15%

  .األصول وضبط التكاليف وتقليص حجم المخصصات

  

 .2017من العام األشھر التسعة األولى خالل  %4ونما حجم الودائع بنسبة  %5ارتفعت القروض بنسبة و

، وتعتبر نسبة %94.4عند نسبة  ضمن النطاق المستھدف من اإلدارة بقيت نسبة القروض إلى الودائعو

، 2017من العام األشھر التسعة األولى خالل و. %139.1ة سليمة حالياً وھي اآلن عند حدود تغطية السيول

ُ عن طريق عمليات الطرح الخاص 6.9 قام البنك بجمع تمويالت ألجل بمبلغ والطرح العام  مليار درھما

  المطلوبات.من إجمالي  %10تمثل التمويالت ألجل نسبة ولسندات بالدوالر األسترالي لمدة عشر سنوات. 

  

، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق األول من رأس 2017 سبتمبر 30كما في و

  على التوالي.  %18.8و %21.2المال إلى 
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  أداء األعمال

 األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

، 2017من العام الربع الثالث نتائج مالية قوية في  إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثرواتحققت 

ً  مليار 5.043حيث بلغ إجمالي الدخل  مقارنة بالعام  %11قدرھا  ، بزيادةحتى تاريخهوالعام  بداية ذمن درھما

ً بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات والنمو في دخل الرسوم الناتج عن إدارة الثروات  السابق، مدفوعا

  .من حجم اإليرادات %35 خالل الفترة نفسھايمثل دخل الرسوم ووالصرف األجنبي وأعمال البطاقات. 

  

مليار  1.5استمر نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، حيث ارتفعت بواقع و

ات ذ، مما أتاح للبنك التخلص من الودائع حتى تاريخهوالعام  بداية ذمندرھم مليار  10.3درھم خالل الربع و

 النخفاضابشكل طفيف خالل العام ويعود ذلك إلى  قروض العمالءوانخفضت  العائد المرتفع.و علىاأل التكلفة

  والذي قابله نمو أعمال الرھن العقاري والقروض ألجل. الصغيرة والمتوسطة الشركاتفي أرصدة 

  

من بطاقات االئتمان الجديدة  %58أكثر من حيث تم منح واصل البنك تركيزه على العمالء المرموقين و

الحمالت الترويجية، مثل حملة "سافروا مجاناً". كما ساھمت الخدمات للعمالء من فئة "بريميوم"، بدعم من 

المصرفية الشخصية "بيوند" التي أعيد إطالقھا في وقت سابق من ھذا العام، في زيادة نسبة العمالء الجدد 

عدد من إجمالي  %26مقارنة بالعام السابق، وساھمت مع الخدمات المصرفية المميزة بنسبة  %21بنسبة 

  الجدد.ء العمال

 

واصلت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات ريادتھا على مستوى السوق في مجال اإلبتكار و

والتحول الرقمي، وذلك من خالل قيامھا بإدخال المزيد من التحسينات على منصة خدماتھا المصرفية عبر 

".  كما أن FaceBankingيديو "اإلنترنت إلى جانب طرح الخدمات المصرفية للعمالء عن طريق الف

الذي تم طرحه في جميع فروع البنك وبرنامج تقديم طلبات القروض الشخصية من غير أي معامالت ورقية 

كما تم البدء بالطرح ، سبتمبر شھر مبيعات مجموع من %40 بنسبة ساھموعن طريق األجھزة اللوحية 

 من غير أي معامالت ورقية. االئتمانية البطاقاتخدمة اعتماد إجراءات طلبات ل التجريبي

  

"، وذلك بإضافة خدمات جديدة. كما واصلت عمليات Livتم تعزيز قدرات المنصة الرقمية المعروفة باسم "و

ارة. إجمالي الحسابات الجديدة في اإلدفتح الحسابات الجديدة نموھا بوتيرة متسارعة، لتصل إلى أكثر من ربع 

  التأمين المفضلة "ميت اليف" عامھا الثالث بنجاح. لشراكة مع شركةاستكملت عالقة او
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واصلت الخدمات المصرفية الخاصة تنويع مزيج أعمالھا من خالل استبدال اإليرادات غير العادية بإيرادات و

سنوية ثابتة. كما عززت اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول مكانتھا الريادية في السوق من خالل جذب 

مزيد من األصول المدارة من القنوات المحلية والخارجية. وتمكنت شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق ال

من  تم االنتھاءو حجم عمليات التداول المنخفض نسبياً.المالية من تعزيز مركزھا في السوق على الرغم من 

 عام في الدولة.أول عضو مقاصة ألن تصبح الشركة األعمال التحضيرية 

  

  والمؤسسات للھيئات المصرفية األعمال

ً في  سبتمبر  30األشھر التسعة المنتھية في حققت إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات أداًء قويا

عن الفترة المقابلة من العام  %9 بنسبة درھم بزيادة مليار 2.825، حيث بلغ صافي األرباح لديھا 2017

   جزئياً بارتفاع صافي المخصصات. موازنتهوالذي تم  %11مدعومة بنمو الدخل التشغيلي بنسبة  2016

    

، بزيادة بنسبة 2017سبتمبر  30درھم للتسعة أشھر المنتھية في  مليار 2.727بلغ صافي دخل الفوائد و

 ذلك إلى النمو في أصول العمالء إلى جانب تحسن الھوامش.، ويعود 2016عن الفترة نفسھا من عام  16%

  

ً  یوھو أعل 2017سبتمبر  30في  ةيدرھم خالل التسعة أشھر المنتھ ونيمل 932بلغ دخل الرسوم و  نسبيا

 عاتيالتي قابلھا انخفاض في مبو، وذلك نتيجة ارتفاع الرسوم والعموالت 2016مقارنة بالفترة ذاتھا من العام 

مبيعات الخزينة والتمويل التجاري والناتج عن أنشطة  العمالء على المعتمد الرسوم دخل اليزالو. نةيالخز

  بالنسبة إلدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات.أولوية استراتيجية  يشكلوإدارة النقد 

  

 2016من عام مقارنة بالفترة ذاتھا  2017لألشھر التسعة األولى من عام  %3انخفضت التكاليف بنسبة و

وذلك بسبب الكفاءة التشغيلية التي أتاحت إلدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات االستثمار في تطوير 

أنظمة خدمة المعامالت المصرفية والخزينة من أجل التحول الرقمي وتحسين مستويات اإلنجاز المباشر 

 للمعامالت وكذلك تعزيز قدرات المنتجات.

  

 ، في حين أدت المعالجة الناجحةقويةلألعمال الجديدة الممنوحة للشركات  العائدةالئتمان التزال جودة او

للقضايا التي تم تكوين مخصصات لھا قبل الدمج إلى تحسين نسبة تغطية المخصصات وتحقيق خفض بنسبة 

 في إجمالي المخصصات. 40%

  

المطلوبات  كما نمتالتمويل التجاري. وأنشطة اإلقراض بنمو مدعومة  %7ارتفعت الموجودات بنسبة و

 نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفيروواصل مزيج تمويل األعمال تحسنه نتيجة  %1بنسبة 
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 لفة التمويلتكخفض متوسط ذات التكلفة المرتفعة، مما يعكس تركيز البنك على  الودائع الثابتةوانخفاض 

 ھا.والحفاظ على السيولة في أفضل مستوى ل

  

إلى أن إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات مستمرة في المضي قدماً نحو ھدفھا القوي  داءاأليشير و

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

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

 

  والخزينة العالمية األسواق

مليون  519في إجمالي الدخل ليصل إلى مبلغ  %44حققت إدارة األسواق العالمية والخزينة ارتفاعاً بنسبة 

  .  2016م مليون درھماً لنفس الفترة من العا 359مقابل مبلغ  2017من العام  لألشھر التسعة األولىدرھماً 

  

كان مكتب إدارة المطلوبات المساھم الرئيسي في زيادة اإليرادات، وذلك بسبب تخطيط وضع الميزانية و

العمومية على نحو يتيح لھا االستفادة القصوى من ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة األجل في أعقاب رفع أسعار 

  االحتياطي الفيدرالي األمريكي. قبل منالفائدة 

  

إيرادات المبيعات الناشئة عن الصرف األجنبي على خلفية ارتفاع حجم المعامالت والتي قابلھا تراجع  تنمو

في الدخل الناتج عن مبيعات المنتجات المھيكلة والمنتجات ذات الدخل الثابت، وذلك بسبب تحول العمالء عن 

 االستثمار في أدوات الدخل الثابت نظراً لبيئة األسعار المرتفعة. 

  

إيرادات التداول في االئتمان والعمالت األجنبية على خلفية التقلبات المتزايدة "التي تقودھا األحداث  تانخفضو

 اآلنية" في األسواق العالمية، والتي تم تعويضھا جزئياً من خالل تحسن األداء في مشتقات أسعار الفائدة.

 

مليار درھماً من خالل عمليات الطرح الخاص  6.9التزامات دين ألجل بقيمة  مكتب التمويل العالميجمع و

  لعشرين سنة والطرح العام لسندات بالدوالر األسترالي لمدة عشر سنوات. مع آجال استحقاق 

  

  اإلمارات اإلسالمي

 498حيث بلغ  2017من العام  لألشھر التسعة األولى صافي الربححقق اإلمارات اإلسالمي تحسناً قوياً في 

اليوم على استعداد ماليين درھماً للفترة ذاتھا من العام السابق، والمصرف  106مقارنة بمبلغ مليون درھماً، 

  لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الحالية المتاحة في السوق. 
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في إجمالي الدخل (بعد استبعاد حصة العمالء من األرباح  %6سجل اإلمارات اإلسالمي تراجعاً طفيفاً بنسبة و

من عام األشھر التسعة األولى درھم في  مليار 1.797األرباح على حاملي الصكوك) ليصل إلى وتوزيع 

نحو تمويل العمالء المضمونين اإلمارات اإلسالمي  تحولإجمالي الدخل إلى  في تراجعويعود السبب  .2017

التزال التكلفة التشغيلية تخضع إلدارة صارمة، كما تراجعت التكلفة ووعلى درجة منخفضة من المخاطر. 

صافي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة  وتحسنمقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق.  %13اإلجمالية بنسبة 

رتبطة منتيجة المعالجة الفاعلة وتحسن نسبة التكلفة إلى المخاطر ال السابقمن العام بالفترة ذاتھا  مقارنة 41%

الذمم المدينة للتمويل  نتھت، ا2017سبتمبر وبنھاية بالذمم المدينة للتمويل لكل من الشركات واألفراد. 

شكلت أرصدة ومليار درھم على التوالي.  40.8و مليار درھم 35.3واالستثمار وكذلك ودائع العمالء عند 

بداية كما في  %67لعمالء مقارنة بنسبة من إجمالي ودائع ا %70الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 

 ، وھي ضمن النطاق المستھدف من قبل اإلدارة.%87بقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند و. العام

  

  مالمح مستقبلية

إلى  2017للعام  قمنا بتعديل توقعاتنا بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة اإلمارات العربية المتحدةلقد 

ترة خفض فسابقاً وعلى خلفية خفض انتاج النفط، وذلك في أعقاب قرار أوبك بتمديد  %3.4بعد أن كان  2%

من المتوقع أن تحقق دبي نمواً يفوق ھذه فإنه . ومع ذلك 2018االنتاج النفطي حتى الربع األول من العام 

متعلقة الر والتركيز على النشاطات غي التحتيةالنسبة، وذلك على خلفية االستثمار المتزايد في مشاريع البنى 

قد تؤدي إلى  2018التي سيتم فرضھا في أوائل و %5. كما أن توقعات ضريبة القيمة المضافة بنسبة بالنفط

يحتاجونھا سبشراء السلع التي  ، حيث سيقوم المستھلكون2017زيادة اإلنفاق في النصف الثاني من عام 

 .2018ض الضريبة عليھا في العام مستقبالً قبيل حلول موعد فر

  

  -انتھى-

 :الجوائز
 

 الوطني دبي اإلمارات بنك – إقليمي بنك وأفضل بنك أفضل جوائز 

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

 ". اي ايه "بي العالمية االبتكار

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

o لعام  "اإلمارات العربية المتحدةفي  المحلي النقد إلدارةأفضل بنك للعام " بجائزة يفوز الوطني دبي اإلمارات بنك

 .اآلسيوية والمالية المصرفية األعمال جوائزضمن  2017

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

  المتميز من "إي إم إي إيه فاينانس". 

o ارد ماسترك يقملتالمتعددين" خالل  "أفضل برنامج لحاملي البطاقة بجائزة يفوز الوطني دبي اإلمارات بنك

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

 

 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 "

 .جوائز الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألداء مديري الصناديق

 

 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  "روني ، الموقع اإللكت»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"

 ."2016"أولمبياد الخدمات  جوائز توزيع حفل خاللاالجتماعي" 

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

  ."ھيرو رفسسي"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

 1031فرعا اضافة الى  231 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
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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

  

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

 تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني على العنوان:

tesnbd.comwww.emira .  

  

  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  

  
 

 
  

  
 

 


