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 للنشرصحفي عاجل  خبر

  

  2019نتائج العام يعلن  بنك اإلمارات دبي الوطني

 

 مليار درهم 14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 44بنسبة  األرباحارتفاع صافي  

 مليار درهم  683% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 37ارتفاع إجمالي األصول بنسبة 

 

 

أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة، عن تحقيق نتائج مالية قوية  :2020يناير  27 ،دبي

مليار درهم.  14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 44وذلك بارتفاع صافي األرباح بنسبة 

% نتيجة 38الدخل من غير الفائدة بنسبة  ، ونما% نتيجة لنمو القروض26صافي دخل الفائدة بنسبة كما ارتفع 

ية نمواً وشهدت األرباح التشغيلية األساس بطاقات االئتمان.و معامالت الصرف األجنبيالناتج عن الدخل ارتفاع 

والتزال الميزانية العمومية للبنك  .دينيزبنك بنتائج% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعومة 4بنسبة 

كما بقيت نسبة الشق األول من األسهم  تحافظ على مركزها القوي، ومعدالت جيدة في السيولة وجودة اإلئتمان.

 . 2019وذلك في أعقاب اإلصدار الناجح لحقوق االكتتاب في نوفمبر  %15.3العادية مستقرة عند نسبة 

 

  2019أبرز النتائج المالية للعام 

  مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، أو44مليار درهم، بزيادة بنسبة  14.5بلغ صافي األرباح % 

 % باستثناء تأثير صفقة نتورك إنترناشيونال. 1 زيادة بنسبة

  مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة 29مليار درهم مرتفعاً بنسبة  22.4بلغ إجمالي الدخل %

 نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم.

  مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع زيادة صافي 176ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة %

وانخفاض عمليات إعادة  وارتفاع الرسوم دينيزبنكذلك بما في نقطة أساس  117تكلفة المخاطر بواقع 

 .القيد والتحصيالت

 2.89أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى نقاط  7 الفائدة بواقع تحّسن صافي هامش ،%

 مدعوماً بالتأثير اإليجابي لدينيزبنك.

  2019ل العام مليار درهم خال 683% ليصل إلى 37ارتفاع إجمالي األصول بنسبة  ً  . دينيزبنك متضمنا

  متضمناً دينيزبنك. 2019مليار درهم خالل العام  437% لتصل إلى 33ارتفاع قروض العمالء بنسبة 

  متضمناً دينيزبنك. 2019مليار درهم خالل العام  472% لتصل إلى 36ارتفاع ودائع العمالء بنسبة 

 112.3عند  تغطيةوانتهت نسبة ال %5.6نسبة القروض منخفضة القيمة  بلغت.% 

  إلى الوضع 92.6يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ و %،160بلغ معدل تغطية السيولة %

 السليم للسيولة في المجموعة.

 وهي 18.5نسبة مالءة رأس المال  بلغت، فيما %15.3نسبة الشق األول من األسهم العادية  بلغت ،%

 متطلبات الحد األدنى.من بشكل كبير أعلى 
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إدارة  مجلس رئيس مكتوم، آل سعيد بن أحمد الشيخ سمو وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال

ً متميزاً بالنسبة لبنك اإلمارات دبي  2019 كان "لقد الوطني: دبي اإلمارات مجموعة بنك  الوطني تُّوجعاما

من تحقيق مكاسب  هاالستراتيجية في تمكين هالمتميز ومبادراتالبنك وقد ساهم أداء  بتحقيق صافي أرباح قوي.

الذي حققته عملية إصدار حقوق االكتتاب تأكيداً على ثقة المستثمرين  المتميزويأتي النجاح  قيّمة للمساهمين.

المحليين والدوليين في نهج عمل البنك وتطلعاته المستقبلية الواعدة. وباعتبارنا الشريك المصرفي الرسمي 

سم بنك اإلمارات دبي الوطني مع المعرض األكبر واألهم إأن يقترن ب ونروفخ نادبي، فإن 2020لمعرض إكسبو 

 2019عالمياً، ونتطلع من خالل هذا الحدث إلى بناء إرث اجتماعي واقتصادي قوي ومستدام. وتماشياً مع مبادرة 

ذا التوجه من خالل بذل الجهود المتواصلة لتمكين "عام التسامح"، فقد كرسنا أنشطة الخدمة المجتمعية بما يدعم ه

 50: "عام االستعداد للخمسين" احتفاالً بالذكرى الـ 2020وتلبية متطلبات أصحاب الهمم. وتماشياً مع مبادرة 

جهودنا للمساعدة في تشكيل مالمح مستقبل أفضل لألجيال القادمة  هنالدولة اإلمارات العربية المتحدة، فقد وجّ 

 السنوات الخمسين المقبلة.  على مدى

 

 هشام عبدهللا القاسم، نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني،وقال 

بلغ قياسي مسجالً صافي أرباح  2019"تمّكن بنك اإلمارات دبي الوطني من تحقيق أداء مالي قوي في العام 

خالل العام سرنا الترحيب بانضمام دينيزبنك يكما  مليار درهم. 683مليار درهم وإجمالي أصول تجاوز  14.5

دولة وتقديم  13وهو ما يساهم في توسيع نطاق تواجد البنك في ، إلى عائلة بنك اإلمارات دبي الوطني 2019

قام  2019في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وفي العام  مليون عميل 14خدماته إلى أكثر من 

 .% في الوقت المناسب40نسبة إلى هذه ال٪، كما يسعى إلى زيادة 20لبنك بزيادة نسبة تملك األجانب إلى ا

دولة الوجهة اللجعل  وسيساهم ذلك في دعم رؤية وأهداف القيادة الحكيمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

بزيادة عدد الفروع التي أيضاً قام البنك العام، وخالل  االقتصادية األكثر جذباً لالستثمارات األجنبية المباشرة. 

"، Livدولة . وحققت ".التلبي احتياجات أصحاب الهمم لتغطي اآلن حوالي نصف شبكة فروع البنك في 

الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب احتياجات جيل األلفية، أداًء قياسياً جديداً إذ أصبحت تضم قاعدة  منصة

التحسينات  في بلورة جميع 2020عام في عميالً. ويتمثل هدفنا  350.000عمالء يصل عدد األعضاء فيها إلى 

 عمالئنا الكرام."لمالية سلسة ومبتكرة خدمات مفهوم وسريع إلى شكل ب وتحويلهابها  نقومالتكنولوجية التي 

 

 دبي اإلمارات لمجموعة بنك التنفيذي الرئيس نيلسون، شاين وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال

ً للعام الوطني،  ّوج بارتفاع صافي األرباح بنسبة والذي تُ  2019"أحرز بنك اإلمارات دبي الوطني أداء قويا

% وهو ما عوض إلى 4مليار درهم. كما شهدت األرباح التشغيلية األساسية نمواً بنسبة  14.5% ليصل إلى 44

التزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على وضعها السليم، وحد كبير االرتفاع في التكاليف وحجم المخصصات. 

مليار درهم.  683% ليصل إلى 37بنك في دعم نمو إجمالي األصول بنسبة كما ساهم االستحواذ على دينيز

، %2.89ليصل إلى  نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 7الفائدة تحسناً بواقع  وشهد صافي هامش

ستويات %، وهي التزال ضمن الم32.1مدعوماً بتوسعنا في تركياً، في حين بقيت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 

في دولة اإلمارات  2019الفوز بجائزة أفضل بنك للعام ببنك اإلمارات دبي الوطني  وإننا فخورون فيالمستهدفة. 

المرحلة الثالثة من العربية المتحدة للمرة الرابعة على التوالي من قبل مجلة "ذا بانكر". كما تمكنا من استكمال 

المرحلة سنقوم كذلك باستكمال مرصودة لها والبالغة مليار درهم، ومشاريع التحول الرقمي في إطار الميزانية ال
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على ثقة كبيرة بأن البنك  وإنناقبل موعد حلول الذكرى السنوية الخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  النهائية

في ص النمو المتاحة سيواصل تقديم خدمات متميزة لعمالئنا وتوفير قيمة عالية لمساهمينا، واالستفادة من فر

 "المناطق التي نتواجد فيها.
 

 

 المالي التقرير
  

 درهم مليار

 شهراً  12

 المنتهية في

 شهراً  12

 المنتهية في
 أفضل/)اسوأ(

 (%) 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31

    

 %26 12.888 16.188 صافي دخل الفائدة

 %38 4.515 6.231 صافي دخل غير الفائدة

 %29 17.402 22.419 اإليراداتإجمالي 

 (%28)  (5.620)  (7.207) تشغيليةنفقات 

أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض 

 القيمة

15.211 11.783 29% 

 %(176)  (1.748)  (4.818)  ةمخصصات انخفاض القيم

 %4 10.034 10.393 أرباح تشغيلية

 غير مطبق - 4.389 ةزميل أرباح على التخلص من شركة

 %(86) 0.136 0.019 حصة من أرباح في شركة زميلة 

 غير مطبق - 0.092 أرباح على شراء صفقة بيع

 %(203) (0.129)  (0.390)  رسوم الضرائب

 %44 10.042 14.504 صافي الربح

 %0.1 %32.3 %32.1 نسبة التكاليف لإليرادات

 %0.07 %2.82 %2.89 هامش صافي الفائدة 

 (0.02) 1.70 1.68 )درهماً( ربحية السهم

 %3.9 %20.3 %24.2 العائد على حقوق المساهمين الملموسة 

 مليار درهم

 

 أفضل/)اسوأ( كما في كما في

 (%) 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31

 %37 500.3 683.3 إجمالي األصول

 %33 327.9 437.4  القروض

 %36 347.9 472.4 الودائع
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 %0.3 %5.9 %5.6 المتعثرةنسبة القروض 

 %(15.0) %127.3 %112.3 القروض مخفضة القيمةتغطية نسبة 

 %(2.4) %20.9 %18.5 نسبة كفاية رأس المال

 %(2.4) %19.8 %17.4 (%نسبة الشق األول )

 %(1.3) %16.6 %15.3 نسبة الشق األول من األسهم العادية

    

  

 

مليار  17.402% مقارنة بمبلغ 29مليار درهم، بزيادة قدرها  22.419إلى  2019وصل إجمالي الدخل للعام 

 .2018درهم في العام 

والتحسن  % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعوماً بنمو القروض26 شهد صافي دخل الفائدة تحسناً بنسبةو

مدعوماً  ٪6 بنسبة الفائدةصافي دخل  ارتفعة. وباستثناء دينيزبنك، االستحواذ التركي نتيجة صفقة هوامشفي ال

 .٪7بنمو القروض بنسبة 

  باستثناء %13 ، أومقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق %38 بنسبة الفائدةالدخل من غير  إجمالي ارتفعو

دخل الرسوم . كما ارتفع دخل األوراق المالية االستثماريةو الرسوم األساسيةوذلك نتيجة ارتفاع دخل  ،دينيزبنك

% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع دخل صرف العمالت األجنبية والدخل 32األساسية بنسبة 

 المتعلق ببطاقات االئتمان.

مليار درهم، وهذا عائد  7.207% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 28بنسبة  2019وارتفعت التكاليف للعام 

الموظفين والتكاليف التشغيلية المتعلقة بأنشطة التوسع الدولي وإطفاء األصول غير إلى الزيادة في تكاليف 

. والتزال 16وشهدت تكاليف اإلطفاء ارتفاعاً نتيجة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم الملموسة. 

يواصل البنك تركيزه الصارم ضمن الحدود التوجيهية، ومع ذلك % وهي 32.1عند نسبة نسبة التكلفة إلى الدخل 

 . على تطبيق اإلجراءات الالزمة لضبط النفقات

% نتيجة االستحواذ على قروض 5.6، استقر معدل القروض منخفضة القيمة عند نسبة 2019وخالل العام 

وهي أعلى ، 2019خالل العام درهماً  مليار 4.818بلغت مخصصات انخفاض القيمة ودينيزبنك بالقيمة العادلة. 

أساس نتيجة تضمين  نقطة 117مع ارتفاع صافي تكلفة المخاطر السنوي إلى  2018% مقارنة بعام 176بنسبة 

 دينيزبنك وارتفاع الرسوم وانخفاض عمليات إعادة القيد والتحصيالت.

مليار درهماً، وهو  14.504أداًء قوياً انعكس من خالل تسجيل صافي أرباح بلغ  البنك ، حقق2019وفي العام 

مليار  4.389. وتشمل هذه النتائج أرباحاً بقيمة 2018% من صافي األرباح المسجل في العام 44على بنسبة أ

درهم نتيجة التخارج الجزئي من أسهم نتورك إنترناشيونال والتقييم العادل للحصة المتبقية. وشهدت األرباح 

ام السابق، مدعومة بالنمو القوي لألصول وارتفاع % مقارنة بالفترة ذاتها من الع4التشغيلية األساسية نمواً بنسبة 

 دخل الرسوم وتضمين دينيزبنك.
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% على التوالي منذ بداية العام. فيما بقيت نسبة القروض 36% و33وارتفعت كل من القروض والودائع بنسبة 

على مستواه %، وحافظ معدل تغطية السيولة 92.6إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من اإلدارة عند نسبة 

بمبلغ  من الدرجة األولى ، قام البنك بجمع التزامات دين ألجل2019%. وخالل العام 160السليم عند نسبة 

 عاماً. 20آجال استحقاق تصل حتى بتسع عمالت و مليار درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص 13.3

% ونسبة الشق األول 15.3في البنك ، بلغت نسبة الشق األول من األسهم العادية 2019ديسمبر  31وكما في 

 %، وذلك في أعقاب االستكمال الناجح إلصدار حقوق االكتتاب.18.5% ونسبة كفاية رأس المال 17.4

 

 أداء األعمال

 

 األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

، حيث بلغ إجمالي 2019حققت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات أداء قوياً ومتميزاً في العام 

% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بنمو صافي دخل 8درهماً، بزيادة قدرها  مليار 7.971الدخل 

القروض البطاقات و، مدعوماً بأعمال خالل العام% 5الفائدة من المطلوبات. كما شهد دخل الرسوم نمواً بنسبة 

 .اإلجمالي % من حجم اإليرادات33والصرف األجنبي، علماً أن دخل الرسوم يمثل 

 

، مدعومة بالحمالت الترويجية الخاصة 2019مليارات درهم خالل العام  5بأكثر من وشهدت المطلوبات نمواً 

االنتعاش مليار درهم، مدعومة ب 2بواقع  بالعمالء ومبادرات طرح المنتجات الجديدة. كما ارتفعت قروض األفراد

 %(.18 بنسبةاالئتمان )نمو  اتبطاق%( و28 بنسبة)نمو  الكبير في أعمال محفظة القروض الشخصية

 

االئتمانية من بنك اإلمارات دبي  ماستركارد 247اللولو  اكتسبت البطاقات مزيداً من الزخم بإطالق بطاقةو

الوطني، باإلضافة إلى تحديث وإعادة طرح بطاقة ائتمان "ماريوت بونفوي" من بنك اإلمارات دبي الوطني. كما 

الموجه لألسر الباحثة عن الدعم المالي لتمويل « سكوالر بلس»قرض التعليم أطلق بنك اإلمارات دبي الوطني 

التعليم الجامعي ألبنائها. وتم ايضاً إطالق حساب التوفير "بلس" من بنك اإلمارات دبي الوطني، الذي يقدم للعمالء 

 أسعار فائدة جذابة على حسابات التوفير الخاصة بهم عبر اإلنترنت.

 

مات المصرفية المتميزة والخدمات المصرفية لألعمال بتحديث وإضافة المزيد من المزايا قامت إدارتي الخدو

القيمة على عروض منتجاتها وخدماتها. كما تم تجديد مجموعة منتجات التأمين المصرفي، فيما تم طرح حساب 

صرية لعمالئه من  الذي يقدم أسعاراً تفضيلية وامتيازات حودبي من بنك اإلمارات دبي الوطني  2020إكسبو 

الشركات الصغيرة والمتوسطة. وخالل العام، نمت شريحة العمالء المرموقين الناشئين المنضمين إلى منّصة 

 % مقارنة بالعام السابق.16الخدمات المصرفية الشخصية "بيوند" بنسبة 

 

حفاظها على مكانتها الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب احتياجات جيل األلفية،  "، منصةLivواصلت ".

لتكون بمثابة البنك الرقمي األسرع نمواً في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث حققت نمواً مضاعفاً في قاعدة 

ً  2019العمالء للعام  عميالً. وقد اكتسبت باقة المنتجات مزيداً من التوسع  350,000 ما يقارب لتضم حاليا
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كما  " والتحويالت الدولية وخيارات الدفع من دون تماس..Livتحرك من "ضافة حلول التأمين عبر الهاتف المإب

، وهو بنك رقمي لألعمال مخصص لرواد األعمال والشركات الصغيرة (.E20)أعلن البنك عن تأسيس 

 والمتوسطة.

 

فتح  واصلت اإلدارة تحقيق مزيد من التقدم في خطط مشاريع التحول الرقمي. فقد أصبح بإمكان العمالء اليومو

الحسابات بشكل فوري باستخدام هواتفهم المتحركة. وتم توسيع نطاق رمز المصادقة الرقمي "سمارت باس" 

 ليشمل كافة العمالء.

 

فروع جديدة مدعومة  شهدت شبكة الفروع مزيداً من التوسع في دولة اإلمارات العربية المتحدة بافتتاح ثالثةو

 .فرًعا إضافيًا في المملكة العربية السعودية 20افقة على فتح بالتكنولوجيا الرقمية، وتم استالم المو

 

% خالل العام على خلفية زيادة عدد العمالء المنضمين 7بنسبة   حققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة نمواً و

وحافظ أداء حديثاً إلى البنك. وتم تعزيز منصة إدارة الثروات بإضافة صناديق استثمارية ومنتجات هيكلية جديدة. 

األصول قيد  األنشطة االستثمارية على زخمه في شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول، حيث سجلت

 .2019% خالل العام 9اإلدارة نمواً بنسبة 

 

 األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات

 5.957% ليصل إلى 2الدخل بنسبة إجمالي  اً فيإدارة األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات ارتفاعحققت 

ً في صافي األرباح بنسبة 2018درهم مقارنة بالعام  مليار %، ويعود السبب 26. وشهدت اإلدارة انخفاضا

 االنخفاض في تحصيالت القروض.وانخفاض القيمة اإلرتفاع في مخصصات الرئيسي في ذلك إلى 

 

% مقارنة بالعام السابق، ويرجع 0.5بنسبة  2019درهم لعام  مليار 4.609وارتفع صافي دخل الفائدة البالغ 

 السبب الرئيسي في ذلك إلى نمو أنشطة اإلقراض والذي تم تعويضه جزئياً بتقلص الهوامش. 

 

، 2018من العام  % مقارنة بالفترة المقابلة7مرتفعاً بنسبة  2019درهم لعام  مليار 1.348وبلغ دخل الرسوم 

 رسوم اإلقراض وتحسن أنشطة األعمال المصرفية االستثمارية.وذلك بسبب ارتفاع 

 

، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المبادرات االنتقائية التي تم اتخاذها 2019% للعام 7ارتفعت التكاليف بنسبة و

إلعادة صياغة نهج األعمال. وفي إطار برنامج التحول الرقمي في البنك، تواصل إدارة خدمات المعامالت 

تم طرح عدد  2019ية في البنك االستثمار في التكنولوجيا لتحسين قدرات ومنافع منتجاتها. وفي العام المصرف

من العروض المحسنة للمنتجات، بما في ذلك بوابة التمويل التجاري الرقمية الجديدة التي تقدم واحدة من أكثر 

 تجارب العمالء تميزاً وتطوراً.

 

تحسن أعمال الزخم القوي ألنشطة اإلقراض و % نتيجة6مت األصول بنسبة وعلى صعيد الميزانية العمومية، ن

%، نتيجة التركيز المستمر على نمو 18بنسبة  المطلوباتالبنك األساسية والقروض قصيرة األجل. كما ارتفعت 
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الحفاظ أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي تعكس هدف البنك في خفض متوسط تكلفة التمويل مع 

 على السيولة عند أفضل مستوياتها.

 

التزال جودة االئتمان فيما يتعلق باألعمال التي تم طرحها حديثاً تواصل الحفاظ على وضعها السليم. وارتفع و

انخفاض اإلرتفاع في مخصصات انخفاض القيمة وويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى صافي المخصصات 

 مستوى التحصيالت. 

 

القوي والسليم الذي حققته إدارة األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات يعكس طموحها بأن تصبح إن األداء 

الرائدة على مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا، من حيث تزويد عمالء البنك في مختلف أنحاء المنطقة 

 .مؤسساتبمجموعة متكاملة من منتجات وحلول الخدمات المصرفية الخاصة بالهيئات وال

 

 والخزينةاألسواق العالمية 

بسبب انخفاض  الفائدةدخل  نتيجة انخفاض صافي% 25بنسبة األسواق العالمية والخزينة  تراجعت إيرادات

 .أسعار الفائدة

 

. كما استفاد مكتب التداول في منتجات %45يرادات بنسبة حقق مكتب التداول أداء قوياً انعكس من خالل نمو اإلو

تقلبات االئتمان من ارتفاع حجم اإلصدارات الجديدة في المنطقة، في حين تمكن مكتب التسعير من االستفادة من 

 المتزايدة. أسعار الفائدة

 

 مالتمن الدرجة األولى في تسع ع مليار درهم على شكل تمويالت ألجل 13.3وقام مكتب التمويل العالمي بجمع 

عاماً. كما نجح المكتب في إتمام عملية إصدار  20من خالل عمليات الطرح الخاص مع آجال استحقاق تصل لمدة 

 .   2019العام  النصف األول من مليار دوالر أمريكي في 1أوراق مالية دائمة للشق األول من رأس المال بقيمة 

  

 لمجموعة ليشمل عملياتالخزينة ل، تم توسيع نظام في البنك تكنولوجيا المعلوماتوفي إطار مشروع ترقية 

 .ضمن منصة مشتركة واحدة خارجية إضافية

  

 اإلمارات اإلسالمي

 مليار 1.061انعكست من خالل تسجيل صافي أرباح بلغ  ،2019 مللعانتائج قوية  حقق اإلمارات اإلسالمي 

 المليار درهم.، ليتخطى وألول مرة في تاريخه حاجز %15درهم، بزيادة بنسبة 

 

% مقارنة بالعام 8، مرتفعاً بنسبة 2019عام للدرهم  مليار 2.670وبلغ إجمالي الدخل في اإلمارات اإلسالمي  

وحظي صافي األرباح أيضاً بدعم واألنشطة االستثمارية.  . وتأتي هذه الزيادة مدعومة بنمو الدخل الممول2018

 تكاليف التشغيل. ناتج عن خفض

 

. فيما ارتفعت الذمم المدينة 2019بنهاية العام  مليار درهم  64.8وبلغ إجمالي األصول في اإلمارات اإلسالمي 

المتعاملين بنسبة ودائع ارتفعت كما . خالل العاممليار درهم  37.5% لتصل إلى 4للتمويل واالستثمار بنسبة 
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مليار درهم. وتمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في اإلمارات اإلسالمي  45.3% لتصل إلى 9

 ً %، وهي ضمن 83المتعاملين. وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند ودائع  % من إجمالي63حاليا

 النطاق المستهدف من قبل اإلدارة. 

 

%، فيما 19.5ألسهم العادية لإلمارات اإلسالمي بلغت نسبة الشق األول من ا ،2019ديسمبر  31كما في و

التمويالت المتعثرة في  ، تحسنت نسبة2019عام %. وخالل ال20.7انتهت نسبة إجمالي رأس المال عند 

 %.120 عند نسبة التغطية الحفاظ على ٪ مع 7.6إلى لتصل  %0.6نسبة باإلمارات اإلسالمي 

  

 دينيزبنك

 609درهم في الدخل اإلجمالي للمجموعة، وحقق البنك صافي أرباح بلغ  مليار 3.643بلغت مساهمة دينيزبنك 

 1.247كما بلغت تكاليف التشغيل ومخصصات انخفاض القيمة  مليون درهماً للخمسة أشهر منذ تاريخ االستحواذ.

خاص في تركيا درهماً على التوالي للفترة ذاتها. ويُعّد دينيزبنك خامس أكبر بنك  مليار 1.532درهماً و مليار

 31مليار درهم كما في  98مليار درهم، وودائع بقيمة  86مليار درهم، وقروض بقيمة  134بحجم أصول يبلغ 

جهاز صراف آلي، ويزاول  3,000ويتمتع دينيزبنك بحضور واسع من خالل ما يزيد على  .2019ديسمبر 

ً في مناطق أخرى )ا 44في تركيا و فروع 708عملياته من خالل  لنمسا وألمانيا والبحرين(، حيث يقدم فرعا

 موظفاً. 14,000مليون عميل عن طريق فريق عمل يقدر بأكثر من  13خدماته إلى ما يقارب 

 

 مالمح مستقبلية

% لعام 2.0رات العربية المتحدة إلى إلمايتوقع فريق األبحاث في البنك نمو إجمالي الناتج المحلي في دولة ا

قطاع النفط بشكل إيجابي في النمو االقتصادي العام.  أسهم، حيث 2018% في العام 1.7بعد أن كان  2019

على أرقام  2019لنته أوبك في ديسمبر أع الذيإنتاج النفط يؤثر الخفض الكبير في ومع ذلك ، من المرجح أن 

ونتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي  2020الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 

خالل أكبر اقتصاد دبي زخماً نتيجة لذلك. ومع هذا، من المرتقب أن يكتسب  ٪1.6ليصل إلى  الدولةفي  اإلجمالي

 العامفي % 3إلى  في دبي  إجمالي الناتج المحلي. ونتوقع نمو 2020معرض إكسبو بالتزامن مع  هذا العام

 . 2019% للعام 2ليتخطى توقعات النمو البالغة الحالي 

 

 -انتهى-

 الجوائز:

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي 

o على قائمة مجلة "فوربس" السنوية الثالثة لـ "أكثر  بنك اإلمارات دبي الوطني ضمن العشرين األوائل

 الشركات احتراماً في العالم"
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o  بنك 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" 

 "2019توزيع "جوائز يوروموني للتميز  خالل حفل

o  2019"بنك العام في دولة اإلمارات العربية المتحدة بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "

 "فاينانشال تايمزالمرموقة من جوائز مجلة "ذا بانكر" الشهرية الصادرة عن "

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

و"أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة" وبطاقة االئتمان فيزا 

"U  من إعمار وبنك اإلمارات دبي الوطني" تحصد جائزة "بطاقة ائتمان العام" ومنصةLiv من .

رق األوسط"خالل حفل توزيع بنك اإلمارات دبي الوطني تحصد جائزة "أفضل بنك رقمي في الش

 من ذا آسيان بانكر" 2019جوائز "برنامج التميز الدولي في الخدمات المالية لألفراد للعام 

o  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة " المؤسسة المالية األكثر إبتكاراً في الشرق األوسط" من

 جوائز المبتكرون 2019جلوبال فاينانس 

o تقديراً لجهود فرق عمله  2019لالبتكار 2030ني يحصد جائزة "إمباكت بنك اإلمارات دبي الوط "

 التطوعية

 

  بنك اإلمارات دبي الوطني –جوائز التسويق والتواصل االجتماعي وإشراك العمالء 

o  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في اإلمارات

 أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر" مليار دوالر 4.04 ةالعربية المتحدة" بقيم

o " أفضل تطبيق للتقنيات جائزة تجربة العمالء" واإلبتكار في بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة"

المتقدمة في منتج أو خدمة"، تقديراً لتميز أداء مركز بنك اإلمارات دبي الوطني للتميّز في المدفوعات 

 "بي إيه آي"  من 2019الرقمية، وذلك خالل حفل توزيع جوائز االبتكار العالمي 

 

 جوائز اإلمارات اإلسالمي 

o لعام  دولة اإلمارات العربية المتحدةإسالمي في  "اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "أفضل مصرف

 "2019" خالل حفل توزيع جوائز مجلة "وورلد فاينانس للتمويل اإلسالمي 2019

o  اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "المصرف اإلسالمي األكثر ابتكاراً" خالل حفل توزيع جوائز"

 "إسالميك فاينانس نيوز"مجلة 
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o  خدمات" و"أفضل للخدمات المصرفية لألفراد "أفضل مصرف "اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة 

 مجلة "إسالميك بيزنيس آند فاينانس"   " خالل حفل توزيع جوائزةرقمي ةمصرفي

 

 نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني:

 بنك اإلمارات دبي الوطني هو من البنوك الرائدة في المنطقة.

فرعاً  979بتقديم أعمال مصررررررفية متميزة لألفراد في الدولة من خالل شررررربكة فروعه التي تضرررررم ويقوم البنك 

، ويعتبر البنك الالعب الرئيسرري في الدولة والخارج جهاز صررراف آلي وجهاز إيداع فوري 4150اضررافة الى 

بتقديم خدماته في  في مجال األعمال المصررررررررفية للشرررررررركات واألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويقوم

مجال األعمال المصررررفية اإلسرررالمية واألعمال المصررررفية االسرررتثمارية واألعمال المصررررفية الخاصرررة وإدارة 

 األصول واألسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

ة والمملكة والمملكة العربية السعودية وسنغافور وتركياويعمل البنك في اإلمارات العربية المتحدة ومصر والهند 

ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة والنمسا وألمانيا والبحرين المتحدة 

 .  www.emiratesnbd.comالموقع االلكتروني على العنوان:

 

 لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ: 

  راهيم سويداناب

 نائب رئيس أول 

 رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة 

 بنك اإلمارات دبي الوطني 

 +971506538937+ / متحرك: 9714 6094113هاتف: 

 Ibrahims@emiratesnbd.comبريد إلكتروني: 

 باتريك كليركن 

 رئيس عالقات المستثمرين

 بنك اإلمارات دبي الوطني

  +971 4 6093007هاتف: 

  IR@EmiratesNBD.comبريد الكتروني: 

PatrickE@EmiratesNBD.com 
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