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   خبر صحفي عاجل للنشر

 2018لعام من ا بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج النصف األول

    

 بالنصفمقارنة  %29بنسبة مرتفعاً  درھم مليار 5 مبلغصافي الربح  تجاوزبقياسية للنصف األول  نتائج

 المخصصات وانخفاض الفائدة دخل صافيالسابق نتيجة الرتفاع  العاممن  األول

 

  : 2018 يوليو 18 ،دبي

 

بح بنسبة صافي الر رتفاعبا وذلك قياسيةنتائج مالية  تحقيق عنأعلن بنك اإلمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة، 

 نمو نتيجة السابق العاماألول من  بالنصفمقارنة  %20صافي دخل الفائدة بنسبة  تحسنودرھم.  مليار 5.0ليصل إلى  29%

األداء التشغيلي بدعم قوي ناتج عن التحسن في المخصصات بنسبة  حظي كما. الھوامش في التحسن من مزيد وإحراز القروض

حيث شھدت مزيداً من دعم نسب رأس المال نتيجة األرباح  القوي، مركزھا على تحافظالميزانية العمومية للبنك . والتزال 40%

   المحتجزة التي ترافقت مع استقرار في السيولة ومعدالت جودة االئتمان.

 

  

   2018للنصف األول من العام  – أبرز النتائج المالية

  السابق. العام  بالنصف األول منمقارنة  %29مليار درھماً، بزيادة بنسبة  5.0بلغ صافي الربح 

 وبدعم من التحّسن المستمر في الھوامش. نمو القروضمقارنة بالعام السابق نتيجة  %20الفائدة بنسبة  دخل صافي ارتفاع 

  مدعوماً  %2.78ليصل إلى نسبة  العام السابق بالنصف األول منمقارنة  نقطة أساس 33تحسن صافي ھامش الفائدة بواقع

 بارتفاع أسعار الفائدة. 

 مليار درھم 8.5العام السابق ليصل إلى  بالنصف األول منمقارنة  %13بنسبة  الدخلجمالي إ تحسن. 

 درھم، مليار 477.5 الموجودات إجمالي بلغ  ً  .2017 العام نھاية عن %2 بنسبة مرتفعا

  مليار درھم. 316.4لتصل إلى  2017مقارنة بنھاية العام  %4ارتفاع قروض العمالء بنسبة 

  مليار درھم. 335.0لتصل إلى  2017مقارنة بنھاية العام  %3ارتفاع ودائع العمالء بنسبة 

  128.4نسبة التغطية إلى تعززت في حين  %6.0تحسن نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى%. 

  السليم للسيولة.إلى الوضع  %94.4الذي يبلغ و، كما يشير معدل القروض إلى الودائع %158.7بلغ معدل تغطية السيولة 

  وانتھت نسبة كفاية  %16.3نسبة الشق األول من األسھم العادية في البنك إلى تحّسن معدالت رأس المال، حيث ارتفعت

  . %21.2رأس المال عند 
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 لمجموعة المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس نائب القاسم، عبدهللا ھشام قال المجموعة، أداء على تعليقه معرض وفي

ن االرباح م آخر قياسي رقم تسجيل منبنك اإلمارات دبي الوطني  لتمكن الفخر من بكثير نشعر نناإ" الوطني، دبي اإلمارات بنك

ً  .2018في النصف األول من العام  ةالصافي  "Liv". تتمكن نا يسرنالمبادرة شھر اإلمارات لإلبتكار الذي انعقد مؤخراً،  وتبعا

الل ما يزيد عن مائة ألف عميل خ اكتساب من األلفية، جيل احتياجات تواكب التيورقمية في البنك الخدمات المصرفية ال منصة

من  %84 نمواً في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث األسرعالرقمي  البنك اليوم Livالعام األول من انطالقھا. وتعتبر .

ة بنك لقب "أفضل بنك في الشرق األوسط" باإلضافاليسعدنا أن ينال  كما على بنك اإلمارات دبي الوطني. دداً العمالء يعتبرون ج

وذلك خالل حفل توزيع جوائز  ،"أفضل بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة" للسنة الرابعة على التوالي جائزة الى

خالل  ، وذلك منالمنطقة في المصرفية للخدمات الرقمي التحول بمبادرات التزامه يرّسخ البنك واليزال"يوروموني" للتميز. 

بإطالق العديد من مبادرات الخدمة المجتمعية  كذلكنفخر  كما. قطرح العديد من الحلول المصرفية الرقمية في السوفي  ريادته

  ."المؤسس الوالد إرث تخلّد التي" زايد"عام  مبادرةتعبيراً عن تمسكنا واقتدائنا بأھداف ورسالة 

  

التي  المجموعة تاريخ في االولى المرة انھا" :الوطني دبي اإلمارات بنك لمجموعة التنفيذي الرئيس نيلسون، شاين وقال

درھم، ويعود ھذا اإلنجاز بشكل  مليار 5 من بأكثر سنوية نصف أرباح صافي تحقيق من الوطني دبي اإلمارات بنك فيھا يتمكن

 ظتحافورئيسي إلى نمو صافي دخل الفائدة وذلك على خلفية نمو القروض وتحسن الھوامش وانخفاض تكاليف المخاطر. 

نتيجة األرباح المحتجزة والتي ترافقت مع  المال رأس لقوة اكبر دعم مععلى مكانتھا الراسخة  للمجموعةالميزانية العمومية 

التصنيف "موديز" و"فيتش" بتأكيد تصنيفھما ونظرتھما  وكالتييسرنا أن تقوم  كمااستقرار نسب السيولة وجودة االئتمان. 

 سبيربنك حصة لشراء يةئنھا اتفاقية إبرام عن البنك إعالن أعقاب فيبنك اإلمارات دبي الوطني وذلك  بخصوص يةالمستقبل

   ".إس. ايه دينيزبنك في %99.85 البالغة

  

 2018 من عام الثاني" كان األداء التشغيلي للربع وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: 

حيث حققنا صافي أرباح ربع سنوية قياسية مدعومة بالنمو في أعمالنا األساسية. كما شھدت ھوامش الربح تحسناً  للغاية جيداً 

ً على أداء دفتر القروض والتي عّوضت  التيالفائدة  أسعارنقطة أساس خالل ھذا الربع نتيجة ارتفاع  14بواقع  أّثرت إيجابا

الودائع،  رصيد من %54نسبة  تشكل التوفير أرصدة الحسابات الجارية وحساباتن أ وبماتكاليف الودائع.  في الطفيفاالرتفاع 

ً فإن دفتر القروض لدينا في وضع يؤھله  قمنا بتعديل  قدف لذلك، ونتيجة ،لالستفادة من االرتفاع المرتقب في سعر الفائدة حاليا

لنا منّصة مواتية لمواصلة  توفر %31.3 البالغة الدخل إلى التكلفة نسبة أن كما. صعوداً  العام لھذاتوجيھاتنا عن نسبة الھامش 

وذلك في موازاة الجھود التي نبذلھا إلدخال مزيد من التحسينات على قدراتنا الرقمية  ،االستثمار في فرص النمو المستقبلي

  ."والتكنولوجية
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 التقرير المالي

                                 درھم مليار

النصف 
بتاريخالمنتھي   

النصف 
المنتھي بتاريخ

النصف  أفضل/(اسوأ)
المنتھي 
 بتاريخ

 أفضل/(اسوأ)

يونيو  03
2018 

يونيو  03
2017 

ديسمبر  31 (%)
2017 

(%) 

 %11 5.601 %20 5.185 6.229   صافي دخل الفائدة

 (%7) 2.401 (%2) 2.268 2.222 صافي دخل غير الفائدة

 %6 8.002 %13 7.453 8.451 إجمالي اإليرادات

 (%2) (2.592) (%17) (2.253) (2.646) نفقات عامة وإدارية

 %7 5.410 %12 5.200 5.805 مخصصات انخفاض القيمة رسوم أرباح تشغيلية قبل

 %22 (0.968) %40 (1.260) (0.755) ةمخصصات انخفاض القيم

 %14 4.442 %28 3.940 5.050 أرباح تشغيلية

 (%18) 0.060 %294 0.012 0.049 ةحصة من أرباح في شركات زميل

 (%62) (0.050) (%40) (0.058) (0.082) رسوم الضرائب

 %13 4.452 %29 3.894 5.018 صافي الربح

     
 %1.1 %32.4 (%1.1) %30.2 %31.3 نسبة التكاليف لإليرادات (%)

 %0.25 %2.53 %0.37 %2.41 %2.78 ھامش صافي الفائدة (%)

 %13 0.75 %31 0.65 0.85 (درھماً)ربحية السھم 

 %1.6 %21.1 %2.9 %19.8 %22.7 (%) الملكية الملموسةالعائد على حقوق 

      

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

يونيو  03
2018 

يونيو  03
2017 

ديسمبر  31 (%)
2017 

(%) 

 %2 470.4 %5 456.2 477.5 إجمالي األصول
 %4 304.1 %4 304.0 316.4   القروض
 %3 326.5 %5 319.9 335.0 الودائع

 %0.2 %6.2 %0.1 %6.1 %6.0 نسبة القروض مخفضة القيمة (%)
 %4 %124.5 %5 %123.5 %128.4 (%) نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة

 %0 %21.2 %0.5 %20.7 %21.2 نسبة كفاية رأس المال (%)
 %0.9 %18.9 %1.5 %18.3 %19.8 نسبة الشق األول (%)

 %0.7 %15.6 %1.4 %14.9 %16.3 نسبة الشق األول من األسھم العادية (%)
       

  

ً درھماً  مليار 8.451إلى مبلغ  2018 يونيو 30المنتھي في  للنصفوصل إجمالي الدخل  مقارنة بمبلغ  %13بنسبة  مرتفعا

  .2017 العامالفترة ذاتھا من  فيدرھماً  مليار 7.453

  

مليار درھم، ويعود ذلك إلى نمو  6.229ليصل إلى  2018في النصف األول من العام  %20صافي دخل الفائدة بنسبة  تحسن

  القروض والتحّسن في الھوامش.
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نظراً ألن دخل الرسوم األساسية المرتفع قد  2017العام  من نفسھامقارنة بالفترة  %2من غير الفائدة بنسبة  الدخل انخفضو

 قابله انخفاض في دخل األوراق المالية االستثمارية نتيجة تكوين مخصص انخفاض القيمة لحصص صندوق الملكية الخاصة.

  

 ،السابق العامعن  %17بنسبة  بارتفاعدرھماً،  مليار 2.646 إلى 2018 يونيو 30المنتھي في  للنصفوصلت التكاليف و

تكنولوجيا المعلومات المتعلقة باالستثمار في التحول الرقمي والتحديث التكنولوجي. وھذا عائد إلى ارتفاع تكاليف الموظفين وتكاليف 

 نسبة والتزال. المقترنة بفرص االستحواذ في تركيا التكاليفعلى التكاليف نتيجة توسيع شبكة فروعنا الدولية واالرتفاع في  ارتفاعكما طرأ 

 دعم في االستثمار من يمكننا ما وھو، %33 تبلغ والتي 2018 للعام التوجيھية الحدود ضمن %31.3 بواقع الدخل إلى كلفةالت

  .المستقبلي النمو فرص

  

ھذه الفترة،  وخالل. %6.0 ليصبح %0.1نسبة بتحسن معدل القروض منخفضة القيمة  ،2018 العام من األول النصفوخالل 

ً  مليون 755بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة  ، 2017 العام من المقابلة بالفترةمقارنة  %40بنسبة  متحسنةوھي  ،درھما

  نقطة أساس سنوياً.  55نسب التكلفة للمخاطر إلى نحو  تحسن إلىويعود ذلك 

  

 من %29 بنسبة أعلىوھو مبلغ قياسي  2018األول من العام  النصفدرھماً في  مليار 5.018بلغ صافي الربح للمجموعة و

عود السبب في زيادة صافي األرباح إلى نمو الموجودات وارتفاع الھوامش وانخفاض وي. 2017 العام من المقابلة الفترة في المسجل الربح

  المخصصات التي ساعدت في تعويض التراجع الطفيف في الدخل من غير الفائدة.

  

بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستھدف من وعلى التوالي منذ بداية العام.  %3و %4ارتفعت القروض والودائع بنسبة و

 مزيجمليار درھماُ عن طريق  6.7، قام البنك بجمع تمويالت ألجل بمبلغ 2018األول من العام  النصفخالل و. %94.4اإلدارة عند نسبة 

  من إجمالي المطلوبات. %10تمثل التمويالت ألجل نسبة ولعام والطرح الخاص. من عمليات الطرح ا

  

 إجمالي ونسبة %19.8 األول الشق نسبة بلغتو %16.3 البنك في العادية األسھم من األول الشق نسبة بلغت، 2018 يونيو 30كما في و

  .%21.2 عند المال رأس

 

 أداء األعمال

 

  الثروات وإدارة لألفراد المصرفية األعمال

انعكس من خالل تسجيل إجمالي دخل  2018األول من العام  للنصف قويةحققت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات انطالقة 

 الفائدةويعود ذلك إلى زخم النمو في صافي دخل  السابق، العام من األول بالنصف مقارنة %10درھم، بزيادة بنسبة  مليار 3.625بمبلغ 

 ،بطاقات االئتمانوالصرف األجنبي  بدخلمدعوماً  السابقالفترة ذاتھا من العام ب مقارنة %11نما دخل الرسوم بنسبة  كمامن المطلوبات. 

  .من اإليرادات %36حيث شكل نسبة 
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ً ، 2017) عن نھاية العام %3مليار درھم ( 3.9مرتفعاً بواقع  المطلوبات دفترنما و عمالء الخدمات  في االرتفاعبشكل رئيسي من  مدعوما

 نھاية عن) %5( درھممليار  1.8 بمبلغ العمالء قروض حجم ارتفع كما. الناجحةو النطاق الواسعةالمصرفية لألفراد وحمالت التسويق 

أعمال اكتساب أصول األفراد أداًء قوياً مدعوماً بالسياسة المعدلة  تحقق كما. العقاري والرھن ألجل القروض أرصدة نمو نتيجة 2017 العام

 االساسيةوبطاقات االئتمان  %32القروض الشخصية بنسبة  مبيعات والتحسينات اإلضافية التي تم إدخالھا على المنتجات، حيث نمت

إدارة اتخاذ القرار المؤتمت وذلك لتقديم موافقات سريعة العمل بنظام  بدء تموالسابق.  العام من نفسھا بالفترةمقارنة  %28الجديدة بنسبة 

  على القروض الشخصية وقروض السيارات.  

  

الخدمات  عمالء من مزيد اكتسابإدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات تركيزھا على منح أھمية أكبر للقيمة من خالل  عززتو

ين ارتفع الذو» بيوند«المصرفية المميزة والعمالء من أصحاب الثروات الجدد المنضمين حديثاً إلى عضوية الخدمات المصرفية الشخصية 

تم طرح إطار استشاري جديد خاص بإدارة الثروات، وذلك لتلبية احتياجات  كما.  السابق العامنفسھا من  بالفترةمقارنة  %5عددھم بنسبة 

  ".مبريميو" فئة إلى تنتميمن نصف البطاقات الجديدة التي تم إصدارھا  أكثرعلماً أن  الثروات أصحاب منتخطيط المالي للعمالء ال

  

 نم وذلك ،في ترسيخ حضورھا الريادي في مجال التحول الرقميإدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات االستثمار  واصلتو

يق األخرى عن طر االستثمارية الحلول من وغيرھا الحسابات وفتح والبطاقات القروض طلبات تقديم من العمالء تمكين في دورھا خالل

تم أيضاً تشكيل فرق متخصصة في منھجية تطوير البرمجيات بھدف ابتكار وتقديم خدمات جديدة بسرعة وكفاءة.  كمااللوحية.  األجھزة

رقمية التابعة للبنك واألولى من نوعھا في الدولة التي تواكب احتياجات جيل المات المصرفية خدال "، منصةLivجھة ثانية، استكملت ". منو

األسرع نمواً في دولة اإلمارات عميل جديد، لتصبح البنك الرقمي  100,000األلفية، عامھا األول من التشغيل وتمكنت من استقطاب 

ً العربية المتحدة. كما أطلقت المنصة  والمناسب  برنامج االدخار المفضل لديھم اختيار على العمالء لمساعدة" Liv. Goals" أيضا

  جديدة. ومزايابإضافة شركاء  "شوبرتم دعم وتطوير بوابة التجارة اإللكترونية "سكاي و. لنمط حياتھم

  

ويدھما بأجھزة اإلمارات وتزكذلك تجديد فرعين آخرين في مول تم  كماافتتاح فرع جديد في حي دبي للتصميم، بشبكة الفروع  توسيعتم و

 ينلتمك وذلك فروعه، عددمجمل  ثلثقام البنك بتوفير التجھيزات الخاصة بأصحاب الھمم في و ومعدات رقمية وأخرى ذاتية الخدمة.

  .المصرفية معامالتھم إلنجاز ومالءمة يسر بكل الفروع إلى الوصول من الھمم أصحاب

  

وتمكنت من تقديم المشورة والتوجيه للعمالء في ظل أوضاع السوق  ةالخدمات المصرفية الخاصة تحقيق نتائج مالية قوي إدارة واصلتو

وجاء  ،تدفقات قوية العالمية المتقلبة. وشھدت كبرى الصناديق االستثمارية التي تشرف عليھا شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول

طليعة فئات الصناديق ذات الصلة بھما. أما  فيمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لثابت الدخل الدوق صنوصندوق الصكوك العالمية 

في ظل سوق منخفضة األداء، وذلك  وعروضھافقد واصلت دعم وتحسين مزاياھا  ،بالنسبة لشركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية

  .التداول عبر اإلنترنت منصة إلىأكثر من نصف عمالئھا  تحويلإلى جانب  ،من خالل فتح أسواق جديدة
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  والمؤسسات للھيئات المصرفية األعمال

 ً  الربح، حيث بلغ صافي 2018 العام من األول للنصف للغايةحققت إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات أداًء قويا

ً مدعوم 2017المقابلة من العام عن الفترة  %29درھم بزيادة بنسبة  مليار 2.169لديھا   التشغيلي الدخل في %17 بنسبة بنمو ا

  .القروض تحصيالت وارتفاع

  

من عام  ذاتھاعن الفترة  %25، وھو أعلى بنسبة 2018األول من العام  للنصفدرھم  مليار 2.224بلغ صافي دخل الفوائد و

اإلقراض واستمرار التركيز على تحسين تكلفة التمويل ، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تحسن الھوامش والنمو في أنشطة 2017

  .التوفير وحسابات الجارية الحساباتمن خالل توجيه االھتمام نحو تنمية أرصدة 

  

ويعود ذلك  ،2017عن الفترة المماثلة من عام  %6بنسبة  بانخفاض ،2018األول من عام  للنصفمليون درھم  607بلغ دخل الرسوم و

بشكل رئيسي إلى تباطؤ أنشطة الخدمات المصرفية االستثمارية والذي تم تعويضه جزئياً من خالل النجاح في التركيز على نمو الدخل غير 

  الممول من منتجات الخزانة.

  

لك بشكل أساسي إلى إعادة ويرجع ذ 2017مقارنةً بالفترة نفسھا من عام  2018األول من عام  النصففي  %16ارتفعت التكاليف بنسبة و

إدارة األعمال المصرفية للھيئات تستثمر و. األعمال نھج صياغةإلعادة  اتخاذھاالھيكلة التنظيمية والمبادرات االنتقائية التي تم 

ستويات م تطويرمن أجل التحول الرقمي وتحسين قدرات المنتج و لألعمالتحديث أنظمة خدمة المعامالت المصرفية والمؤسسات حالياً في 

 .للمعامالت والفوري المباشر اإلنجاز

 

التسوية الناجحة لمحفظة قروض ما قبل الدمج إلى زيادة التحصيالت. وھذا  تبينما أد ،جودة االئتمان في دفتر القروض مستقرة والتزال

مليون درھم  411في متطلبات تكوين المخصصات لتصل إلى  %22 بنسبة تحسنبدوره ساھم في تحسن تغطية المخصصات وتحقيق 

  .2018 العاماألول من  للنصف

  

 %4دائع بنسبة الو انخفضت بينما القروض، على الطلب قوة بذلك لتعكس %3بنسبة  الموجودات نمت العمومية، الميزانية صعيد وعلى

  .المبذولة لتحسين مزيج التمويل اإلدارةمما يعكس جھود  ،أرصدة الودائع الثابتة فينخفاض اال نتيجة

 

  والخزينة العالمية األسواق

ً  حققت إدارة األسواق العالمية والخزينة نمواً  األول من العام  للنصفمليون درھم  443 إلى ليصل %46 بنسبةالدخل  في ملفتا

 . 2017مليون درھم للفترة ذاتھا من العام  304مقارنة بمبلغ  2018

 

نتائج متميزة من خالل تخطيط وضع الميزانية العمومية على نحو يتيح لھا  بتحقيقمكتب إدارة الموجودات والمطلوبات  واستمر

  االستفادة القصوى من ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة األجل.
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ي ساھمت أعمال التسعير ف وقدتحقيق أداء متميز ومساھمات قوية ناتجة عن مكاتب التسعير والصرف األجنبي.  منمكتب التداول  تمكنو

لعمالت حقق مكتب تداول ا كماتوسيع قائمة العمالت المتداولة مستفيدة من فرص التداول المتعددة المتاحة في األسواق الناشئة والمتقدمة. 

 اتعم تدفقدورھا في د مھيكلةالأعمال األسعار  وتواصلاألجنبية نتائج إيجابية على الرغم من األوضاع الجيوسياسية العالمية غير المواتية. 

  األعمال.

 

تنامي  مزايا المنتجات، باإلضافة إلى تحسيناألسواق العالمية والخزينة مبيعات أعلى في المشتقات والعمالت األجنبية بسبب  إدارة حققتو

  .إقبال العمالء المؤسسيين والشركات

  

شكل تمويالت ألجل من خالل عمليات الطرح العام والخاص مع  على درھم مليار 6.7 جمع في العالمي التمويل مكتب ونجح

ً  ثالثينلمدة  تصلآجال استحقاق    .عاما

  

   اإلسالمي اإلمارات

مقارنة  %25، بزيادة بنسبة 2018مليون درھم في النصف األول من عام  485حقق اإلمارات اإلسالمي صافي أرباح بمبلغ 

كما بلغ صافي الربح في المصرف  .2017مقارنة بالنصف الثاني من العام  %54بنسبة بالفترة ذاتھا من العام السابق، وبزيادة 

    العام السابق.نفسھا من  بالفترةمقارنة  %67مليون درھم، مرتفعاً بنسبة  277للربع الثاني من العام الجاري 

 

وتوزيع األرباح على حاملي الصكوك)  كما بلغ إجمالي الدخل في اإلمارات اإلسالمي (بعد استبعاد حصة العمالء من األرباح

من العام السابق. ويعود السبب  نفسھامقارنة بالفترة  %3، مرتفعاً بنسبة 2018درھم للنصف االول من العام  مليار 1.217

في ھذه الزيادة إلى ارتفاع دخل الرسوم األساسية نتيجة تحسن حجم معامالت الصرف األجنبي وأعمال بطاقات االئتمان. 

مت حملة التحصيالت المكثفة التي ترافقت مع تحسين معدل التكلفة إلى المخاطر في النصف األول من العام في خفض وساھ

   .مقارنة بالفترة نفسھا من العام السابق %47مخصصات إنخفاض القيمة بنسبة 

 

 %3ة للتمويل واالستثمار بنسبة مليار درھم، فيما تحّسنت الذمم المدين 59وبلغ إجمالي الموجودات في اإلمارات اإلسالمي 

مليار درھم، في  43لتصل إلى  %2، نمت ودائع المتعاملين بنسبة نفسھامليار درھم خالل العام. وخالل الفترة  35لتصل إلى 

من إجمالي  %70، وھي تمثل اآلن %5حين ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في اإلمارات اإلسالمي بنسبة 

، وھي ضمن النطاق المستھدف من قبل اإلدارة. %81.7المتعاملين. وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند  ودائع

حيث  ،3، كما تم احتسابھا بموجب إطار اتفاقية بازل 2018على قوتھا للنصف األول من العام  وحافظت نسب رأس المال

. وارتفعت نسبة التمويالت %16.8ا بلغت نسبة إجمالي رأس المال ، فيم%15.7بلغت نسبة الشق األول من األسھم العادية 

 وتحسنت ،2017العام  نھايةفي  %10.3بعد أن كانت عند نسبة  2018للنصف األول من العام  %8.1المتعثرة لتصل إلى 

 .نفسھا الفترة على مدى %126إلى  %92نسبة التغطية من 
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 مستقبلية مالمح

بعد أن كان  %2.2إلى  ليصل 2018أن يتسارع نمو الناتج المحلي اإلجمالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة للعام  نتوقع

ن له تداعيات يكو قدالعام السابق. إن القرار األخير الذي اتخذته أوبك لزيادة اإلنتاج بشكل كبير في النصف الثاني  في 1.5%

 2018إلى أن النمو في القطاع غير النفطي كان قوياً في النصف األول من عام  اإلحصائيةبيانات التشير وسلبية على توقعاتنا. 

 َ  كسبوادولة اإلمارات العربية المتحدة الستقبال  اتفي مشاريع البنية التحتية وذلك في إطار استعداد تااالستثمار حجمب مدعوما

 ظل يف مقيداً  األسري االستھالك مستوى يبقى أن المرجح ومن. اتاالستثمار هيتولى القطاع العام قيادة ھذ حيث دبي 2020

 ستراتيجيتها. وسيستمر البنك في تطبيق الوقود تكاليف وزيادة الضرائب وارتفاع واألجور العمل فرص في المتواضع النمو

الرقمي وبناء  اإلبتكارعلى  ترتكزالناجحة التي تستند إلى خمس ركائز جوھرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعمالء 

  .الجغرافي التوسع دفعمؤسسة عالية األداء ودفع عجلة نمو األعمال األساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة و

  

  -انتھى-

 الجوائز:
 

  بنك اإلمارات دبي الوطني –بنك إقليمي جوائز أفضل بنك وأفضل 

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

 .التوالي على رابع" للعام ال المتحدة العربية تاإلمارا دولة "أفضل بنك في

o  نانسفاي جلوبال مجلة من األوسط الشرق منطقة في ابتكاراً  البنوك"أكثر  لقب ينالبنك اإلمارات دبي الوطني 

 .العالمية

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 بانكر""أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في الشرق األوسط من  ةاإلمارات دبي الوطني يحصد جائز بنك 

 ."إيستميدل 

o من وزارة شؤون الرئاسة "لمبادرة الوطنيةعن "ااإلمارات دبي الوطني ينال تكريم  بنك.  

o 2018من "جوائز الرياضة أفضل حملة تسويقية رياضية متكاملة" ض" جائزةاإلمارات دبي الوطني ينال  بنك "

 .البنك أطلقھا التي" للجولف درھم المليون"مسابقة عن 

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

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

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

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

يع دة " خالل حفل توزوجائزة "أفضل بنك في مجال استثمارات الملكية الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتح

  جوائز األداء المتميز من "إي إم إي إيه فاينانس".
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o  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق األوسط" من "ذا

  آسيان برافيت بانكر للتميز". 

o  خالل حفل توزيع جوائز اإلمارات مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني تحظى بالتكريم لريادتھا في االبتكار

 لالبتكار.

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

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

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

 خالل حفل توزيع جوائز ملتقى العرب لالبتكارالمالية الخدمات مجال في االبتكار" جائزة ". 
 األوسط الشرق"سيملس  مؤتمر جوائز توزيع حفل خالل" للعام رقمية مصرفية تجربة"أفضل  جائزة 

2018. 
 في يالدول للتميز" بانكر آسيان ذا" جوائز توزيع حفل خالل" األوسط الشرق في رقمي بنك أفضل" جائزة 

 .لألفراد المالية الخدمات
 للتكنولوجيا ماساتشوستس معھد من" 2017 ترانس ديجي" منتدى خالل" الرقمية للحلول الرائد" جائزة – 

 .لإلدارة سلون كلية
 2017 لينكس دبي مھرجان من الذھبية" اإلبداعي االبتكار" جائزة. 
 المالية التكنولوجيا" فئة عن 2017 الذھبية ميداس جائزة". 

 
 

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز التسويق والتواصل االجتماعي وإشراك العمالء 

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

 أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر". مليار دوالر 3.534

o  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل فريق عمل في مجال المسؤولية االجتماعية للعام" في حفل

  توزيع "جوائز الخليج لالستدامة والمسؤولية االجتماعية".

o أفضل تجربة ويفوز بجائزة "توفير تكنولوجيا بلمسة بشرية ب لتفوقه يحظى بالتكريماإلمارات دبي الوطني  بنك

  في الخليج". العمالء"جوائز تجربة  توزيعحفل  للعمالء" خالل

o  "من جوائز "مؤشر المقارنة المعيارية لخدمة بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة "أفضل تجربة للعمالء

 ."إيثوس للحلول المتكاملة" شركة تجريه سنوي استطالع وھو ،"المتعاملين

 
 جوائز اإلمارات اإلسالمي 

o  الثاني على  للعام" 2018اإلمارات اإلسالمي يحصد لقب "أفضل مزود لخدمات التمويل الشخصي اإلسالمي

 . yallacompare منالتوالي 

o من "جلوبال براندز"إسالمية مصرفية عالمة"أفضل  جائزة يحصد اإلسالمي اإلمارات ". 

o جلوبال" مجلة مندولة اإلمارات العربية المتحدة"  في إسالمي بنك أفضل" جائزة يحصداإلسالمي  اإلمارات 

 ."فاينانس
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o  اإلمارات اإلسالمي يحصد جائزتي "أفضل بطاقة إسالمية" و"أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الھواتف

   .للمنتجات المصرفية" المتحركة" من "بانكر ميدل إيست

o جائزة "الفروع األكثر تحسناً" المقدمة من جوائز "مؤشر المقارنة المعيارية لخدمة  مي ينالاإلمارات اإلسال

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

  على شبكة فروعه. المصرفالتي أدخلھا  المتعاملين

o لتميز في ممارسة التعلم من اتحاد تنمية المواھبوائز لج بثالث "اإلمارات اإلسالمي" يفوز. 

 
 

 :الوطني دبي اإلمارات بنك عن نبذة

 .المنطقة في الرائدة البنوك من ھو الوطني دبي اإلمارات بنك

 1065فرعاً اضافة الى  227 تضم التي فروعه شبكة خالل من الدولة في لألفراد متميزة مصرفية عمالأالبنك بتقديم  ويقوم

راف آلي وجھاز إيداع فوري ي الالعب البنك ويعتبر ،والخارج الدولة في جھاز 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

 

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

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

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  

 


