خبر صحفي عاجل للنشر

بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج الربع األول للعام 2019
ارتفاع صافي األرباح بنسبة  %15مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق وبنسبة %15
مقارنة بالربع السابق ليصل إلى  2.7مليار درھم
دبي 17 ،أبريل :2019
أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني ،البنك الرائد في المنطقة ،عن تحقيق نتائج مالية قوية وذلك بارتفاع
صافي الربح بنسبة  %15مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق وبنسبة  %15مقارنة بالربع السابق
ليصل إلى  2.7مليار درھم .كما حظي ھذا األداء التشغيلي القوي بدعم ناتج عن التحسن في إجمالي
الدخل ،مدفوعا ً بنمو القروض واستقرار الھوامش .وارتفع دخل الرسوم األساسية بنسبة  %15مقارنة
بالفترة ذاتھا من العام السابق وبنسبة  %9مقارنة بالربع السابق نتيجة زيادة دخل معامالت الصرف
األجنبي والمشتقات .والتزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزھا القوي ،حيث شھدت مزيداً من
التحسن في نسب رأس المال والسيولة واالستقرار في جودة اإلئتمان.
أبرز النتائج المالية – للربع األول 2019
 بلغ صافي الربح  2.7مليار درھم ،بزيادة بنسبة  %15مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق وبنسبة  %15مقارنة
بالربع السابق.
 بلغ إجمالي الدخل  4.7مليار درھم مرتفعا ً بنسبة  %15مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق نتيجة نمو القروض
والتحسن في الھوامش وارتفاع دخل الرسوم.
 تحسن صافي ھامش الفائدة بواقع  15نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق ليصل إلى نسبة %2.83
مدعوما ً بارتفاع أسعار الفائدة.
 بلغ إجمالي الموجودات  525.8مليار درھم ،مرتفعا ً بنسبة  %5عن نھاية العام .2018
 ارتفاع قروض العمالء بنسبة  %3مقارنة بنھاية العام  2018لتصل إلى  337.7مليار درھم.
 ارتفاع ودائع العمالء بنسبة  %3مقارنة بنھاية العام  2018لتصل إلى  359.4مليار درھم.
 التزال معدالت جودة االئتمان مستقرة ،حيث بلغت نسبة القروض منخفضة القيمة  %5.9فيما بلغت نسبة التغطية
.%123.9
 بلغ معدل تغطية السيولة  ،%198.8كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ  %94إلى الوضع السليم للسيولة.
 تحسّن معدالت رأس المال مدعومة بتحسن نسبة الشق األول من األسھم العادية إلى  % 16.8ونسبة الشق األول إلى
نسبة  %20.9ووصلت نسبة كفاية رأس المال إلى .%22
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وقال ھشام عبدﷲ القاسم ،نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك اإلمارات دبي
الوطني" ،من دواعي سرورنا أن يتمكن بنك اإلمارات دبي الوطني مجدداً من تحقيق أرباح قوية وقياسية
لھذا الربع .كما أننا فخورون جداً بأن يتم اختيار بنك اإلمارات دبي الوطني لنيل لقب "العالمة التجارية
المصرفية األكثر قيمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة" حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر".
وتعكس قيمة عالمتنا التجارية أداءنا المالي القوي وكذلك مبادراتنا المستمرة في خدمة العمالء وتطوير
المنتجات ومبادرات المسؤولية المجتمعية لدينا .وتماشيا ً مع مبادرة - 2019" :عام التسامح" ،والتي أطلقھا
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نھيان – حفظه ﷲ – سيواصل بنك اإلمارات دبي الوطني إشراك
عمالئه والمجتمع ككل في الحمالت والبرامج والمبادرات المبتكرة التي تؤكد على وحدة األمة والتزامھا
بتعزيز التسامح والتعايش وقبول اآلخر واحترام التنوع".
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة ،قال شاين نيلسون ،الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك اإلمارات
دبي الوطني" ،تمكن بنك اإلمارات دبي الوطني من تحقيق أداء قوي للربع األول ،والذي انعكس بارتفاع
صافي الربح بنسبة  %15ليصل إلى  2.7مليار درھم ،مدعوما ً بارتفاع الدخل ،وذلك على خلفية نمو
القروض واستقرار الھوامش وزيادة دخل معامالت الصرف األجنبي والمشتقات .كما حافظت الميزانية
العمومية للبنك على مكانتھا الراسخة مع تحسن السيولة ونسب رأس المال واالستقرار في جودة اإلئتمان.
وقد تم ّكن البنك من تحويل  %40من شبكة فروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى فروع مالئمة
لتلبية احتياجات العمالء من أصحاب الھمم .ونحن بدورنا سنواصل طرح الخدمات المصرفية المتخصصة
والحلول المساعدة التي تدعم جھود الشمول المالي .وبالتزامن مع استعداده النطالق معرض اكسبو 2020
دبي ،سيبقى بنك اإلمارات دبي الوطني في الطليعة من حيث االبتكار من خالل جھوده الرامية إلى جعل
الخدمات المصرفية أكثر سھولة وتقديم تجربة تعامل مصرفي قائمة على التكنولوجيا وتنطوي على بعد
إنساني .ويسعدنا اإلعالن أننا أعدنا صياغة إتفاقية البيع والشراء المتعلقة باستحواذ دينيزبنك ايه .إس .ومن
المتوقع أن يتم استكمال الصفقة بحلول نھاية الربع الثاني من العام  ،2019بشرط الحصول على الموافقات
الرقابية الالزمة".
وقال سوريا سوبرامانيان ،المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة" ،كان األداء التشغيلي للربع
األول من عام  2019مرضيا ً نظراً لتمكننا من تحقيق نمو في صافي دخل الفائدة ودخل الرسوم .كما طرأ
تحسن على التكلفة بنسبة  %7مقارنة بالربع السابق ،وذلك نتيجة النخفاض تكاليف الموظفين وأتعاب
الخبرة المھنية ونفقات التسويق .كما انخفض صافي ھامش الفائدة بواقع  2نقطة أساس خالل الربع نتيجة
لتأثير ارتفاع تكاليف تمويل األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات والودائع الثابتة والتي قابلھا تحسن
عائدات القروض وارتفاع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
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التقرير المالي
مليار درھم
صافي دخل الفائدة
صافي دخل غير الفائدة
إجمالي اإليرادات
نفقات عامة وإدارية
أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة
مخصصات انخفاض القيمة
أرباح تشغيلية
حصة من أرباح في شركات زميلة
رسوم الضرائب
صافي الربح
نسبة التكاليف لإليرادات )(%
ھامش صافي الفائدة )(%
ربحية السھم )درھما ً(
العائد على حقوق المساھمين الملموسة )(%
مليار درھم
إجمالي األصول
القروض
الودائع
نسبة القروض مخفضة القيمة )(%
نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة )(%
نسبة كفاية رأس المال )(%
نسبة الشق األول )(%
نسبة الشق األول من األسھم العادية )(%

الربع
المنتھي في
 31مارس
2019
3.400
1.317
4.717
)(1.397
3.320
)(0.570
2.750
0.027
)(0.034
2.743
٪29.6
٪2.83
0.47
٪22.4
كما في
 31مارس
2019

الربع
المنتھي في
 31مارس
2018
2.984
1.119
4.103
)(1.276
2.828
)(0.440
2.388
0.031
)(0.032
2.386
٪31.1
٪2.68
0.40
٪22.1
كما في
 31مارس
2018

525.8
337.7
359.4
٪5.9
٪123.9
٪22.0
٪20.9
٪16.8

475.6
311.4
331.9
٪6.0
٪127.9
٪20.3
٪19.0
٪15.5

أفضل /
)أسوأ(
)(٪
٪14
٪18
٪15
)(٪9
٪17
)(٪30
٪15
)(٪12
)(٪6
٪15
٪1.5
٪0.15
٪17.5
٪0.3
أفضل /
)أسوأ(
)(٪
٪11
٪8
٪8
٪0.1
)(٪4.0
٪1.7
٪1.9
٪1.3

الربع
المنتھي في
 31ديسمبر
2018
3.352
1.145
4.497
)(1.508
2.989
)(0.640
2.349
0.053
)(0.017
2.385
٪33.5
٪2.85
0.40
٪19.9
كما في
 31ديسمبر
2018
500.3
327.9
347.9
٪5.9
٪127.3
٪20.9
٪19.8
٪16.6

أفضل /
)أسوأ(
)(٪
٪1
٪15
٪5
٪7
٪11
٪11
٪17
)(٪48
)(٪100
٪15
٪3.9
)(٪0.02
٪17.5
٪2.5
أفضل /
)أسوأ(
)(٪
٪5
٪3
٪3
٪0.0
)(٪3.4
٪1.1
٪1.1
٪0.2

وصل إجمالي الدخل للربع المنتھي في  31مارس  2019إلى مبلغ  4.717مليار درھم ،بزيادة
قدرھا  %5مقارنة بمبلغ  4.497مليار درھم في الربع السابق.
ونما صافي دخل الفائدة بنسبة  %1مقارنة بالربع السابق ،وذلك نتيجة النمو الذي شھدته القروض بنسبة
 %3والذي عوض إلى حد كبير انخفاض صافي ھامش الفائدة.
وارتفع دخل الرسوم األساسية بنسبة  %9مقارنة بالربع السابق وبنسبة  %15مقارنة بالفترة ذاتھا من
العام السابق نتيجة زيادة دخل معامالت الصرف األجنبي والمشتقات والذي نتج عن أعمال التداول ومكتب
إدارة الموجودات والمطلوبات.
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وتحسنت التكاليف للربع المنتھي في  31مارس  2019بنسبة  %7مقارنة بالربع السابق لتصل إلى
 1.397مليار درھم ،وھذا عائد إلى تحسن تكاليف الموظفين وانخفاض أتعاب الخبرة المھنية ونفقات
التسويق .كما طرأ ارتفاع على التكاليف بنسبة  %9في الربع األول من العام  2019بالمقارنة مع الفترة
ذاتھا من العام السابق نتيجة االستثمار في مشاريع التحول الرقمي وتحديث بنية تكنولوجيا المعلومات لدينا.
وال تزال نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع  %29.6ضمن الحدود التوجيھية للعام  2019والتي تبلغ ،%33
وھو ما يتيح لنا مزيداً من اإلمكانات لالستثمار االنتقائي بھدف دعم فرص النمو المستقبلي.
وخالل الربع ،لم يطرأ أي تغيير على معدل القروض منخفضة القيمة والذي انتھى عند نسبة .%5.9
وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة الصافية  570مليون درھما ً في الربع األول من العام 2019
وھي أعلى بنسبة  %30مقارنة بالربع األول من العام  2018وبنسبة  %11مقارنة بالربع السابق.
وفي الربع األول من العام  ،2019حققت المجموعة أدا ًء قويا ً انعكس من خالل تسجيل صافي أرباح بلغ
 2.743مليار درھماً ،وھو أعلى بنسبة  %15من الربح المسجل في الربع المقابل من العام .2018
ويعود السبب في زيادة صافي األرباح إلى نمو القروض ودخل الرسوم وارتفاع الھوامش التي ساعدت
في تعويض الزيادة في المخصصات وتكاليف التشغيل.
وارتفعت كل من القروض والودائع بنسبة  %3خالل الربع .فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن
النطاق المستھدف من اإلدارة عند نسبة  .%94وخالل الربع األول من العام  ،2019قام البنك بجمع
التزامات دين ألجل بمبلغ  4.7مليار درھم صادرة بأربع عمالت مع آجال استحقاق تصل حتى  20عاماً،
وتغطي  %67من إجمالي المبالغ المستحقة للعام .2019
وكما في  31مارس  ،2019بلغت نسبة الشق األول من األسھم العادية في البنك  %16.8ونسبة الشق
األول  %20.9ونسبة إجمالي رأس المال  %22كما تم احتسابھا وفقا ً لمعيار بازل .3
أداء األعمال
األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات
حققت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات بداية متميزة وقوية للعام ،حيث بلغ إجمالي الدخل
 1.939مليار درھما ً للربع األول ،بزيادة قدرھا  %8مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق ،مدفوعا ً بنمو
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صافي دخل الفائدة من المطلوبات .ويمثل دخل الرسوم  %34من حجم اإليرادات ،مدعوما ً بأعمال
البطاقات والصرف األجنبي.
وحقق دفتر المطلوبات نمواً بوتيرة أسرع من السوق مسجالً زيادة بمبلغ  7.1مليار درھم ،وھو أعلى
بنسبة  %5من نھاية العام  ،2018مدعوما ً بكل من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع
الثابتة .وواصلت اإلدارة جھودھا لتنمية قروض العمالء مدعومة باألنشطة القوية المتمثلة في منح قروض
شخصية وبطاقات ائتمان جديدة ،والتي نمت بنسبة  %34و %41على التوالي مقارنة بالفترة ذاتھا من
العام السابق .كما نما حجم اإلنفاق باستخدام البطاقات بنسبة  %15مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق،
فيما أثبتت بطاقة ائتمان فيزا " Uمن إعمار" ذات العالمة التجارية المشتركة بين إعمار وبنك اإلمارات
دبي الوطني نجاحھا وحضورھا الملفت في السوق.
وعززت قناة الخدمات المصرفية الشخصية "بيوند" من مزاياھا وعروضھا القيمة خالل الربع األول من
العام من خالل جذب عمالء جدد بشكل أكبر بنسبة  %22مقارنة بالربع األول من العام  .2018ونمت
إيرادات إدارة األعمال المصرفية المميزة بنسبة  %5مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق ،مع االستمرار
في توسيع نطاق الخدمات االستشارية الجديدة حول إدارة ثروات األفراد المقدمة إلى العمالء المرموقين
من أصحاب الثروات .وتمكنت إدارة الخدمات المصرفية لألعمال من توسيع حجم قاعدة عمالئھا بنسبة
 %16مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق ،باإلضافة إلى إدخال مزيد من التحسينات على نتائج مؤشر
الترويج الصافي لقياس والء العمالء .ومن جھة ثانية ،تواصل " ،"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  %40من العمالء مقارنة بالفترة ذاتھا
من العام الماضي ،وبذلك أصبحت تضم حاليا ً قاعدة عمالء تزيد عن  200.000عميالً .كما تم طرح
مجموعة منتجات التأمين المتميزة " "Liv. Sureبالتزامن مع إطالق خدمة " ،"Oliviaمن "،"Liv.
للدردشة القائمة على الذكاء االصطناعي.
وواصل البنك تحقيق تقدم ملفت في خطط مشاريع التحول الرقمي لديه ،وذلك من خالل إدخال تحسينات
مستمرة على تطبيق الخدمات المصرفية عبر الھاتف المتحرك ،بما في ذلك طرح رمز المصادقة الرقمي
"سمارت باس" والذي تم تحديثه مؤخراً لتوفير مزيد من األمان للمعامالت .كما تم تعزيز شبكة الفروع
بافتتاح فرعين جديدين بما في ذلك فرع في داون تاون دبي .وقام البنك أيضا ً بتجھيز المزيد من الفروع
بالتسھيالت المناسبة الستقبال وتلبية متطلبات أصحاب الھمم والتي أصبحت اليوم تغطي  %40من إجمالي
شبكة فروع البنك.
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ونال بنك اإلمارات دبي الوطني لقب »العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في اإلمارات العربية
المتحدة«؛ حيث بلغت قيمة عالمته التجارية  4.04مليارات دوالر حسب التصنيف السنوي لمجلة »ذا
بانكر« .كما حصدت اإلدارة العديد من الجوائز التقديرية الفخرية والتي من ضمنھا جائزة أفضل بنك
للخدمات المصرفية لألفراد في الشرق األوسط للعام  2019من "ذا آسيان بانكر" ،باإلضافة إلى جائزة
»تريل بليزر اآلسيوية« للعام  ،2019وذلك خالل حفل توزيع الجوائز العالمية للخدمات المصرفية
لألفراد.
وحققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة نتائج مالية قوية للغاية خالل الربع األول ،حيث شھدت إيراداتھا
نمواً ملفتا ً على خلفية تحسن الھوامش .كما عقدت اإلدارة حدثھا السنوي العالمي األول حول تصورات
فرص االستثمار المستقبلية المتاحة للعمالء والذي قامت خالله بتقديم كبير مسؤولي االستثمار الجديد لديھا
إلى عمالئھا في السوق .وقد طرحت اإلدارة أيضا ً الرؤية الجديدة لعالمتھا التجارية ،وھي" :نلھم ما ھو
قادم" عبر العديد من القنوات اإلعالمية.
األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات
حققت إدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات مجدداً نتائج مالية قوية للربع األول من العام 2019
انعكست من خالل نمو الدخل بنسبة  %12ليصل إلى  1.541مليار درھم مقارنة بالفترة المقابلة في العام
.2018
وكان صافي دخل الفائدة البالغ  1.143مليار درھم لھذا الربع أعلى بنسبة  %9من الفترة المقابلة في
العام  2018بسبب نمو أنشطة اإلقراض وتحسن الھوامش .وبلغ دخل الرسوم  398مليون درھم للربع،
مرتفعا ً بنسبة  ،%23ويعود ذلك إلى استمرار الزخم القوي في مبيعات الخزينة إلى جانب تحسن أنشطة
األعمال المصرفية االستثمارية ورسوم اإلقراض.
وارتفعت التكاليف بنسبة  %8للربع األول مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق ،ويرجع ذلك بشكل
كبير إلى استمرار قسم خدمات المعامالت المصرفية التابع إلدارة األعمال المصرفية للھيئات والمؤسسات
في اإلستثمار في التكنولوجيا لتعزيز عروض منتجاتھا .وفي عام  2019سيتم طرح عدد من المنتجات
الجديدة تشمل منصة رقمية جديدة للمعامالت المصرفية تتيح أفضل تجربة مستخدم في فئتھا وذلك كجزء
من برنامج الرقمنة الشامل في البنك.
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وال تزال جودة االئتمان في األعمال الناشئة حديثا ً جيدة .وأدت مخصصات االئتمان العادية إلى جانب
انخفاض التحصيالت إلى زيادة في صافي المخصصات.
وعلى صعيد الميزانية العمومية ،نمت األصول بنسبة  % 5نتيجة زيادة أنشطة اإلقراض قصيرة األجل
واألعمال التجارية في البنك ،إلى جانب ارتفاع مستوى حجم القروض ألجل .كما انخفضت الودائع بشكل
طفيف بنسبة  ٪1مع انخفاض الودائع الثابتة ذات التكلفة المرتفعة والتي تم تعويضھا إلى حد كبير بنمو
أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير .ويعكس ھذا التغيير في مزيج الودائع تركيز البنك على خفض
متوسط تكلفة التمويل مع الحفاظ ،في الوقت ذاته ،على السيولة عند أفضل مستوى لھا.
ويشير أداء األعمال القوي للربع األول من العام  2019إلى استمرار إدارة األعمال المصرفية للھيئات
والمؤسسات في برنامج تحولھا لكي تكون في طليعة مزودي الخدمات المصرفية للشركات في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا من خالل توفير مجموعة كاملة من المنتجات والحلول المصرفية لعمالء البنك في
جميع أنحاء المنطقة.
األسواق العالمية والخزينة
حققت إدارة األسواق العالمية والخزينة نمواً ملفتا ً في الدخل بنسبة  %73ليصل إلى  265مليون درھم
للربع األول من العام  2019مقارنة بمبلغ  153مليون درھم للفترة ذاتھا من العام .2018
كما تمكن مكتب إدارة الموجودات والمطلوبات من تحقيق نتائج متميزة من خالل تخطيط وضع الميزانية
العمومية على نحو يتيح االستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة األجل.
وارتفعت إيرادات مكتب التداول بنسبة  %171على خلفية نمو أنشطة اإلصدارات الجديدة واالستفادة من
حركات العائد المتقلبة وتنامي عدد العمالء المستثمرين في المشتقات .وتمكن مكتب التداول من االستفادة
من الفرص المتاحة ومن حالة التقلبات المتزايدة.
قام مكتب التمويل العالمي بجمع  4.7مليار 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
إضافية دائمة للشق األول من رأس المال بقيمة  1مليار دوالر أمريكي.
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اإلمارات اإلسالمي
حقق اإلمارات اإلسالمي نتائج قوية للربع األول من العام  2019انعكست من خالل تسجيل صافي أرباح
ربع سنوي قياسي بلغ  411مليون درھم ،بزيادة بنسبة  %97مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق.
كما بلغ إجمالي الدخل في اإلمارات اإلسالمي  663مليون درھم للربع األول من العام  ،2019مرتفعا ً
بنسبة  %12مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق ،مدعوما ً بنمو الميزانية العمومية وارتفاع الدخل الممول
وزخم في دخل الرسوم .وساھمت حملة التحصيالت المكثفة التي ترافقت مع تحسن معدل التكلفة إلى
المخاطر خالل الربع األول من العام  2019في خفض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة  %117مقارنة
بالفترة ذاتھا من العام السابق.
وبلغ إجمالي الموجودات في اإلمارات اإلسالمي  60.6مليار درھم بنھاية الربع األول من العام .2019
فيما ارتفعت الذمم المدينة للتمويل واالستثمار بنسبة  %1لتصل إلى  36.4مليار درھم بالمقارنة مع شھر
ديسمبر  .2018وارتفعت ودائع المتعاملين أيضا ً بنسبة  %4لتصل إلى  43.4مليار درھم مقارنة بالفترة
ذاتھا .كما تمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في اإلمارات اإلسالمي حاليا ً  %67من
إجمالي حسابات المتعاملين .وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند  ،%84وھي ضمن النطاق
المستھدف من قبل اإلدارة .ويتمتع اإلمارات اإلسالمي بنسبة كفاية رأس المال قوية عند .%18.5
نتورك إنترناشيونال
لقد أكدنا مؤخراً قيامنا ببيع ما يقرب من نصف األسھم التي يملكھا بنك اإلمارات دبي الوطني في شركة
"نتورك انترناشونال" ،وذلك بعد طرح عام أولي ناجح في سوق لندن لألوراق المالية .وسيواصل البنك
المحافظة على عالقته بشركة "نتورك انترناشونال" ،بوصفه من عمالئھا القدماء ومن المساھمين فيھا
بحصة تشكل نسبة  %25.4من ملكيتھا.
مالمح مستقبلية
نتوقع أن يكون النشاط االقتصادي لعام  2019مدعوما ً بارتفاع إنتاج النفط باإلضافة إلى زيادة اإلنفاق
الحكومي وذلك في أعقاب نمو شھد تباطؤأ أكثر من المتوقع في العام  .2018وحقق اقتصاد دولة اإلمارات
العربية المتحدة نمواً بنسبة  %1.7في العام الماضي ،وفقا ً إلحصاءات رسمية .يتوقع فريق األبحاث في
البنك أن يحافظ نمو الناتج المحلي اإلجمالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة على معدله عند %3.1
في العام  .2019وسيستمر البنك في تطبيق استراتيجيته الناجحة التي تستند إلى خمس ركائز جوھرية
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تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعمالء ترتكز على االبتكار الرقمي وبناء مؤسسة عالية األداء
ودفع عجلة نمو األعمال األساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة ودفع التوسع الجغرافي.
انتھى-الجوائز:
 جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي – بنك اإلمارات دبي الوطني
 oبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "تريل بليزر اآلسيوية" للعام كأفضل بنك للخدمات المصرفية
للمؤسسات واألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل حفل توزيع الجوائز العالمية للخدمات المصرفية
لألفراد "تريل بليزر اآلسيوية" 2019
 oبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنوك دبي آلسيا" خالل حفل توزيع جوائز "آسياموني"
ألفضل بنوك الشرق األوسط آلسيا 2019
 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"
 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" المرموقة 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"
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  234فرعا ً اض افة الى
 1076جھاز ص راف آلي وجھاز إيداع فوري في الدولة والخارج ،ويعتبر البنك الالعب الرئيس ي في مجال األعمال
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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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