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   خبر صحفي عاجل للنشر

 2018للعام  الربع األولبنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج 

  

مقارنة  %10العام السابق وبنسبة بالربع األول من مقارنة  %27ارتفاع صافي الربح بنسبة 

 مليار درھم 2.4ليصل إلى من العام السابق  األخيربالربع 

 

 2018 أبريل 18 ،دبي

  

الربح  افيص ارتفاع نتائج مالية قوية انعكست من خالل عن تحقيقالبنك الرائد في المنطقة،  دبي الوطني،أعلن بنك اإلمارات 

مليار  2.4ليصل إلى من العام السابق  األخيرمقارنة بالربع  %10العام السابق وبنسبة بالربع األول من مقارنة  %27بنسبة 

على خلفية نمو القروض وتحسن الھوامش  الفائدةصافي دخل  ارتفاعقوي ناتج عن بدعم  حظي األداء التشغيليو درھم.

ودة ج مزيداً من التحسينات في حيث شھدت زخم أكبر، اكتسابتواصل الميزانية العمومية للبنك وتكلفة المخاطر. وانخفاض 

   .المال رأس االئتمان التي ترافقت مع وضع السيولة القوي وتحسن نسب

  

   2018للربع األول من العام  – أبرز النتائج المالية

  العام السابق. بالربع األول من مقارنة  %27مليار درھماً، بزيادة بنسبة  2.4بلغ صافي الربح 

 نمو القروضنتيجة مليار درھم  4.1ليصل إلى العام السابق بالربع األول من مقارنة  %13بنسبة  الدخلجمالي إ ارتفاع 

 والتأثير اإليجابي لالرتفاع األخير في أسعار الفائدة.

  بعد أن سجل  2018من العام  األولفي الربع  %2.68ليصل إلى نسبة  نقطة أساس 17تحسن صافي ھامش الفائدة بواقع

 تكاليف التمويالت.  واستقرارمدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة  2017من العام  األخيرفي الربع  %2.51نسبة 

 درھم، مليار 475.6 الموجودات إجمالي بلغ  ً  .2017 العام نھاية عن %1 بنسبة مرتفعا

  مليار درھم. 311.4لتصل إلى  2017مقارنة بنھاية العام  %2ارتفاع قروض العمالء بنسبة 

  مليار درھم. 331.9لتصل إلى  2017مقارنة بنھاية العام  %2ارتفاع ودائع العمالء بنسبة 

 127.9نسبة التغطية إلى  ارتفعتفي حين  %6.0منخفضة القيمة لتصل إلى  تحسن نسبة القروض%. 

  إلى الوضع السليم للسيولة. %93.8، كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ %152.9بلغ معدل تغطية السيولة 

 رأس المال  كفايةونسبة  %19.0، وتبلغ نسبة الشق األول %15.5نسبة الشق األول من األسھم العادية في البنك  تبلغ

 . %20.3عند 

 

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

تحقيق رقم قياسي في صافي األرباح لھذا من  مجدداً  بنك اإلمارات دبي الوطني يتمكن أن سعداء إننا"الوطني،  دبي اإلمارات

دولة  على مستوىالخدمات المصرفية كأفضل عالمة تجارية في مجال تقديم  بنك المرتبة األولىاليحتل كما الربع السنوي.  

وباعتبارنا من "ذا بانكر". ، وذلك حسب تصنيف مجلة المياً ع 71المرتبة وفي  للعام الثاني على التوالي العربية المتحدة اإلمارات

لمبادرة اھذا العام، بما في ذلك ل، قمنا بإطالق العديد من المبادرات الخدمات المصرفية الرقميةالبنوك الرائدة في المنطقة من حيث 

بية في دولة اإلمارات العرة شھر االبتكار مبادر"، والتي تأتي تماشياً مع بتكاراالشھر األولى التي تطلقھا المجموعة بعنوان: "
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عاه ر التي أطلقھا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيو المتحدة

دفع عجلة األعمال المصرفية ذاتية الخدمة ألصحاب الھمم، وذلك في إطار جھودنا الرامية إلى  مبادراتاً أيض كما طرحنا. هللا

 النزال ملتزمون بخدمة المجتمعات التي نعمل فيھا، فإنناوباعتبارنا بنك محلي، . المالي لمختلف أفراد المجتمع في الدولةالدمج 

  ""عام زايد" التي تخلّد إرث الوالد المؤسس.مع مبادرة  2018بأن قمنا بمواءمة أنشطتنا في إطار المسؤولية المجتمعية للعام ونفخر 

   

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

 2.4جديد بلغ ربع سنوي قياسي إلى مستوى  %27بنسبة  الربحصافي . وفي ھذه النتائج، ارتفع 2018للربع األول من العام 

  انخفاض تكاليف المخاطر.ودخل الفائدة، وذلك على خلفية نمو القروض وتحسن الھوامش  صافي مليار درھماً مدعوماً بارتفاع

على مكانتھا الراسخة مدعومة بقوة السيولة ونسب رأس المال والتحسن اإلضافي في  للمجموعةالميزانية العمومية  حافظتو

كما واصلنا توسيع نطاق حضور البنك على النطاق الدولي بافتتاح فرع جديد لنا في جدة في الشھر . اإلئتمانجودة مستوى 

ة إننا اليوم في وضع جيد يتيح لنا االستفادة من قوالماضي، ونحن بصدد افتتاح فرعين آخرين في المملكة العربية السعودية. 

  ي فرص النمو المستقبلية المتاحة في المنطقة." حضورنا وإمكاناتنا الرقمية وكفاءتنا المالية لالستثمار ف

 

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

تحسناً  ھوامش الربحكما شھدت  مدعومة بالنمو في أعمالنا األساسية.صافي أرباح ربع سنوية قياسية  حققنامرضياً للغاية حيث 

نتيجة ارتفاع األسعار التي أثّرت إيجاباً على أداء دفتر القروض، فيما بقيت تكاليف  نقطة أساس خالل ھذا الربع 17 بواقع

من  %57وفي حين شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة التمويالت مستقرة بسبب أوضاع السيولة السليمة. 

بة التكلفة إلى كما أن نستر القروض لدينا اليوم في وضع يؤھله لالستفادة من االرتفاع المرتقب في سعر الفائدة. الودائع، فإن دف

ذلھا ، وذلك في موازاة الجھود التي نباالستثمار في فرص النمو المستقبليتوفر لنا منّصة مواتية لمواصلة  %31.1الدخل البالغة 

  والتكنولوجية."تنا الرقمية قدراإلدخال مزيد من التحسينات على 

  

  التقرير المالي

 

 درھم  مليار

الربع المنتھي 
 بتاريخ

الربع المنتھي 
 بتاريخ

الربع المنتھي  أفضل/(اسوأ)
 بتاريخ

 أفضل/(اسوأ)

31-Mar-18 31-Mar-17 (%) 31-Dec-17 (%) 

 %7 2.795 %20 2.486 2.984 صافي دخل الفائدة

 %10- 1.241 %1- 1.131 1.119 صافي دخل غير الفائدة

 %2 4.037 %13 3.617 4.103 إجمالي اإليرادات

 %3 (1.322) %14- (1.116) (1.276) نفقات عامة وإدارية

مخصصات انخفاض  رسوم أرباح تشغيلية قبل
 القيمة

2.828 2.501 13% 2.715 4% 

 %18 (0.537) %31 (0.639) (0.440) ةمخصصات انخفاض القيم

 %10 2.178 %28 1.862 2.388 أرباح تشغيلية

 %73 0.018 %20- 0.039 0.031 ةحصة من أرباح في شركات زميل

 %61- (0.020) %18- (0.027) (0.032) رسوم الضرائب

 %10 2.176 %27 1.873 2.386 صافي الربح

      

 %1.6 %32.7 (%0.2) %30.9 %31.1 نسبة التكاليف لإليرادات (%)
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 %0.17 %2.51 %0.35 %2.33 %2.68 ھامش صافي الفائدة (%)

 %11 0.36 %29 0.31 0.40 ربحية السھم (درھماً)

 %2 %20.1 %2.6 %19.5 %22.1 (%) الملكية الملموسةالعائد على حقوق 

      

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

مارس  31
2018 

مارس  31
2017 

ديسمبر  31 (%)
2017 

(%) 

 %1 470.4 %5 452.0 475.6 إجمالي األصول

 %2 304.1 %5 295.3 311.4   القروض

 %2 326.5 %4 319.2 331.9 الودائع

 %0.2 %6.2 %0.3 %6.3 %6.0 نسبة القروض مخفضة القيمة (%)

 %3.4 %124.5 %5.4 %122.5 %127.9 (%) نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة

 (%0.9) **%21.2 %0.1 *%20.2 %20.3 نسبة كفاية رأس المال (%)

 %0.1 **%18.9 %1.2 *%17.8 %19.0 نسبة الشق األول (%)

 (%0.1) **%15.6 - - %15.5 (%) نسبة الشق األول من األسھم العادية

 2017المعدلة من أجل توزيعات أرباح العام  2017 –**نسب ديسمبر     2حسب معيار بازل  2017 –*نسب مارس   

  

ً  مليار 4.103إلى مبلغ  2018 مارس 31المنتھي في  للربعوصل إجمالي الدخل  ً درھما مقارنة بمبلغ  %2بنسبة  مرتفعا

  .السابقاألخير من العام الربع في درھماً  مليار 4.037

  

  مع تحسن الھوامش.الذي ترافق نظراً لنمو القروض  السابقاألخير من العام مقارنة بالربع  %7صافي دخل الفائدة بنسبة  ارتفع

  

العام السابق بالربع األول من مقارنة  %4وأظھر تحسناً بنسبة  إجمالي دخل الرسوم األساسية ثابتاً مقارنة بالربع السابق كان

  وذلك على خلفية ارتفاع دخل الرسوم.

  

، السابق بالربعمقارنة  %3بنسبة  بتحسندرھماً،  مليار 1.276إلى  2018 مارس 31المنتھي في  للربعوصلت التكاليف 

والرسوم المھنية كان قد قابله ارتفاع طفيف في تكاليف  تكنولوجيا المعلوماتانخفاض تكاليف التسويق ووھذا عائد إلى أن 

العام السابق بالربع األول من مقارنة  2018لربع األول من العام في ا %14بنسبة التوظيف. ويعود السبب في ارتفاع التكاليف 

ضمن الحدود التوجيھية  %31.1التزال نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع و االستثمار في التحول الرقمي والتحديث التكنولوجي.إلى 

  ، وھو ما يمكننا من االستثمار في دعم فرص النمو المستقبلي.%33والتي تبلغ  2018للعام 

  

، 2018الربع االول من العام وخالل . %6.0 ليصبح %0.2نسبة بتحسن معدل القروض منخفضة القيمة ھذا الربع، وخالل 

ً  مليون 440بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة  ، 2017من العام  بالربع األولمقارنة  %31بنسبة  متحسنةوھي  ،درھما

  نسب التكلفة للمخاطر.  تحسن إلىويعود ذلك 

من  %27أعلى بنسبة مبلغ قياسي وھو  2018الربع األول من العام درھماً في  مليار 2.386بلغ صافي الربح للمجموعة و

الموجودات وارتفاع الھوامش  عود السبب في زيادة صافي األرباح إلى نمو. وي2017من العام األول الربع الربح المسجل في 

 وانخفاض المخصصات التي ساعدت في تعويض التراجع الطفيف في الدخل من غير الفائدة.
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بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستھدف من اإلدارة و. الربعخالل  %2بنسبة  والودائع القروضارتفعت و

مليار درھماُ عن طريق  5.2قام البنك بجمع تمويالت ألجل بمبلغ ، 2018الربع األول من العام خالل و. %93.8عند نسبة 

 من إجمالي المطلوبات. %10التمويالت ألجل نسبة تمثل و .الخاص العام والطرح عمليات الطرحمزيج من 

  

 %19.0بلغت نسبة الشق األول و %15.5نسبة الشق األول من األسھم العادية في البنك  بلغت، 2018 مارس 31كما في و

  .3كما تم احتسابھا وفقاً لمعيار بازل  %20.3ونسبة إجمالي رأس المال عند 

 

 أداء األعمال

 

  الثروات وإدارة لألفراد المصرفية األعمال

حققت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات انطالقة جيدة لھذا العام انعكس من خالل تسجيل إجمالي دخل بمبلغ 

العام السابق، ويعود ذلك إلى زخم النمو في بالربع األول من  مقارنة %7درھم خالل ھذا الربع، بزيادة بنسبة  مليار 1.790

الصرف  بدخلمدعوماً  السابقالفترة ذاتھا من العام ب مقارنة %3نما دخل الرسوم بنسبة  كمامن المطلوبات.  الفائدة صافي دخل

  .من اإليرادات %36حيث شكل نسبة  االئتمان األجنبي وبطاقات

ً بواقع  أسرع من السوق، بوتيرة المطلوبات دفترنما و ً بانخفاض تكلفة ، 2018عام المليار درھم خالل  4.4مرتفعا مدعوما

، وذلك في أعقاب الحمالت الترويجية الخاصة بتحسين األرصدة واكتساب عمالء أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير

نتيجة نمو أعمال الرھن العقاري وأرصدة القروض  2017العام  منذ نھاية %1جدد. كما ارتفع حجم قروض العمالء بنسبة 

العام بالربع األول من على التوالي مقارنة  %12و %18روض الشخصية وبطاقات االئتمان بنسبة ألجل، في حين نمت الق

  السابق.

اكتساب مزيد من خالل منح أھمية أكبر للقيمة من  تركيزھا على إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات عززتو

ً إلى عضوية  الخدمات المصرفية عمالء الخدمات المصرفية المميزة والعمالء من أصحاب الثروات الجدد المنضمين حديثا

واكتسب االنفاق باستخدام البطاقات   مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق. %7الذين ارتفع عددھم بنسبة  »بيوند«الشخصية 

العام السابق، علماً بأن ما يزيد عن واحدة من بين كل األول من بالربع مقارنة  %15لھذا الربع مزيداً من الزخم لينمو بنسبة 

  تنتمي إلى فئة "بريميوم". بطاقتين جديدتين كانت

 ارعةبوتيرة متس، نمواً التي تواكب احتياجات جيل األلفية في البنك رقميةالمصرفية ال خدماتال منصة "، وھيLiv."حققت و

ً ، مدعومفي البنك وتيرة النمو في المنصة المصرفية الرئيسيةمن حيث اكتساب عمالء جدد بما يتماشى مع  لتسويق بحمالت ا ا

  تجزئة الفواتير.خدمات الحواالت الفورية وبما في ذلك إليھا، الناجحة، فضالً عن إضافة خصائص ومزايا جديدة 

  المصرفية لألفراد وإدارة الثرواتإدارة األعمال وفي إطار تنفيذ أجندة مشاريعھا في مجال االبتكار والتحول الرقمي، قامت 

التي من القروض الشخصية  %80نطاق المنتجات المرتكزة على اإلجراءات الخالية من الورق، حيث أن ھناك نسبة  بتوسيع

ول إمكانية الحص يتيح الذيو بالكامل ةاتخاذ القرارات" المؤتم نظام إدارة" تم طرحكما يتم الحصول عليھا اآلن بھذه الطريقة. 

مزايا المتنقل ودعمه بتطبيق الخدمات المصرفية عبر الھاتف وتم كذلك تحسين فورية على طلبات القروض.  اتموافقعلى 

يت" خدمة "دايركت ريمدة. وحققت شركاء وقدرات جدي"سكاي شوبر" أضافت بوابة التجارة اإللكترونية وقد جديدة. وخصائص 
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كما أن التسھيالت التي تتيح السابق.  العامبالفترة ذاتھا من مقارنة  %45ثانية نمواً بنسبة  60في غضون  لتحويل األموال

  قريباً.فروع البنك تثلث ألصحاب الھمم إمكانية إنجاز معامالتھم المصرفية بأنفسھم بسھولة وسالسة قد أصبحت متوفرة في 

لعربية ا دولة اإلمارات على مستوىالخدمات المصرفية كأفضل عالمة تجارية في مجال تقديم  بنك المرتبة األولىاليحتل كما 

العالمة التجارية  مليار دوالر أمريكي وفًقا لتقييم 3.5ارتفعت قيمة العالمة التجارية لبنك اإلمارات دبي الوطني إلى  حيث المتحدة

بنك للخدمات المصرفية لألفراد في الشرق األوسط لعام ئزة أفضل عن مجلة "ذا بانكر". ونالت اإلدارة جا السنوي الصادر

  قبل "ذا آسيان بانكر". من 2018

سين زيادة نشاط التداول االستثماري وتح، ويعود ذلك إلى في الربع األول متميزةالخدمات المصرفية الخاصة نتائج مالية  حققتو

الذي يعّرف العمالء على  توقعات االستثمار العالمي السنوي تقريركبير مسؤولي االستثمار مكتب  وطرحمزيج األعمال. 

ارة إلداالستثمارية التي تشرف عليھا شركة اإلمارات دبي الوطني  الصناديق كبرى شھدت. و2018التصورات المتوقعة للعام 

، فيما تخطى يمليون دوالر أمريك 250 من ما يقربصندوق الصكوك العالمية ، حيث بلغت تدفقات تدفقات قوية األصول

  .مليون دوالر أمريكي 200 حاجزمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لثابت الدخل الصندوق 

  

  والمؤسسات للھيئات المصرفية األعمال

 ً لديھا  الربح، حيث بلغ صافي 2018للربع األول من العام حققت إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات أداًء قويا

ً مدعوم 2017عن الفترة المقابلة من العام  %45درھم بزيادة بنسبة  مليار 1.109 بالنمو المستمر في األعمال المصرفية  ا

  المقدمة للھيئات والمؤسسات. األساسية

  

من عام  ذاتھاعن الفترة  %27بنسبة ، وھو أعلى 2018للربع األول من العام درھم  مليار 1.050بلغ صافي دخل الفوائد و

وقد اكتسب التحسن في دخل الفائدة زخمه من والنمو في أنشطة اإلقراض.  تحسن الھوامشبشكل كبير إلى  ذلك، ويعود 2017

ودائع الثابتة لحلّت محل االذي ترافق مع ارتفاع حجم أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي  التمويلالتغير في مزيج 

  .تكلفة التمويلتحسن  ساھم في، وھو ما ذات التكلفة األعلى

  

مع  2017عن الفترة المماثلة من عام  %2بنسبة ، بزيادة 2018مليون درھم للربع األول من عام  325بلغ دخل الرسوم و

 ومدخل الرسوالتداول، والذي بدوره، عّوض االنخفاض في من منتجات الخزانة  استمرار التركيز على نمو الدخل غير الممول

  ة األسعار المنافسة التي تشھدھا السوق عالية مستوى التنافسية.القائمة على اإلقراض نتيج

  

بشكل أساسي  ويرجع ذلك 2017مقارنًة بالفترة نفسھا من عام  2018في الربع األول من عام  %16ارتفعت التكاليف بنسبة و

مصرفية إدارة األعمال التستثمر و األعمال.صياغة نھج إلعادة  اتخاذھاالمبادرات االنتقائية التي تم الھيكلة التنظيمية و إعادةإلى 

المنتج  قدراتالتحول الرقمي وتحسين  من أجل لألعمالالمعامالت المصرفية  خدمة تحديث أنظمةحالياً في  للھيئات والمؤسسات

  اإلنجاز المباشر والفوري للمعامالت.مستويات  تطويرو
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ت التسوية الناجحة لمحفظة قروض ما قبل الدمج إلى زيادة بينما أد ،جودة االئتمان في دفتر القروض مستقرة التزالو

 مخصصاتمتطلبات تكوين ال في %46بنسبة  انخفاضوتحقيق  تحسن تغطية المخصصاتالتحصيالت. وھذا بدوره ساھم في 

  .2018مارس  31لربع المنتھي في لمليون درھم  148لتصل إلى 

  

ً  على الرغم من ضعف الطلب  .%4بنسبة  الموجودات، نمت العربية المتحدة اإلماراتدولة  لشركات فياعلى قروض  نسبيا

لتحسين مزيج اإلدارة المبذولة جھود ، مما يعكس أرصدة الودائع الثابتة فينخفاض اال نتيجة %4دائع بنسبة الووانخفضت 

  .التمويل

  

ً في  إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسساتتحقق و ة في طليعتھدف من خالله ألن تكون  برنامج التحول الذيتقدما

مزودي الخدمات المصرفية للھيئات والمؤسسات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل توفير مجموعة كاملة من المنتجات 

 والخدمات المصرفية والحلول لعمالء البنك في جميع أنحاء المنطقة.

  

  والخزينة العالمية األسواق

ً  األسواق العالمية والخزينة نمواً  إدارة حققت للربع األول من مليون درھم  252ليصل إلى  %44بنسبة الدخل  في ملحوظا

 . 2017مليون درھم للفترة ذاتھا من العام  175مقارنة بمبلغ  2018العام 

  

يح انية العمومية على نحو يتتخطيط وضع الميزبتحقيق نتائج متميزة من خالل المطلوبات الموجودات و مكتب إدارة استمرو

  .لھا االستفادة القصوى من ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة األجل

  

جارية، الحرب التدولية من  التقلبات في أسواق األسھم العالمية ومخاوف نتيجة الربع التحديات التي سادت ھذا على الرغم منو

ع. كما وكذلك تحسين شبكة التوزي ،األوسع نطاقاً للمنتجات والمنافع من تحقيق أداء سليم مدعوماً بالمزايامكتب التداول  تمكن

  لغرض دعم تدفقات األعمال." بنجاح المھيكلة"األسعار طرح أنشطة تم 

  

اإلضافة تحسين مزايا المنتجات، بالمشتقات والعمالت األجنبية بسبب مبيعات أعلى في  األسواق العالمية والخزينة إدارةحققت و

  .المؤسسيين والشركاتإلى تنامي إقبال العمالء 

  

الخاص مع العام و من خالل عمليات الطرحعلى شكل تمويالت ألجل  درھم مليار 5.2 جمع في العالمي التمويل مكتب نجحو

 عاماً. ثالثينآجال استحقاق لمدة 

  

   اإلسالمي اإلمارات

مقارنة  %2 بنسبة، بزيادة 2018مليون درھم في الربع األول من عام  209أرباح بمبلغ حقق اإلمارات اإلسالمي صافي 

  .2017من عام  بالربع األولمقارنة  %6بنسبة  وانخفاضالسابق الخير من العام بالربع 
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اإلمارات اإلسالمي (بعد استبعاد حصة العمالء من األرباح وتوزيع األرباح على حاملي الصكوك) بلغ إجمالي الدخل في و

كما حقق اإلمارات  بالفترة ذاتھا من العام السابق. مقارنة %2منخفضاً بنسبة ، 2018للربع االول من العام درھم  مليون 590

ً في دخل الرسوم   .ةغير األساسيالرسوم  دخلوفي  الممول الدخلالتي قابلھا انخفاض في و األساسيةاإلسالمي نمواً ملفتا

التحصيالت المكثفة التي ترافقت مع تحسين معدل التكلفة إلى المخاطر في الربع األول في خفض مخصصات حملة  وساھمت

   .السابقمقارنة بالفترة نفسھا من العام  %24إنخفاض القيمة بنسبة 

  

مستقرة، حيث  الذمم المدينة للتمويل واالستثماربقيت مليار درھم، فيما  58في اإلمارات اإلسالمي  الموجوداتبلغ إجمالي و

مليار درھم، في حين  43لتصل إلى  %4لھذا الربع. وخالل الفترة ذاتھا، نمت ودائع العمالء بنسبة  مليار درھم 34بلغت 

شكلت ، 2018، وكما بنھاية مارس %3ات اإلسالمي بنسبة في اإلمار الحسابات الجارية وحسابات التوفير ارتفعت أرصدة

في  بقيت نسبة التمويل إلى الودائعو من إجمالي ودائع العمالء. %67أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 

 تم كما المال، رأس نسب وحافظت ، وھي ضمن النطاق المستھدف من قبل اإلدارة.%78مستقرة عند  اإلمارات اإلسالمي

فيما بلغت نسبة  %15.2، على قوتھا، حيث بلغت نسبة الشق األول من األسھم العادية 3بازل  اتفاقية إطار بموجب احتسابھا

 . %16.3إجمالي رأس المال 

  

 مالمح مستقبلية

بعد أن كان  %3.4 إلىليصل  2018دولة اإلمارات العربية المتحدة للعام في  نمو الناتج المحلي اإلجمالينتوقع أن يتسارع 

عام عافيته لھذا العام، السيما في أعقاب التباطؤ الذي شھده في ال الخام النفط إنتاجكما يتوقع أن يستعيد في العام السابق.  2.0%

سيما مع اقتراب التحتية ال النفطي دوراً في منح زخم لالستثمار في البنية غير وسيكون لنمو القطاع نتيجة خفض اإلنتاج. 2017

ينخفض مستوى االستھالك األسري  أن المرجح ومن. االستثمار ھذا العام قيادة حيث يتولى القطاع 2020وعد معرض أكسبو م

 المضافة قيمةال ويأتي تطبيق ضريبة. الوقود تكاليف وزيادة الضرائب وارتفاع النمو المتواضع لفرص العمل واألجور ظل في

ً وقادر على  في ستند إلى خمس الناجحة التي ت هاستراتيجيت. وسيستمر البنك في تطبيق استيعاب أثرھاظل اقتصاد جيد نسبيا

دفع وبناء مؤسسة عالية األداء وترتكز على اإلبتكار الرقمي ركائز جوھرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعمالء 

 .غرافيدفع التوسع الجعجلة نمو األعمال األساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة و

  -انتھى-

 الجوائز:
 

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي 

o  أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في اإلمارات  جوائزبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد"

أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في الشرق األوسط" و"أفضل بنك العربية المتحدة" و"

الشرق األوسط" و"أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت" من "ذا آسيان رقمي في 

  .بانكر"



 
 

Page 8 of 9 

o  يفوز بجائزتي "أفضل بنك استثماري محلي في دولة اإلماراتكابيتال بنك اإلمارات دبي الوطني 

 " وجائزة "أفضل بنك في مجال استثمارات الملكية الخاصة في دولة اإلماراتالعربية المتحدة

  " خالل حفل توزيع جوائز األداء المتميز من "إي إم إي إيه فاينانس". المتحدة العربية

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

  األوسط" من "ذا آسيان برافيت بانكر للتميز". 

o  ئز االبتكار خالل حفل توزيع جوامجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني تحظى بالتكريم لريادتھا في

 .اإلمارات لالبتكار

o  تحصد Liv. جائزة االبتكار في مجال الخدمات المالية خالل  ،منصة الخدمات المصرفية الرقمية

 .حفل توزيع جوائز ملتقى العرب لالبتكار

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

 فاينانس". رناشيونال"إنت

 

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز التسويق والتواصل االجتماعي وإشراك العمالء 

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

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

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

  .للعام" في حفل توزيع "جوائز الخليج لالستدامة والمسؤولية االجتماعية"

o يفوز بجائزة وتوفير تكنولوجيا بلمسة بشرية ب لتفوقه بالتكريميحظى اإلمارات دبي الوطني  بنك

  .في الخليج" العمالء"جوائز تجربة  توزيعحفل  اللخ"أفضل تجربة للعمالء" 

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

 ."إيثوس للحلول المتكاملة" شركة تجريه سنوي استطالع وھو ،"المتعاملينالمعيارية لخدمة 

 
 جوائز اإلمارات اإلسالمي 

o جائزة "الفروع األكثر تحسناً" المقدمة من جوائز "مؤشر المقارنة  نالاإلمارات اإلسالمي ي

"إيثوس للحلول المتكاملة"،  شركة تجريه سنوي استطالع وھو ،"المتعاملينالمعيارية لخدمة 

  على شبكة فروعه. المصرفالتي أدخلھا  المتعاملينوذلك تقديراً للتحسينات في تجربة 

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

 نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني:

 بنك اإلمارات دبي الوطني ھو من البنوك الرائدة في المنطقة.
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 1057فرعاً اضافة الى  228ويقوم البنك بتقديم اعمال 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

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

  الخاصة وإدارة األصول واألسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.المصرفية االستثمارية واألعمال المصرفية 

 

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

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

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  

  


