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"بنك اإلمارات لالستثمار" يعلن نتائجه المالية للربع الثالث واألشهر التسعة األولى من 
 2017العام 

 
 

مصرف خاص ومستقل يتخذ من دولة اإلمارات العربية  أعلن بنك اإلمارات لالستثمار، وهو :2017أكتوبر  29دبي، 
(، اليوم عن نتائجه المالية للربع الثالث واألشهر التسعة EIBankالمتحدة مقرًا له )رمز التداول على سوق دبي المالي: 

 .2017األولى من العام 
 

مقارنة  %48.4رهم، بنمو نسبته مليون د 18.94وأظهرت النتائج ارتفاع صافي األرباح خالل الربع الثالث ليصل إلى 
 ، بينما وصل صافي األرباح خالل األشهر التسعة األولى2016من العام الثالث مليون درهم خالل الربع   12.76مع 

مليون درهم خالل  25.51مقارنة مع  %73.9مليون درهم، بنمو نسبته  44.38إلى  2017سبتمبر  30المنتهية في 
 ضي.الفترة ذاتها من العام الما

 

يستمر البنك بأداءه اإليجابي خالل العام " وبهذه المناسبة، قال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك اإلمارات لالستثمار:
تركيزنا على توسيع نطاق  مع نمو مطرد في صافي األرباح. وحيث نستهل الربع األخير من العام الجاري، نواصل 2017

خدمة ممكنة لعمالئنا. ونتبع اليوم نهجًا أكثر شمولية مقارنة بأي وقت مضى، يقوم حلولنا المصرفية الخاصة لتوفير أفضل 
 على توفير مجموعة أوسع من الخدمات والحلول المصممة بما يلبي احتياجاتهم المتغيرة".

 
رة وأضاف: "إننا على ثقة أن التطور المستمر الذي تشهده سوق اإلمارات سوف يعزز من مكانتها كمركز عالمي إلدا

الثروات، مما سُيترجم بدوره إلى موجة جديدة من الفرص أمامنا كمصرف محلي خاص وسيتيح لنا الوصول إلى قاعدة 
 من المنطقة والعالم". المرتفعة أكبر من األفراد  ذوي المالءة المالية

 
 

 -انتهى-

 
 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ

 بنك اإلمارات لالستثمار
 كالركريبيكا 

+971 4 2317 720 
Rebecca.Clarke@eibank.com 

 برنزويك غلف
 جودي عيسى

+971 4 446 6285 
EIBank@brunswickgroup.com 
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مجموعة واسعة من الخدمات  دبي بدولة اإلمارات مقرًا له، ، وهو مصرف خاص مستقل يتخذ منبنك اإلمارات لالستثمارقدم ي
 المصرفية الخاصة واالستثمارية لقاعدة عمالٍء حصرية ومتنوعة من ذوي المالءة المالية المرتفعة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

 
حيث ستقرار والنزاهة، االأسس الثقة و األجل مع عمالئه وتوطيد أواصر عالقته بهم مرتكزًا على بنك إلى بناء شراكات طويلة اليسعى و 

الذي يقوم على توفير خدمة فردية واستثنائية لكل هذا النهج ويمثل . والمحددةالفريدة  أهدافهمو  همظروفيوفر خدماته لهم بناًء على 
تلبية احتياجاتهم و  التجارية همأعمالدعم تهم و اثرو إلدارة د عمالئه بحلول مصرفية مخصصة يزو تفي بنك الوجه عميل، البوصلة التي ت

 اليومية. 
 

سوق دبي المالي )رمز  فيشركة مدرجة  ، وهوالعربية المتحدة المركزي اإلماراتلمراقبة مصرف  بنك اإلمارات لالستثمار يخضع
 ..comeibankwww.. لمزيٍد من المعلومات، يرجى زيارة موقع البنك على الرابط التالي: (EIBankالتداول: 

http://www.eibank.com/

