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  خبر صحفي عاجل للنشر

    

  2018بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج العام 

  العام السابق مدعومة بارتفاع الدخلذاتھا من  بالفترةمقارنة  %20مليار درھم بارتفاع بنسبة  10أرباح صافية بلغت 

  مليار درھم 500 يتجاوزإجمالي الموجودات 

  %40أرباح نقدية مقترحة بنسبة  توزيعات

  

 2019يناير  16 ،دبي

ح صافية خالل تحقيق أرباعن تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من البنك الرائد في المنطقة، أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني، 

حقق البنك إنجازاً كما العام السابق. بالفترة ذاتھا من مقارنة  %20بزيادة بنسبة  2018مليار درھم في العام  10قياسية بلغت 

بالفترة مقارنة  %19وشھد صافي دخل الفائدة تحسناً بنسبة  مليار درھم للمرة األولى. 500حيث تجاوز إجمالي األصول آخر 

كما حظي األداء التشغيلي بدعم ناتج عن  .العام السابق نتيجة نمو القروض وإحراز مزيد من التحسن في الھوامشذاتھا من 

العام السابق. وال تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على فترة ذاتھا من بالمقارنة  %22التحسن في المخصصات بنسبة 

مركزھا القوي، حيث شھدت مزيداً من دعم نسب رأس المال نتيجة األرباح المحتجزة واالستقرار في جودة اإلئتمان والسيولة. 

  فلساً للسھم الواحد. 40بواقع  2018وقد أتاحت ھذه النتائج لمجلس اإلدارة إصدار توصيات بتوزيع أرباح لعام 

  

   2018للسنة المنتھية في عام  –أبرز النتائج المالية 

  العام السابق. بالفترة ذاتھا من مقارنة  %20مليار درھم، بزيادة بنسبة  10بلغ صافي الربح 

 وإحراز مزيد من التحسن العام السابق نتيجة نمو القروض بالفترة ذاتھا من مقارنة  %19صافي دخل الفائدة بنسبة  ارتفع

 .في الھوامش

  مدعوماً  %2.82العام السابق ليصل إلى نسبة بالفترة ذاتھا من نقطة أساس مقارنة  35تحسن صافي ھامش الفائدة بواقع

 بارتفاع أسعار الفائدة. 

  مقارنة بالعام السابق. %13مليار درھم مرتفعاً بنسبة  17.4بلغ إجمالي الدخل 

 2017عن نھاية العام  %6مليار درھم، مرتفعاً بنسبة  500.3ات بلغ إجمالي الموجود. 

  مليار درھم. 327.9لتصل إلى  2017مقارنة بنھاية العام  %8ارتفاع قروض العمالء بنسبة 

  مليار درھم. 347.9لتصل إلى  2017مقارنة بنھاية العام  %7ارتفاع ودائع العمالء بنسبة 

 فيما بلغت نسبة التغطية  %5.9، حيث بلغت نسبة القروض منخفضة القيمة التزال معدالت جودة االئتمان مستقرة

127.3%. 

  إلى الوضع السليم للسيولة. %94.3، كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ %195.3بلغ معدل تغطية السيولة 

  فيما حافظت نسبة كفاية   % 16.6 إلىتحّسن معدالت رأس المال مدعومة بارتفاع نسبة الشق األول من األسھم العادية

 .%20.9 على مركزھا القوي عند نسبة رأس المال
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 إدارة مجموعة بنك مجلس رئيس ،مكتوم آل سعيد بن أحمد الشيخ سمو وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال

تمكن من تحقيق أرباح صافية سنوية  لذياناجحاً لبنك اإلمارات دبي الوطني آخر عاماً  2018: "شكل الوطني دبي اإلمارات

بنك رائد في دولة اإلمارات العربية المتحدة، فإننا نتعھد بدعمنا والتزامنا ك ومن موقعنا. نمو قوي في الدخلب مدعومة قياسية

دبي التي أعلنھا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس لالثمانية مبادئ الو "وثيقة الخمسينــ "بالكامل 

والتي تؤكد تمّسك قيادتنا الرشيدة بنھج الحوكمة العادل والتنويع االقتصادي  -رعاه هللا  –الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

دبي،  2020يك المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو وبصفتنا الشر .ألجيال الحاضر والمستقبل والسعادة والرفاھية وتحقيق التقدم

از كسبو تأتي في الطليعة من حيث االمتياإلفنحن نركز بالمرتبة األولى على التأكد من جعل خدماتنا المصرفية المقدمة خالل 

تمّكنا م زايد" و، قمنا بتوجيه أنشطة المسؤولية المجتمعية لدينا بما ينسجم ويتماشى مع مبادرة "عا2018في االبتكار. وفي عام 

ھو عام التسامح في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومن خالل استثمارنا   2019باعتبار أنومن تحقيق جميع أھدافنا بنجاح. 

المتواصل في تقنيات الدعم والمساندة المبتكرة، فنحن نسعى باستمرار إلى تحسين تجربة التعامل المصرفي ألصحاب الھمم 

االستقاللية في حياتھم اليومية. وفي إطار التزامه تجاه أصحاب الھمم، يدعم بنك اإلمارات دبي الوطني  وتمكينھم من تحقيق

مبادرة "مجتمعي... مكان للجميع" التي أطلقھا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عھد دبي رئيس المجلس 

وفي ضوء األداء القوي . 2020ة صديقة ألصحاب الھمم بحلول العام التنفيذي، والتي تھدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدين

   فلساً للسھم الواحد."  40للبنك، فإننا نقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 

  

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

مليار درھم  10، حيث حقق أرباحاً صافية قياسية بلغت 2018اإلمارات دبي الوطني من إحراز نتائج مالية متميزة في العام 

مليار درھم. وتقديراً ألدائه القوي وتركيزه على المبادرات الرقمية، نال بنك اإلمارات دبي  500إجمالي موجوداته  تجاوزفيما 

"، وھي منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك Livكما حصدت ".  نك رقمي في خدمة العمالء.الوطني جائزة أفضل ب

اإلمارات دبي الوطني، جائزة "البنك الرقمي األكثر ابتكاراً في دولة اإلمارات العربية المتحدة" تقديراً لنموذج عملھا الذي يركز 

تعزيز التواجد  2018وقد واصلنا خالل العام   الشباب. من جيل ضالً للعمالءعلى أنماط حياة العمالء، لتصبح بذلك خياراً مف

صيف ونحن على ثقة بأن نھج عملنا الح ومصر.  الدولي للبنك من خالل توسيع نطاق شبكة فروعنا في المملكة العربية السعودية

  الً."سيواصل تحقيق أداء متميز والتعامل بكفاءة مع الفرص والتحديات التي تستجد مستقب

  

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

ً بارتفاع الدخل وانخفاض تكاليف المخاطر. وتحسنت  %20ارتفع صافي األرباح بنسبة  حيث. 2018قياسية للعام  مدعوما

وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة التي أثرت إيجاباً على أداء دفتر القروض  2018نقطة أساس في العام  35الھوامش بواقع 

ة العمومية للمجموعة على مكانتھا الراسخة بعد أن حظيت بدعم وھو ما عّوض الزيادة في تكاليف التمويل. كما حافظت الميزاني

أكبر لمتانة رأس المال والتي ترافقت مع مركز السيولة القوي ومستوى جودة االئتمان المستقر. وقد حققنا تقدماً جيداً من حيث 

زيع الشرق األوسط خالل حفل تو تسريع وتيرة جدول مبادراتنا الرقمية، وكان من دواعي سرورنا أن نفوز بلقب "المبتكر" في

ا قمنا بتوسيع نطاق مزاي  الجديدة،  البنك لمواصلة تقديم الخدمات والمنتجات وفي إطار جھودلالبتكار.  2018جلوبال فاينانس 

بطاقة وحساب التوفير  قنواتنا المصرفية الخاصة بالدفع من دون تماس لتشمل منصة "جوجل بالي"، باإلضافة إلى إطالق

"سكاي واردز" من بنك اإلمارات دبي الوطني، وھو أول حل مصرفي في دولة اإلمارات العربية المتحدة يتيح يزا الخصم ف

ارات من أن بنك اإلم ونواثق فإننا  وبالتطلع إلى األمام، مقابل نفقاتھم المرتبطة بمدخراتھم.  للعمالء كسب أميال سكاي واردز

  وتوفير قيمة عالية لمساھميه."خدمات متميزة لعمالئه ستمر في تقديم يدبي الوطني س
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  التقرير المالي

 درھم مليار

شھرا المنتھية  12

 في

شھرا المنتھية  12

 في
 أفضل / (أسوأ)

 (%) 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31

 %19 10.786 12.888 صافي دخل الفائدة

 -%  3 4.669 4.514 صافي دخل غير الفائدة

 %13 15.455 17.402 اإليراداتإجمالي 

 -%16 -4.844 -5.620 نفقات عامة وإدارية

 %11 10.611 11.783 أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة

 %22 -2.229 -1.748 ةمخصصات انخفاض القيم

 %  20 8.382 10.035 أرباح تشغيلية

 %89 72 136 ةحصة من أرباح في شركات زميل

 -%18 -109 -129 رسوم الضرائب

 %20 8.346 10.042 صافي الربح

 -%  1.0 %31.3 %32.3 نسبة التكاليف لإليرادات (%)

 %0.35 %2.47 %2.82 ھامش صافي الفائدة (%)

 %21 1.40 1.70ربحية السھم (درھماً)

 %  1.9 %20.2 %22.1العائد على حقوق المساھمين الملموسة (%)

    

   
   

 مليار درھم
 أفضل / (أسوأ) فيكما  كما في

 (%) 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31

 %6 470.4 500.3إجمالي الموجودات

 %8 304.1 327.9القروض

 %7 326.5 347.9الودائع

 %0.3 %  6.2 %5.9نسبة القروض مخفضة القيمة (%)

 %  2.8 %  124.5 %127.3نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة (%)

 -%  0.3 %  21.2 %20.9المال (%)نسبة كفاية رأس 

 %  0.9 %18.9 %19.8نسبة الشق األول (%)

 %1.0 %15.6 %16.6نسبة الشق األول من األسھم العادية (%)
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ي  ة ف نة المنتھي دخل للس الي ال ل إجم مبر  31وص غ  2018ديس ى مبل ار 17.402إل م، ملي ادة  درھ بزي

  .2017 في العام درھم مليار 15.455 مقارنة بمبلغ %13  قدرھا

  

بةو دة بنس ل الفائ افي دخ ا ص ام  %19 نم ي الع ى 2018ف ل إل ار 12.888 ليص م ملي روض  درھ و الق ة نم نتيج

  مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة. 2018صافي ھامش الفائدة في العام وتحسن الھوامش. كما ارتفع 

  

ضو دة انخف ر الفائ ن غي دخل م بة  ال بب  %3بنس ام بس الل الع تثمارية خ ة االس ن األوراق المالي دخل م اض ال انخف

  تكوين مخصص انخفاض القيمة لحصص صندوق الملكية الخاصة. نتيجة

  

عن العام السابق،  %16درھم، بارتفاع بنسبة   مليار 5.620إلى  2018ديسمبر  31وصلت التكاليف للسنة المنتھية في و  

نولوجيا المعلومات المتعلقة باالستثمار في التحول الرقمي والتحديث وھذا عائد إلى ارتفاع تكاليف الموظفين وتكاليف تك

التكنولوجي. كما طرأ ارتفاع على التكاليف نتيجة توسيع شبكة فروعنا الدولية وضريبة القيمة المضافة واإلعالنات ورعاية 

، نظراً %33وجيھية التي تبلغ ضمن الحدود الت %32.3دبي.  وال تزال نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع  2020معرض إكسبو 

  .تقديم خدمات متميزة لعمالئنابھدف  نتجاتناالستثمارنا في تحسين قدراتنا الرقمية وم

  

. وبلغت رسوم مخصصات %5.9ليصل إلى  %0.3، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بواقع 2018وخالل العام 

مدعومة بتحصيالت لقروض ما ، 2017مقارنة بالعام  %22درھماً، وھي أقل بنسبة   مليار 1.748 الصافية انخفاض القيمة

درھم لمبالغ أعيد قيدھا وتحصيالت والتي ساھمت مجتمعة في   مليار 1.631ويشمل صافي المخصصات مبلغ قبل الدمج. 

   .%127.3تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 

  

من الربح المسجل في العام  %20، وھو أعلى بنسبة 2018العام درھم في   مليار 10.042وبلغ صافي الربح للمجموعة 

. ويعود السبب في زيادة صافي األرباح إلى نمو الموجودات وارتفاع الھوامش وتقليص حجم المخصصات الذي عّوض 2017

  بدوره الزيادة في تكاليف التشغيل.

  

. فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن 2018على التوالي خالل العام  %7و %8وارتفعت القروض والودائع بنسبة 

. %195.3، وتعتبر نسبة تغطية السيولة سليمة حالياً وھي اآلن عند حدود %94.3النطاق المستھدف من اإلدارة عند نسبة 

والخاص مليار درھم عن طريق مزيج من عمليات الطرح العام  8.2، قام البنك بجمع تمويالت ألجل بمبلغ 2018وخالل العام 

وقام البنك بإعادة التفاوض على    من إجمالي المطلوبات. %10 مع آجال استحقاق تصل لمدة ثالثين عاماً. ويمثل التمويل ألجل

  مليار دوالر أمريكي. 2وزيادة حجمھا لتصل إلى  2021تسھيالت تمويلية قائمة بأسعار أكثر تنافسية حيث تم تمديد أجلھا لغاية 

  

  .%20.9ونسبة إجمالي رأس المال  %16.6، بلغت نسبة الشق األول من األسھم العادية في البنك 2018ديسمبر  31كما في و
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  أداء األعمال

  األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

 %8درھم بزيادة قدرھا  مليار 7.350إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات في  2018بلغ الدخل التشغيلي للعام 

ً مقارنة بالعام السابق،  مقارنة بالعام  %5بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات. كما شھد دخل الرسوم نمواً بنسبة  مدعوما

  .من حجم اإليرادات %35السابق مدعوماً بأعمال البطاقات والصرف األجنبي ويمثل 

  

والتحديات في ظل األوضاع غير المواتية  2017) مقارنة بالعام %5( مليار درھم 6.6وحقق دفتر المطلوبات نمواً بواقع 

السائدة في السوق، وذلك بدعم من صفقات االستحواذ المحلية القوية وحمالت العمالء الترويجية الناجحة التي تم إطالقھا على 

ماً بالتحسينات اإلضافية التي تم ) خالل العام مدعو%9مليار درھم ( 3.4نطاق واسع. كما ارتفع حجم قروض العمالء بحدود 

وبطاقات االئتمان االساسية  %25إدخالھا على المنتجات وأسعار الفائدة المرنة، كما نمت مبيعات القروض الشخصية بنسبة 

  م".وأكثر من نصف البطاقات الجديدة التي تم إصدارھا تنتمي إلى فئة "بريميعلماً أن مقارنة بالعام السابق.  %36الجديدة بنسبة 

  

" من إعمار وبنك اإلمارات دبي الوطني، التي توفر للعمالء فرصة كسب Uإطالق بطاقة ائتمان فيزا " 2018شھد العام و

ً طرح البنك حساب التوفير  آتواستبدال نقاط مكاف  وبطاقة الخصم فيزافي كافة محالت ومتاجر إعمار. وخالل العام أيضا

بحسب نفقاتھم باإلضافة إلى آت من بنك اإلمارات دبي الوطني الذي يوفر للعمالء خاصية كسب أميال مكاف "سكاي واردز"

ات ات ثروخدمة استشارتقديم الخدمات المصرفية المميزة من خالل إدارة م تعزيز ت العديد من مزايا السفر وأسلوب الحياة.

مقارنة  ٪7ة بنسب"بيوند"  لألفراد الناشئة الخدمات المصرفيةمنصة ن نمت ألجھزة اللوحية، في حياألفراد الرائدة القائمة على ا

  بالفترة ذاتھا من العام الماضي.

  

الخدمات المصرفية الرقمية التابعة للبنك واألولى من نوعھا في الدولة التي تواكب  "، منصةLivمن جھة ثانية، أصبحت ".و

 10.000احتياجات جيل األلفية، البنك الرقمي األسرع نمواً في دولة اإلمارات العربية المتحدة نظراً لقدرتھا على جذب أكثر من 

الثروات مبادرات التحول الرقمي في البنك، حيث قامت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة عميل شھرياً. كما واصلت 

تجديد وتحديث تطبيق "فيتنس"، وتحسين خدمات الدفع بإضافة "جوجل باي" وتوسيع نطاق خدمة التحويل المباشر "دايريكت ب

  ثانية لتشمل المملكة المتحدة. 60ريميت" خالل 

  

في دبي مدعومين  ين جديدينعللمتعاملين من دون االستعانة بصّرافين وفرشبكة الفروع بافتتاح أول فرع يقدم خدماته  تعزيزتم و

  ثالثة فروع جديدة في المملكة العربية السعودية.من خالل افتتاح الحضور الدولي  توسيعمع كما ، بأحدث التقنيات الرقمية

  

، وذلك على خلفية جذب أعداد أكبر 2018الرقم في العام  مزدوجحققت إيرادات إدارة الخدمات المصرفية الشخصية نمواً و

وتم كذلك تحسين أداء   .المستمر لدخلا ذاتمن العمالء، فضالً عن تحسين مزيج األعمال الذي ترّكز على اختيار المنتجات 

لونش باد"  ذااإلدارة بإضافة منتجات جديدة، من ضمنھا سندات مالية مھيكلة محمية رأس المال، إلى جانب طرح منصة "

  لتمويل الجيل المقبل من الشركات الناشئة. 
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طرحت اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول صناديق جديدة استأثرت باھتمام عدد من المستثمرين البارزين واتسمت و

ألوراق ل، في حين كان يتم تصنيف شركة اإلمارات دبي الوطني تشھد تحديات عديدةبتحقيق عائدات جيدة في ظل بيئة أعمال 

  المالية وبشكل مستمر كأفضل شركة وساطة لألفراد للشھر من قبل بورصة ناسداك دبي.

  والمؤسسات للھيئات المصرفية األعمال

انعكست من خالل نمو الدخل بنسبة  2018حققت إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات نتائج مالية قوية لعام 

درھم، وكالھما   مليار 4.428درھم، فيما ارتفع صافي األرباح بنسبة مماثلة ليصل إلى  مليار 5.851ليصل إلى   18%

  يشكالن نتائج قياسية لإلدارة.

  

من العام السابق بسبب ارتفاع حجم  %24أعلى بنسبة  2018درھم للعام  مليار 4.587وكان صافي دخل الفائدة البالغ 

وتحسن الھوامش المدعومة بزيادة أسعار كما أعمال التمويل التجاري وأنشطة اإلقراض قصيرة األجل خاصة في الموجودات 

مقارنة بالعام السابق، ويعود السبب الرئيسي في ذلك  %2درھم للعام، منخفضاً بنسبة  مليار 1.264بلغ دخل الرسوم والفائدة. 

ابلھا ارتفاع جزئي في الدخل غير الممول من أعمال التداول ومنتجات إلى تباطؤ أنشطة األعمال المصرفية االستثمارية والتي ق

  الخزينة.

  

، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في اإلنفاق على 2017مقارنة بالعام  2018للعام  %18وارتفعت التكاليف بنسبة 

ادة التخصيص الداخلي للنفقات. وفي مبادرات األعمال االنتقائية التي تم طرحھا بھدف إعادة رسم مشھد األعمال وكذلك إع

إطار برنامج التحول الرقمي في البنك، تواصل إدارة الخدمات المصرفية لألعمال االستثمار في التكنولوجيا لتعزيز مزايا 

  وعروض منتجاتھا وتحسين مستويات اإلنجاز المباشر والفوري للمعامالت.

  

بل الدمج قد أدت إلى زيادة التحصيالت، إال أنه قد تم تكوين مخصصات وبالرغم من أن التسوية الناجحة لمحفظة قروض ما ق

  إضافية خالل العام بھدف تحسين المستوى الكلي لتغطية المخصصات.

  

مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك إلى زخم النمو في أنشطة اإلقراض والنمو في أعمال التمويل  %4ارتفعت الموجودات بنسبة و

مع أن ھذا النمو ارتكز بشكل كبير في الودائع الثابتة نتيجة إقبال العمالء على  %5كما نمت الودائع بنسبة  التجاري في البنك.

  االستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.

  

إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات في برنامج تحولھا لكي  إلى استمرار 2018ويشير أداء األعمال القوي للعام 

طليعة مزودي الخدمات المصرفية للشركات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل توفير مجموعة كاملة من  تكون في

  المنتجات والحلول المصرفية لعمالء البنك في جميع أنحاء المنطقة.

  

  والخزينة العالمية األسواق

مقارنة  2018مليون درھم للعام  921ليصل إلى  %18حققت إدارة األسواق العالمية والخزينة نمواً ملفتاً في الدخل بنسبة 

  . 2017مليون درھم للعام  782بمبلغ 
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كما تمكن مكتب إدارة الموجودات والمطلوبات من تحقيق نتائج متميزة من خالل تخطيط وضع الميزانية العمومية على نحو 

  يتيح لھا االستفادة القصوى من بيئة أسعار الفائدة المتزايدة.

  

، وذلك على خلفية ارتفاع حجم صرافة العمالت األجنبية نتيجة تحسين 2018يعات الخزينة بأدائھا القوي للعام وتميزت مب

  مزايا وعروض المنتجات وتأسيس عالقات عمل أوثق مع العمالء من الشركات والمؤسسات. 

 

ي وماً بمكاتب التسعير والصرف األجنبتمكن مكتب التداول من تحقيق أداء متميز على الرغم من تقلبات السوق العالمية مدعو

  واإلدارة التحوطية للمخاطر.

  

مليار درھم على شكل تمويالت ألجل من خالل مزيج من عمليات الطرح العام  8.2ونجح مكتب التمويل العالمي في جمع 

والخدمات المصرفية  ةليكما وبالتعاون مع إدارة مجموعة المؤسسات الما والخاص مع آجال استحقاق تصل لمدة ثالثين عاماً.

  مليار درھم.  7.3بقيمة صفقة مشتركة ورفع حجم تمديد أجل استحقاق تمويل تم  ،اإلستثمارية

  

الذي يحّسن وبشكل كبير في المكاتب األمامية والخزينة بتطبيق نسخة مطورة من نظام  كما قامت إدارة األسواق العالمية

     مختلف المناطق الجغرافية.جاھزيتھا للمنتجات والخدمات الجديدة في 

  

  اإلمارات اإلسالمي

مليون درھم، بزيادة  924بلغ قياسي انعكست من خالل تسجيل صافي أرباح  2018 لعامنتائج قوية  حقق اإلمارات اإلسالمي

  .مقارنة بالعام السابق %32بنسبة 

  

ً بنسبة 2018 لعامدرھم   مليار 2.463كما بلغ إجمالي الدخل في اإلمارات اإلسالمي  . 2017مقارنة بالعام  %3، مرتفعا

ويعود السبب في ھذه الزيادة إلى انتعاش أنشطة اإلقراض وارتفاع دخل الرسوم األساسية نتيجة زيادة حجم معامالت الصرف 

اطر خالل خاألجنبي وأعمال بطاقات االئتمان. وساھمت حملة التحصيالت المكثفة التي ترافقت مع تحسن معدل التكلفة إلى الم

  مقارنة بالعام السابق. %57العام في خفض مخصصات إنخفاض قيمة الموجودات المالية بنسبة 

  

الذمم المدينة للتمويل  تعارتف. فيما 2018مليار درھم بنھاية العام  58وبلغ إجمالي الموجودات في اإلمارات اإلسالمي 

مليار درھم خالل العام. وخالل الفترة نفسھا، بقيت ودائع المتعاملين مستقرة نسبياً عند  36لتصل إلى  %7واالستثمار بنسبة 

من إجمالي  %66مليار درھم. كما تمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في اإلمارات اإلسالمي حالياً  41.6حدود 

  ، وھي ضمن النطاق المستھدف من قبل اإلدارة. %87لمتعاملين. وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند ودائع ا

  

  مالمح مستقبلية

، ونتيجة لذلك، قمنا 2018ارتفع إنتاج النفط في دولة اإلمارات العربية المتحدة بأكثر من المتوقع في النصف الثاني من عام 

بالنسبة لعام و  سابقاً. %2.2بعد أن كانت  %2.4أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى بش 2018  برفع توقعاتنا لعام

 يصلأن ع قونتو ، نتوقع أن يكون النشاط االقتصادي مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط باإلضافة إلى زيادة اإلنفاق الحكومي.2019

وسيستمر البنك في تطبيق  .2019العام  في %3.1نسبة إلى رات العربية المتحدة إلمادولة ا فيالناتج المحلي اإلجمالي 
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استراتيجيته الناجحة التي تستند إلى خمس ركائز جوھرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعمالء ترتكز على اإلبتكار 

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

  

  -انتھى-

 الجوائز:
 

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي 

o "البنك يحتفظ بلقب  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في الشرق األوسط" من "يوروموني

 التوالي.دولة اإلمارات العربية المتحدة " للعام الرابع على  "أفضل بنك في

o  "بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جوائز "أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في اإلمارات العربية المتحدة

و"أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في الشرق األوسط" و"أفضل بنك رقمي في الشرق األوسط" و"أفضل 

 ".تطبيق للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت" من "ذا آسيان بانكر

o  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق األوسط" من "ذا

 آسيان برافيت بانكر للتميز". 

o  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جوائز "أفضل بنك رقمي" و"أفضل موقع الكتروني متكامل للخدمات المصرفية

ضمن جوائز الشرق  جلوبال فاينانسلألفراد" و"أفضل بنك رقمي لألفراد" في دولة اإلمارات العربية المتحدة من 

 ألفضل بنوك رقمية للمستھلكين في العالم 2018األوسط 

o المبتكر" في الشرق األوسط و"المبتكر للقروض الشخصية بدون  رات دبي الوطني يحصد جائزةبنك اإلما"

 جوائز المبتكرون 2018 جلوبال فاينانسأوراق" من 

o  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزتي "بنك العام للخدمات المصرفية لألفراد في الشرق األوسط" و"أفضل

"الجوائز العالمية للخدمات المصرفية لألفراد  نترنت" خالل حفل توزيعاستخدام للخدمات المصرفية عبر اإل

2018." 

o  .بنك اإلمارات دبي الوطني ينال تكريم عن "المبادرة الوطنية" من وزارة شؤون الرئاسة 

o  "بنك اإلمارات دبي الوطني كابيتال يفوز بجائزتي "أفضل بنك استثماري محلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

وجائزة "أفضل بنك في مجال استثمارات الملكية الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة " خالل حفل توزيع 

 جوائز األداء المتميز من "إي إم إي إيه فاينانس".

o  منصةLiv. :من بنك اإلمارات دبي الوطني تحصد جوائز عالمية خالل السنة األولى من عملياتھا 

  األكثر ابتكاراً في دولة اإلمارات العربية المتحدة" خالل حفل توزيع جلوبال فاينانسجائزة "البنك الرقمي 
 2018أفضل بنوك رقمية للمستھلكين في العالم في جوائز الشرق األوسط 

  جائزة "أفضل بنك رقمي في الشرق األوسط" خالل حفل توزيع جوائز "ذا آسيان بانكر" للتميز الدولي في
 فراد.الخدمات المالية لأل

 
 

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز التسويق والتواصل االجتماعي وإشراك العمالء 

o  بنك اإلمارات دبي الوطني "العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في اإلمارات" للعام الثاني على التوالي بقيمة

 أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر". مليار دوالر 3.534
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o إلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل فريق عمل في مجال المسؤولية االجتماعية للعام" في حفل بنك ا

 توزيع "جوائز الخليج لالستدامة والمسؤولية االجتماعية".

o  بنك اإلمارات دبي الوطني يحظى بالتكريم لتفوقه بتوفير تكنولوجيا بلمسة بشرية ويفوز بجائزة "أفضل تجربة

 فل توزيع "جوائز تجربة العمالء في الخليج".للعمالء" خالل ح

 
  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول –جوائز إدارة األصول وتمويل األفراد 

o  جلوبال انفستور الشرق من " أصول للعام" مديرأفضل "اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول يحصد جائزة

 "2018األوسط لعام 

o  إلدارة األصول في الشرق األوسط نمواً "أسرع شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول يحصد ثالث جوائز

كوك رائد في الشرق صصندوق " و"أداءً  متعددة األصول في الشرق األوسط لصناديقا أفضل و" "2018

 "2018 فاينانسأند بانكينك  جلوبال" " مناألوسط

o ل في حف" عقاري في اإلمارات العربية المتحدة أبرز خدمات استثمارحصد جائزة "ي اإلمارات دبي الوطني ريت

    .2018توزيع جوائز إدارة الثروات والتمويل 

 
 جوائز اإلمارات اإلسالمي 

o في دولة اإلمارات العربية المتحدة" من مجلة "جلوبال  اإلمارات اإلسالمي يحصد جائزة "أفضل بنك إسالمي

 فاينانس".

o  اإلسالمي ينال جائزة "الفروع األكثر تحسناً" المقدمة من جوائز "مؤشر المقارنة المعيارية لخدمة اإلمارات

المتعاملين"، وھو استطالع سنوي تجريه شركة "إيثوس للحلول المتكاملة"، وذلك تقديراً للتحسينات في تجربة 

 المتعاملين التي أدخلھا المصرف على شبكة فروعه.

o  "يفوز بثالث جوائز للتميز في ممارسة التعلم من اتحاد تنمية المواھب."اإلمارات اإلسالمي 

 

 بنك اإلمارات دبي الوطني مصر 

o "بنك اإلمارات دبي الوطني مصر يحصد جائزة "أفضل بنك رقمي في مصر" من مجلة "إنترناشيونال فاينانس 

 

 تنفيذ 

o التميز في األعمال الدولية ( تحصد جائزة تنفيذIBX فئة "االستراتيجية والتغيير والتحويل".في  2018) لعام 

o 2018مركز إتصال" خالل مؤتمر وجوائز سعادة العمالء  أفضل" تنفيذ تحصد جائزة 

  

 نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني:

 بنك اإلمارات دبي الوطني ھو من البنوك الرائدة في المنطقة.

 1069فرعاً اضافة الى  230ويقوم البنك بتقديم أعمال مصرفية متميزة لألفراد في الدولة من خالل شبكة فروعه التي تضم 

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

ركات واألفراد في دولة اإلمارات العربية ا المية واألعمال للش رفية اإلس لمتحدة ويقوم بتقديم خدماته في مجال األعمال المص

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

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

www.emiratesnbd.com . 

  

 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  

  
 
 


