خبر صحفي عاجل للنشر

بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج النصف األول للعام 2019
ارتفاع صافي األرباح بنسبة  %49مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق ليصل إلى  7.5مليار درھم
ارتفاع األرباح التشغيلية األساسية بنسبة  %8مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق
دبي 17 ،يوليو  :2019أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني ،البنك الرائد في المنطقة ،عن تحقيق نتائج مالية
قوية وذلك بارتفاع صافي األرباح بنسبة  %49مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق ليصل إلى  7.5مليار
درھم .وتشمل ھذه النتائج أرباحا ً نتيجة التخلص جزئيا ً من حصة في نتورك إنترناشيونال بقيمة  2.1مليار
درھم .وشھدت األرباح التشغيلية األساسية نمواً بنسبة  %8مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق ،مدعومة
بنمو صافي دخل الفائدة بنسبة  %10نتيجة لنمو األصول ،ونمو الدخل من غير الفائدة بنسبة  %20نتيجة
زيادة دخل معامالت الصرف األجنبي وتحسن أنشطة الخدمات المصرفية االستثمارية .والتزال الميزانية
العمومية للبنك تحافظ على مركزھا القوي ،حيث شھدت مزيداً من التحسن في السيولة ونسبة الشق األول
من األسھم العادية واالستقرار في جودة اإلئتمان.
أبرز النتائج المالية – للنصف األول 2019
 بلغ صافي األرباح  7.5مليار درھم ،بزيادة بنسبة  %49مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق.
 ارتفاع األرباح التشغيلية األساسية بنسبة  %8مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق.
 بلغ إجمالي الدخل  9.5مليار درھم مرتفعا ً بنسبة  %13مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق نتيجة
نمو األصول وارتفاع دخل الرسوم.
 انخفاض صافي ھامش الفائدة بواقع نقطة أساس واحدة مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق لتصل
إلى  ،%2.77وذلك على خلفية توقعات بانخفاض أسعار الفائدة.
 بلغ إجمالي األصول  537.8مليار درھم ،مرتفعا ً بنسبة  %7عن نھاية العام .2018
 ارتفاع قروض العمالء بنسبة  %3مقارنة بنھاية العام  2018لتصل إلى  337.7مليار درھم.
 ارتفاع ودائع العمالء بنسبة  %5مقارنة بنھاية العام  2018لتصل إلى  366.7مليار درھم.
 التزال معدالت جودة االئتمان مستقرة ،حيث بلغت نسبة القروض منخفضة القيمة  %5.9فيما
بلغت نسبة التغطية .%125.8
 بلغ معدل تغطية السيولة  ،%188.8كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ  %92.1إلى
الوضع السليم للسيولة في المجموعة.
 تحسّنت نسبة الشق األول من األسھم العادية بنسبة  %0.8لتصل إلى  % 17.4خالل العام .2019
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وقال ھشام عبدﷲ القاسم ،نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك اإلمارات دبي
الوطني" ،تم ّكن بنك اإلمارات دبي الوطني من تحقيق أداء مالي جيد للنصف األول من العام .2019
وتواصل المجموعة تحقيق مزيد من التقدم في إطار توسيع نطاق تواجدھا دوليا ً .كما يسعدنا حصول البنك
على تصريح لفتح عشرين فرعا ً إضافيا ً في المملكة العربية السعودية .كما قام البنك بافتتاح فروع جديدة في
مصر ،وحصل كذلك على جميع الموافقات الرقابية ذات الصلة بصفقة االستحواذ في تركيا .وتماشيا ً مع
مبادرة - 2019" :عام التسامح" ،والتي أطلقھا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نھيان – حفظه ﷲ –
يشارك بنك اإلمارات دبي الوطني في البرامج والمبادرات التي تؤكد على وحدة األمة والتزامھا بتعزيز
التسامح والتعايش واحترام التنوع".
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة ،قال شاين نيلسون ،الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك اإلمارات
دبي الوطني" ،شھد صافي الربح في بنك اإلمارات دبي الوطني ارتفاعا ً بنسبة  %49في النصف األول من
العام  2019ليصل إلى  7.5مليار درھم .وتشمل ھذه النتائج أرباحا ً نتيجة التخلص جزئيا ً من حصة
المجموعة في نتورك إنترناشيونال بقيمة  2.1مليار درھم .وشھدت األرباح التشغيلية األساسية نمواً بنسبة
 %8مقارنة بالنصف األول من العام  ،2018مدعومة بنمو القروض وارتفاع دخل معامالت الصرف
األجنبي وتحسن أنشطة الخدمات المصرفية االستثمارية .وال تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على
مركزھا القوي حيث شھدت مزيداً من التحسن في السيولة ونسبة الشق األول من األسھم العادية واالستقرار
في جودة اإلئتمان .وفي إطار التزامه بتقديم فروع مالئمة لتلبية متطلبات أصحاب الھمم ،استمر البنك بتوسيع
شبكة فروعه المصممة لھذا الغرض لتشمل اآلن ما يقارب نصف عدد الفروع المتواجدة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة .ومن جھة ثانية حققت " ،"Liv.منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب متطلبات
أسلوب حياة جيل األلفية ،إنجازاً متميزاً آخر ،حيث أصبحت قاعدة عمالئھا اليوم تضم أكثر من 250,000
عميالً .وعلى صعيد صفقة االستحواذ على دينيزبنك ،اليزال البنك يحرز تقدما ً بھذا الخصوص ،ومن
المتوقع استكمال الصفقة في الربع الثالث من العام ".2019
وقال سوريا سوبرامانيان ،المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة" ،كان األداء التشغيلي للنصف
األول من عام  2019مرضيا ً نظراً لتم ّكن جميع وحدات األعمال لدينا من تحقيق نمو في الدخل .وارتفع
صافي دخل الفائدة بنسبة  %10في النصف األول ،مقارنة بالعام السابق ،مدعوما ً بنمو األصول بنسبة
 .%13وارتفع دخل الرسوم بنسبة  %20نتيجة زيادة دخل معامالت الصرف األجنبي ودخل المعامالت
المصرفية االستثمارية .وكانت التكلفة أعلى بنسبة  %7مقارنة بالعام السابق ،وذلك بسبب ارتفاع تكلفة
الموظفين .وانخفض صافي ھامش الفائدة بواقع نقطة أساس واحدة مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق
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نتيجة تأثير انخفاض أسعار الفائدة الذي انعكس على أسعار القروض .وال نزال نحافظ على الحدود السليمة
لمعدالت الھوامش ،نظراً ألن مركز السيولة القوي في البنك يمنحنا القدرة على سداد الودائع الثابتة ذات
التكلفة المرتفعة".
التقرير المالي

مليار درھم

النصف

النصف

أفضل /

النصف

أفضل /

المنتھي في

المنتھي في

)أسوأ(

المنتھي في

)أسوأ(

 30يونيو

 30يونيو

)(%

 31ديسمبر

)(%

2019

2018

2018

صافي دخل الفائدة

6.852

6.229

%10

6.659

%3

صافي دخل غير الفائدة

2.676

2.222

%20

2.292

%17

إجمالي اإليرادات

9.527

8.451

%13

8.951

%6

نفقات عامة وإدارية

)(2.826

)(2.646

)(%7

)(2.974

%5

أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة

6.701

5.805

%15

5.978

%12

مخصصات انخفاض القيمة

)(1.226

)(0.755

)(%62

)(0.994

)(%24

أرباح تشغيلية

5.474

5.050

%8

4.984

%10

ربح على التخلص من حصة في شركة مسيطر

2.066

0

%100

0

%100

عليھا بشكل مشترك
حصة ربح من شركات زميلة

0.012

0.049

)(%76

0.087

)(%86

رسوم الضرائب

)(0.070

)(0.082

%15

)(0.047

)(%49

صافي الربح

7.482

5.018

%49

5.024

%49

نسبة التكاليف لإليرادات )(%

%29.7

%31.3

%1.6

%33.2

%3.5

ھامش صافي الفائدة )(%

%2.77

%2.78

)(%0.01

%2.86

)(%0.09

ربحية السھم )درھما ً(

1.28

0.85

0.43

0.85

0.43

العائد على حقوق المساھمين الملموسة )(%

%29.4

%22.7

%6.7

%21.6

%7.8

كما في

كما في

أفضل /

كما في

أفضل /

 30يونيو

 30يونيو

2019

2018

مليار درھم

)أسوأ(
)(%

)أسوأ(
 31ديسمبر

)(%

2018

إجمالي األصول

537.8

477.5

%13

500.3

%7

القروض

337.7

316.4

%7

327.9

%3

الودائع

366.7

335.0

%9

347.9

%5

نسبة القروض المتعثرة )(%

%5.9

%6.0

%0.1

%5.9

%0.0

نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة )(%

%125.8

%128.4

)(%2.6

%127.3

)(%1.5

نسبة كفاية رأس المال )(%

%21.5

%21.2

%0.3

%20.9

%0.6

نسبة الشق األول )(%

%20.4

%19.8

%0.6

%19.8

%0.6

نسبة الشق األول من األسھم العادية )(%

%17.4

%16.3

%1.1

%16.6

%0.8
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وصل إجمالي الدخل للنصف األول من العام  2019إلى مبلغ  9.527مليار درھم ،بزيادة
قدرھا  %13مقارنة بمبلغ  8.451مليار درھم للفترة ذاتھا من العام .2018
ونما صافي دخل الفائدة بنسبة  %10في النصف األول من العام  2019ليصل إلى  6.852مليار درھم،
وذلك نتيجة لنمو األصول بنسبة  ،%13والذي عوض إلى حد كبير االنخفاض الطفيف في ھامش صافي
الفائدة.
وارتفع دخل الرسوم األساسية بنسبة  %13مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق ،وذلك على خلفية ارتفاع
دخل معامالت الصرف األجنبي الناتج عن أعمال التداول ومكتب إدارة األصول والمطلوبات ،إلى جانب
تحسن أنشطة الخدمات المصرفية االستثمارية .كما ارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة بنسبة  %20مقارنة
بالفترة ذاتھا من العام السابق نتيحة ارتفاع دخل الرسوم األساسية وتدني القيمة المخفضة على األوراق
المالية االستثمارية.
وارتفعت التكاليف للنصف األول من العام  2019بنسبة  %7مقارنة بالعام السابق لتصل إلى  2.826مليار
درھم ،وھذا عائد إلى الزيادة في تكاليف الموظفين المتعلقة بأنشطة التوسع الدولي واالستثمار في مشاريع
التحول الرقمي وتحديث بنية تكنولوجيا المعلومات .وال تزال نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع  %29.7ضمن
الحدود التوجيھية والتي تبلغ  ،%33وھو ما يتيح لنا مزيداً من اإلمكانات لالستثمار االنتقائي بھدف دعم
فرص النمو المستقبلي.
وخالل النصف األول من العام  ،2019لم يطرأ أي تغيير على معدل القروض منخفضة القيمة والذي انتھى
عند نسبة  .%5.9وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة الصافية  1.226مليار درھما ً خالل الفترة،
وھي أعلى بنسبة  %62مقارنة بالنصف األول من العام  2018بسبب ارتفاع صافي تكلفة المخاطر السنوي
إلى  82نقطة أساس.
وفي النصف األول من العام  ،2019حققت المجموعة أدا ًء قويا ً انعكس من خالل تسجيل صافي أرباح بلغ
 7.482مليار درھماً ،وھو أعلى بنسبة  %49من الربح المسجل في النصف المقابل من العام .2018
وتشمل ھذه النتائج أرباحا ً نتيجة التخلص من حصة في نتورك إنترناشيونال بقيمة  2.1مليار درھم .وشھدت
األرباح التشغيلية األساسية نمواً بنسبة  %8مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق ،مدعومة بالنمو القوي
لألصول وارتفاع دخل الرسوم.
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وارتفعت كل من القروض والودائع بنسبة  %3و %5على التوالي منذ بداية العام .فيما بقيت نسبة القروض
إلى الودائع ضمن النطاق المستھدف من اإلدارة عند نسبة  .%92.1وخالل النصف األول من العام ،2019
قام البنك بجمع التزامات دين ألجل بمبلغ  9.7مليار درھم صادرة بسبع عمالت مع آجال استحقاق تصل
حتى  20عاماً ،وھي تغطي إجمالي المبالغ المستحقة للعام  2019بالكامل.
كما في  30يونيو  ،2019بلغت نسبة الشق األول من األسھم العادية في البنك  %17.4ونسبة الشق األول
 %20.4ونسبة كفاية رأس المال .%21.5
أداء األعمال
األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات
حققت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات أداء قويا ً ومتميزاً في النصف األول من العام ،2019
حيث بلغ إجمالي الدخل  3.933مليار درھماً ،بزيادة قدرھا  %8مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق،
مدفوعا ً بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات .وارتفع دخل الرسوم بنسبة  %3مقارنة بالفترة ذاتھا من
العام السابق ،مدعوما ً بأعمال البطاقات والصرف األجنبي ،ويمثل دخل الرسوم  %34من حجم اإليرادات.
ونمت المطلوبات بواقع  2.8مليار درھم )بزيادة  (%2مقارنة بنھاية العام  ،2018ويعود ذلك إلى ارتفاع
أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير .كما ارتفعت قروض األفراد خالل العام ،مدعومة باألنشطة
القوية المتمثلة في االرتفاع بمحفظة القروض الشخصية .وشھدت مبيعات البطاقات الجديدة ارتفاعا ً بنسبة
 %24مقارنة بالفترة السابقة مدعومة بالمبيعات القوية لبطاقة ائتمان فيزا " Uمن إعمار" ذات العالمة
التجارية المشتركة ،والتي تمثل ما يقارب نصف الحجم اإلجمالي للمبيعات.
وواصلت اإلدارة التركيز على شريحة العمالء من أصحاب الثروات ،حيث كان ھناك زيادة بنسبة %13
خالل العام من حيث انضمام عمالء مرموقين جدد إلى الخدمات المصرفية المميزة وعمالء مرموقين ناشئين
إلى الخدمات المصرفية الشخصية "بيوند" .كما عززت إدارة الخدمات المصرفية لألعمال مزايا ومنافع
منتجاتھا من خالل طرح باقة عروض مصرفية خاصة بحدث "إكسبو  2020دبي" مصممة خصيصا ً لتلبية
متطلبات العمالء من الشركات الصغيرة والمتوسطة ،وشھدت اإلدارة أيضا ً نمواً بنسبة  %10في قاعدة
عمالئھا وارتفاعا ً بنسبة  %24في اإليرادات التجارية مقارنة بالفترة السابقة.
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كما واصل البنك تحقيق مزيد من التقدم في خطط مشاريع التحول الرقمي وتحسين تجربة العمالء من خالل
التعاون مع "أمازون ويب سيرفيسيز ) "(AWSلغرض استخدام واالستفادة من تحليالت بيانات "أمازون
ويب سيرفيسيز ) ،"(AWSوالتعلم اآللي وغيرھا من التقنيات المتطورة .وعالوة على ذلك ،فقد أتاح إطالق
خاصية فتح الحساب الرقمي الكلي للعمالء من األفراد إمكانية فتح حساب جديد بشكل فوري باستخدام أجھزة
ھواتفھم المتحركة .وتواصل " ،"Liv.منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب احتياجات جيل
األلفية ،حفاظھا على مكانتھا لتكون بمثابة البنك الرقمي األسرع نمواً في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
حيث تمكنت من جذب عدد أكبر بنسبة  %42من العمالء مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق ،وبذلك
أصبحت تضم حاليا ً قاعدة عمالء تزيد عن  250,000عميالً.
وقد عزز البنك أيضا ً من تواجده من خالل توسيع شبكة فروعه خالل الفترة ،حيث تم افتتاح أحد الفروع
البارزة في الجميرا بعد االنتھاء من أعمال الصيانة والتجديد ،باإلضافة إلى افتتاح فرعين جديدين .كما أطلق

البنك مبادرة "معا ً أفضل" لتمكين العمالء من المشاركة ووضع بصمتھم في مسيرة االبتكار المستمرة
في البنك .وفي إطار االلتزام بتقديم فروع مالئمة لتلبية متطلبات أصحاب الھمم ،استمر البنك بتوسيع شبكة
فروعه المصممة لھذا الغرض ،وھي تغطي اآلن ما يقارب نصف عدد الفروع المتواجدة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة .من جھة ثانية ،قام البنك بإطالق حملة خدمية عامة بالتعاون مع شرطة دبي ،وذلك في
إطار مساعيھما الرامية إلى رفع الوعي العام حول األمن اإللكتروني.
وحققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة نتائج مالية قوية للغاية خالل النصف األول من العام ،2019
على الرغم من تقلبات بيئة السوق العالمية ،مدعومة بإطالق منتجات جديدة ،والتي من ضمنھا ،صندوق
االستحقاق الثابت ،الذي يقدم للعمالء محفظة متنوعة من سندات األسواق الناشئة والسندات ذات السعر
الثابت ومنتجات ائتمان بالعمالت األجنبية .وحافظت شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول على قوة
أداء االستثمار لديھا ،حيث حصل صندوق اإلمارات للصكوك العالمية على تصنيف من فئة "خمس نجوم"
في مايو من "مورنينج ستار" ،فيما حصلت شركة اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية على تصنيف
سوق دبي المالي ألفضل وسيط في العام  ،2018وذلك في إطار برنامج دبي للخدمة المتميزة.
األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات
حققت إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات أدا ًء قويا ً للنصف األول من العام  ،2019حيث بلغ
صافي األرباح لديھا  2.999مليار درھم بزيادة بنسبة  %6عن الفترة المقابلة من العام  .2018وانخفض
صافي األرباح بنسبة  ،%12ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى االنخفاض في تحصيالت القروض.
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وارتفع صافي دخل الفائدة البالغ  2.299مليار درھم للنصف األول من عام  2019بنسبة  %3مقارنة
بالفترة ذاتھا من العام  ،2018ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى نمو أنشطة اإلقراض .وبلغ دخل الرسوم
 700مليون درھم للنصف األول من عام  2019مرتفعا ً بنسبة  %15مقارنة بالفترة المقابلة من العام ،2018
وذلك بسبب ارتفاع رسوم اإلقراض وتحسن أنشطة األعمال المصرفية االستثمارية.
وارتفعت التكاليف بنسبة  %9للنصف األول من عام  2019مقارنة بالفترة المقابلة من عام  ،2018ويعزى
ذلك بشكل رئيسي إلى المبادرات االنتقائية التي تم اتخاذھا إلعادة صياغة نھج األعمال .وفي إطار برنامج
التحول الرقمي في البنك ،تواصل إدارة خدمات المعامالت المصرفية في البنك االستثمار في التكنولوجيا
لتحسين قدرات ومنافع منتجاتھا .وفي العام  2019تم طرح عدد من القدرات المحسنة للمنتجات ،بما في
ذلك بوابة التمويل التجاري الرقمية التي تقدم أحدث تجربة تعامل مصرفي للعمالء وأكثرھا تطوراً.
وعلى صعيد الميزانية العمومية ،نمت الموجودات بنسبة  %4لتعكس بذلك قوة الطلب على القروض طويلة
وقصيرة األجل باإلضافة إلى التمويل التجاري .كما ارتفعت الودائع بنسبة  ،%10وھو ما ھدف إليه البنك
للحفاظ على السيولة عند أفضل مستوياتھا.
إن األداء القوي الذي حققته إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات للنصف األول من العام ،2019
يعكس طموحھا بأن تصبح الرائدة على مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث تزويد عمالء البنك
في مختلف أنحاء المنطقة بمجموعة متكاملة من منتجات وحلول الخدمات المصرفية الخاصة بالھيئات
والمؤسسات.
األسواق العالمية والخزينة
حققت إدارة األسواق العالمية والخزينة نمواً ملفتا ً في الدخل بنسبة  %72ليصل إلى  456مليون درھم
للنصف األول من العام  2019مقارنة بمبلغ  265مليون درھم للفترة ذاتھا من العام .2018
وارتفعت إيرادات التداول بنسبة  %80مدعومة باألداء القوي ألعمال التداول في منتجات االئتمان والتي
كانت ناتجة عن ارتفاع حجم اإلصدارات الجديدة في المنطقة .وتمكن مكتب التسعير من تحقيق أقصى
استفادة من أوضاع السوق المواتية ،وھو ما ساعده على زيادة حصته في السوق .كما ساھم مكتب الصرف
األجنبي في دعم األرباح من خالل االستفادة من تقلبات أسعار الصرف في مجموعة العمالت العشر
الرئيسية.
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كما تمكن مكتب إدارة األصول والمطلوبات من تحقيق نتائج متميزة من خالل تخطيط وضع الميزانية
العمومية على نحو يتيح االستفادة القصوى من تحركات أسعار الفائدة.
وقام مكتب التمويل العالمي بجمع  9.7مليار درھم على شكل تمويالت ألجل من خالل عمليات الطرح
الخاص مع آجال استحقاق تصل لمدة  20عاما ً .كما نجح المكتب في إتمام عملية إصدار أوراق مالية دائمة
للشق األول من رأس المال بقيمة  1مليار دوالر أمريكي.
اإلمارات اإلسالمي
حقق اإلمارات اإلسالمي نتائج قوية للنصف األول من العام  2019انعكست من خالل تسجيل صافي أرباح
بلغ  673مليون درھم ،بزيادة بنسبة  %39مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق.
وبلغ إجمالي الدخل في اإلمارات اإلسالمي  1.335مليار درھم للنصف األول من العام  ،2019مرتفعا ً
بنسبة  %10مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق .وتأتي ھذه الزيادة مدعومة بنمو الميزانية العمومية
وارتفاع الدخل الممول والزخم القوي لدخل أنشطة صرف العمالت األجنبية .وحظي صافي األرباح أيضا ً
بدعم ناتج عن خفض المخصصات وحملة التحصيالت المكثفة ومبادرات خفض التكاليف في البنك.
وبلغ إجمالي الموجودات في اإلمارات اإلسالمي  61.1مليار درھم للنصف األول من العام  .2019فيما
ارتفعت الذمم المدينة للتمويل واالستثمار بنسبة  %1لتصل إلى  36.6مليار درھم منذ بداية العام .كما
ارتفعت أرصدة حسابات المتعاملين بنسبة  %5لتصل إلى  43.8مليار درھم مقارنة بالفترة ذاتھا .كما تمثل
أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في اإلمارات اإلسالمي حاليا ً  %64من إجمالي حسابات
المتعاملين .وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند  ،%83وھي ضمن النطاق المستھدف من قبل
اإلدارة.
مالمح مستقبلية
قام فريق األبحاث في البنك بتعديل توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
إلى  %2.0لعام  2019بعد أن كان  %3.1في السابق ،وذلك في ظل توقعات بأن يتم تمديد فترة خفض
إنتاج النفط التي دخلت حيز التنفيذ في يناير إلى النصف الثاني من عام  .2019ومن المرتقب أن تشكل دبي
القوة الرئيسية الدافعة للنمو غير النفطي في الدولة لھذا العام ،مع توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي إلى
 %3.0في اإلمارة خالل العام  ،2019بخالف العاصمة أبوظبي ،التي يتوقع أن يصل معدل نمو إجمالي
الناتج المحلي غير النفطي فيھا إلى .%1.0
Page 8 of 10

انتھى-الجوائز:
 جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي – بنك اإلمارات دبي الوطني
 oبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد ثالث جوائز "أفضل بنك رقمي في الشرق األوسط" و"أفضل بنك في دولة
اإلمارات العربية المتحدة" و"أفضل بنك استثماري في دولة اإلمارات العربية المتحدة" خالل حفل توزيع
"جوائز يوروموني للتميز "2019
 oبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في الشرق األوسط"
و"أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة" خالل حفل توزيع جوائز
"برنامج التميز الدولي في الخدمات المالية لألفراد للعام  2019من ذا آسيان بانكر"
 oبطاقة االئتمان فيزا " Uمن إعمار وبنك اإلمارات دبي الوطني" تحصد جائزة "بطاقة ائتمان العام" خالل
حفل توزيع جوائز "برنامج التميز الدولي في الخدمات المالية لألفراد للعام  2019من ذا آسيان بانكر"
 oبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "التفوق في مجال الخدمات المصرفية الخاصة  -الشرق األوسط
وشمال أفريقيا" من مجلة "آسيان برايفت بانكر"
 oبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل قرض مشترك لمؤسسة مالية" و"أفضل بيت تمويل للقروض
المشتركة" و"أفضل بنك في مجال استثمارات الملكية الخاصة" في الشرق األوسط خالل حفل توزيع جوائز
األداء المتميز من "إي إم إي إيه فاينانس"
 oبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "االبتكار في الحوسبة السحابية للعام" خالل حفل توزيع جوائز "إف
إس تيك"
 oمنصة  .Livمن بنك اإلمارات دبي الوطني تحصد جائزة "أفضل بنك رقمي في الشرق األوسط" خالل حفل
توزيع جوائز "برنامج التميز الدولي في الخدمات المالية لألفراد للعام  2019من ذا آسيان بانكر"
 جوائز التسويق والتواصل االجتماعي وإشراك العمالء – بنك اإلمارات دبي الوطني
 oبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في اإلمارات العربية
المتحدة" بقيمة  4.04مليار دوالر أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر"
 oبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل استراتيجية لتجربة العمالء" و"فئة فريق شكاوى العمالء"
خالل حفل توزيع "جوائز تجربة العميل في الخليج" 2019
 جوائز اإلمارات اإلسالمي
" oاإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "تنمية الموارد البشرية" في القطاع المصرفي والمالي من معھد اإلمارات
للدراسات المصرفية والمالية
" oاإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "أفضل منتج مصرفي" من مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو"
عن منتجه الرائد حساب التوفير "كنوز"
" oاإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "المصرف اإلسالمي األكثر ابتكاراً" خالل حفل توزيع جوائز "إسالميك
فاينانس نيوز"
" oاإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة جائزة "أفضل موقع إلكتروني مطور" خالل حفل توزيع جوائز "أولمبياد
الخدمات "2018
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نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني:
بنك اإلمارات دبي الوطني ھو من البنوك الرائدة في المنطقة.
ويقوم البنك بتقديم أعمال مص رفية متميزة لألفراد في الدولة من خالل ش بكة فروعه التي تض م  233فرعا ً اض افة الى
 1081جھاز ص راف آلي وجھاز إيداع فوري في الدولة والخارج ،ويعتبر البنك الالعب الرئيس ي في مجال األعمال
المص رفية للش ركات واألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويقوم بتقديم خدماته في مجال األعمال المص رفية
اإلس المية واألعمال المص رفية االس تثمارية واألعمال المص رفية الخاص ة وإدارة األص ول واألس واق العالمية والخزينة
وعمليات الوساطة.
ويعمل البنك في اإلمارات العربية المتحدة ومصر والھند والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة ولديه
مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا وتركيا .لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني على العنوان:
.www.emiratesnbd.com
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ:
ابراھيم سويدان

باتريك كليركن

نائب رئيس أول

رئيس عالقات المستثمرين

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك اإلمارات دبي الوطني

بنك اإلمارات دبي الوطني

ھاتف+971 4 6093007 :

ھاتف / +9714 6094113 :متحرك +971506538937 :بريد الكترونيIR@EmiratesNBD.com :
بريد إلكترونيIbrahims@emiratesnbd.com :
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