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 للنشر عاجل صحفي خبر
  

   2020عام البنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج 
 

 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق  23.2% ليصل إلى 4إجمالي الدخل بنسبة  ارتفاع
 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 698إلى  ليصل٪ 2إجمالي األصول بنسبة  ارتفاع

  المخصصات ارتفاع نتيجة درهم مليار 7.4 إلى لتصل% 29 بنسبة التشغيلية األرباح انخفاض
 %40نقدية مقترحة بنسبة  أرباح

 
 2021يناير  27دبي، 
  درهم مليار 7.0 بلغ أرباح صافي تحقيق عن المنطقة، في الرائدة المصرفية المجموعة الوطني، دبيبنك اإلمارات  أعلن
% مقارنة بالفترة ذاتها 4 بنسبةالدخل  إجمالي. وارتفع بالتحديات المليئةالتشغيلية  البيئةالرغم من  على 2020 العام في

 أسعار انخفاض خلفية على الفائدة صافي هامش في االنخفاض عّوضت اإليجابيةدينيزبنك  مساهمةأن  حيثمن العام السابق 
بنك اإلمارات دبي الوطني دعمه المتمثل في تأجيل سداد الدفعات إلى أكثر  وقدم. الممول غير الدخلواإلنخفاض في  الفائدة
عميالً في دولة اإلمارات العربية المتحدة فضالً عن مساعدة العديد من العمالء في المناطق الجغرافية  103,000من 

زز بنك اإلمارات دبي الوطني منتجاته وخدماته الرقمية مع تزايد عدد العمالء الذين وعفيها.  عملياته يزاولاألخرى التي 
الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على  والتزالالمصرفية.  تعامالتهم لمزاولةهذه الطريقة اآلمنة والمريحة  اعتمدوا

هذه النتائج  أتاحتوقد  .القويةخفضة القيمة ننسب تغطية القروض مو معدالت السيولة ونسب رأس المال معمركزها السليم، 
  . الواحد فلسا للسهم 40بواقع  2020مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أرباح لعام ل

 
 2020المالية للعام   النتائج أبرز

 
  مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض4مليار درهم مرتفعاً بنسبة  23.2بلغ إجمالي الدخل %، 

 .دينيزبنك ذلك في بما
  مليار درهم،  7 األرباحبلغ صافي ً  محج ارتفاع نتيجة% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 52بنسبة  منخفضا

. 2020مخصصات واألرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم تتكرر في العام ال
 %31، انخفض صافي األرباح بنسبة 2019وباستثناء األرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال في العام 

 .مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
 جائحة لالضعيفة نتيجة  اإلئتمان بيئة عكستول درهم مليار 7.9إلى  لتصلمخصصات انخفاض القيمة  تارتفع

  .أساس نقطة 163بواقع  مخاطرلل تكلفة صافي مع 19-كوفيد
 2.65صل إلى ينقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ل 24الفائدة بواقع  صافي هامش انخفاض% 

  .2020في النصف األول من عام  يةألساسنتيجة انخفاض أسعار الفائدة ا
 مليار درهم. 698ليصل إلى  2019العام  عن %2إجمالي األصول بنسبة  ارتفاع 
  مليار درهم. 444لتصل إلى  2019 العام عن% 1ارتفاع قروض العمالء بنسبة 
 مليار درهم.  464لتصل إلى  2019العام  عن% 2ودائع العمالء بنسبة  انخفاض 
 التغطية نسبةبقيت  فيما، 2020في عام  %6.2 إلى لتصل% 0.6 بنسبةنسبة القروض منخفضة القيمة  ارتفاع 

 %. 117.3قوية عند نسبة 
  يشير إلى الوضع السليم للسيولة. مما% 95.6% ومعدل القروض إلى الودائع 165بلغ معدل تغطية السيولة 
 15.0نسبة الشق األول من األسهم العادية نسبة  بلغت.% 

معرض تعليقه على أداء البنك، تحدث سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك اإلمارات دبي  وفي
 على 2020عام المليار درهم في  7بنك اإلمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح قدره  تمّكن"لقد  ،قائالً  ،الوطني

في حدوث اضطرابات كبيرة وحالة من عدم االستقرار لكل من األفراد والمجتمعات  تتسببالتي  ةالعالمي الجائحةالرغم من 
 لحمايةالتي اتخذتها قيادتنا الرشيدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ةوالحاسم ةوالشركات. إن إجراءات االستجابة السريع

 بنجاح دولةالأتاحت إمكانية إعادة فتح االقتصاد في  ،صحة وسالمة السكان من خالل إصدار إرشادات واضحة ومدروسة
الموجهة التي أطلقها مصرف اإلمارات العربية ونصف الثاني من العام. وقد كان لخطة الدعم االقتصادي الشاملة ال في

فخور بالدور الذي  وإننيهذه األوقات الصعبة.  فيالعمالء والبنوك المتحدة المركزي بصمة بارزة في مساعدة ومؤازرة 
لعبه بنك اإلمارات دبي الوطني في دعم العمالء واالقتصاد من خالل تقديم المساعدة المالية باإلضافة إلى المشاركة الفعالة 

ة التي تحتفل وبكل فخر بيوبيلها مستمرون في دعم اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحد ونحنفي المبادرات المجتمعية. 
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ً من دواعي سرورنا أن نكون لإنه ، و2021الذهبي في عام  على مدى  دولةالاليتجزأ من مسيرة تطور وازدهار  جزءا
 ً دبي، فإننا نتطلع إلى لعب الدور المنوط  2020القادمة. وبصفتنا الشريك المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو  الخمسين عاما
المشاركة والزوار  بالوفود ترحبفيما  المتحدةاالبتكار والتسامح والفخر المتأصلة في دولة اإلمارات العربية  بنا إلبراز ثقافة

ً  40لبنك، فإننا نقترح توزيع أرباح نقدية بواقع افي ضوء أداء ومن مختلف أنحاء العالم.    ." الواحد للسهم فلسا

تمّكن بنك  " ،والعضو المنتدب لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطنيقال هشام عبدهللا القاسم، نائب رئيس مجلس اإلدارة و
أرباح تشغيلية، من التعامل بنجاح مع التحديات  تحقيقميزانيته العمومية القوية وقدرته المستمرة على ب اإلمارات دبي الوطني

صل إلى ليفي إجمالي األصول  مليار درهم ونمو 7، محققاً صافي أرباح بلغ 2020االستثنائية وغير المتوقعة في العام 
أطلقها مصرف اإلمارات العربية المتحدة  التيالموجهة والدعم االقتصادي الشاملة  لخطةلقد كان ومليار درهم.  698

لدولة قوياً ومتماسكاً لواليزال النظام المصرفي  كبير في دعم االستقرار المالي لكل من األفراد والشركات. دور المركزي
الرشيدة ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. وقد عّزز بنك  تنااإلجراءات االستباقية التي اتخذتها حكومبفضل 

"بزنس  منصة إطالق لربع األخير من خاللفي ا اإلمارات دبي الوطني سمعته في مجال االبتكار في المنتجات والخدمات 
 كافة تلبيةل االستجابة وسريعةسهلة االستخدام وآمنة  موّحدة، تخدمامنصة "، مما يوفر للعمالء من الشركات اونالين

لتبسيط تجربة التعامل المصرفية للشركات الناشئة  المصممالرقمي  البنك ،".E20" البنك طرح كمامتطلباتهم المصرفية. 
من دواعي فخرنا حصول البنك على جائزة "أفضل بنك في دولة لإنه ورواد األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. و

 الثالثة، للمرة" 2020" للسنة السادسة، وجائزة "أفضل بنك في الشرق األوسط للعام 2020اإلمارات العربية المتحدة للعام 
 ومنهجيته المنطقة في اداعياتهوت ةوالمقدمة من قبل مجلة "ذي بانكر"، وذلك تقديراً لجهود البنك في االستجابة للجائحة العالمي

باإلضافة إلى ذلك، تم تصنيف بنك اإلمارات دبي الوطني على أنه  .ةلخدمات المصرفية الرقميا تقديم في لالبتكار الرائدة
خامس أقوى بنك في الشرق األوسط" ضمن قائمة مجلة " ذا آسيان بانكر" ""أقوى بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة" و

 ."بنك 500أكبر وأقوى لتصنيفات 

 :الوطني دبي اإلمارات لمجموعة بنك التنفيذي الرئيس نيلسون، شاين وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال
في األرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة في عام  %1"تمكن بنك اإلمارات دبي الوطني من تحقيق نمو بنسبة 

 نتيجةخالل العام  %8على الرغم من ظروف بيئة التشغيل الصعبة. كما ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة  وذلك ،2020
األرباح التشغيلية  تراجعتومساهمة دينيزبنك التي عّوضت االنخفاض في الهوامش على خلفية انخفاض أسعار الفائدة. 

 إنخفاض مخصصاتإلى ارتفاع  باإلضافة التعامالت وحجم الفائدة أسعار انخفاض%، ويعود السبب في ذلك إلى 29بنسبة 
سيوفر للعمالء  ،على ميزانية عمومية قوية يرتكز ،مرنما يتمتع به بنك اإلمارات دبي الوطني من أداء تشغيلي  إن .القيمة

تغيراً في اختيارات التعامل  2020شهد العام  كماالستفادة من فرص النمو في العام المقبل. منصة مواتية تتيح لهم ا
قنوات الخدمات المصرفية الرقمية. للعمالء من األفراد والشركات لالمتزايد التبني خالل  من ذلكوالمصرفي لدى العمالء 

مّكنه من التكّيف في التكنولوجيا الرقمية على مدى السنوات األربع الماضية قد  الكبيراستثمار بنك اإلمارات دبي الوطني  إن
في اإلمارات عميل  103,000الدعم ألكثر من البنك  قدم كمافي سلوك التعامل المصرفي للعمالء.   ربسالسة مع هذا التغيّ 

العديد من العمالء اآلخرين الذين استفادوا من  وهناك .األصلي والمبلغمن خالل تأجيل سداد دفعات الفائدة  العربية المتحدة
اإلعفاء من الرسوم وغيرها من أشكال الدعم، سواء داخل اإلمارات العربية المتحدة أو في المناطق الجغرافية األخرى التي 

 بالتحديات، مليءال 2020 عامال بعدو صحة وسالمة عمالئنا وموظفينا دائماً على رأس أولوياتنا. وتبقىفيها.  عملياتنا نزاول
  .ربأك تفاؤالً تظهر فيها  عمالناأ نزاولالتي  الدولإن توقعات النمو االقتصادي في ف

 المالي التقرير

 درهم  مليار
  

 شهراً  12 فترة
 في المنتهية

 شهراً  12 فترة
 في المنتهية

 (أسوأ)/أفضل

 ديسمبر 31
2020 

 ديسمبر 31
2019 

(%) 

 % 8  16.188  17.487 صافي دخل الفائدة
 )%8(  6.231  5.724 خل غير الممولالد

 % 4  22.419  23.211 إجمالي اإليرادات
 )%9( )7.207( )7.856( تشغيليةنفقات 
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 % 1  15.211  15.354 أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة
 )%65( )4.818( )7.936( ةمخصصات انخفاض القيم

 )%29(  10.393  7.418 أرباح تشغيلية
 n/a  4.389 - إنترناشيونال نتورك في حصة من التخلص على أرباح
 )%37(  0.019  0.012 من أرباح في شركة زميلة  حصة
 n/a  0.092 - على صفقة شراء  أرباح

 )%19( )0.390( )0.465( رسوم الضرائب

 )%52(  14.504  6.965 األرباحصافي 
 )%1.7( %32.1 %33.8 نسبة التكاليف لإليرادات

 )%0.24( %2.89 %2.65 هامش صافي الفائدة
 )0.68(  1.68  1.00 *ربحية السهم المعدلة (درهماً)

 )%7.0( %16.5 %9.5 *العائد على حقوق المساهمين الملموسة (%)

  درهم مليار
(أسوأ) /أفضل في  كما في  كما

 ديسمبر 31
2020 

 ديسمبر 31
2019 

(%) 

 % 2  683.3  698.1 األصول إجمالي
 % 1  437.4  443.5 القروض
 )%2(  472.2  464.2 الودائع

 )%0.6( %5.6 %6.2 (%) المتعثرةنسبة القروض 
 % 5 %112.3 %117.3 خفضة القيمة (%)ننسبة تغطية القروض م

 %0 %18.5 %18.5 نسبة كفاية رأس المال (%)
 %0 %17.4 %17.4 نسبة الشق األول (%)

 )%0.3( %15.3 %15.0 الشق األول من األسهم العادية (%)نسبة 
  انترناشيونال نتورك في حصة من التخارجألرباح الناتجة عن ل*معدلة 

  
ً بنسبة 2020درهم للعام  مليار 23.211بلغ إجمالي الدخل  درهم في عام  مليار 22.419 مبلغ٪ مقارنة بـ4، مرتفعا

% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة مساهمة دينيزبنك التي عّوضت 8صافي دخل الفائدة بنسبة  وارتفع. 2019
% 13االنخفاض في الهوامش على خلفية انخفاض أسعار الفائدة. وباستثناء دينيزبنك، انخفض صافي دخل الفائدة بنسبة 

  مش. مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تراجع الهوا
  

% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية انخفاض حجم األنشطة 8الدخل غير الممول بنسبة  إجمالي وانخفض
انخفاض  نتيجة %19انخفض الدخل غير الممول بنسبة  دينيزبنك، وباستثناء. 19-القائمة على الرسوم بسبب جائحة كوفيد

 أسعار انخفاض% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب 29لية بنسبة انخفضت األرباح التشغيوالنشاط التجاري. 
   .القيمة إنخفاض مخصصات ارتفاع إلى باإلضافة التعامالت وحجم الفائدة

 
نتيجة تضمين دينيزبنك للعام بأكمله.  درهم مليار 7.856لتصل إلى  2020 العام في% 9بنسبة  التكاليف ارتفعتو

 اإلدارةالتي اتخذتها  جراءاتإلا نتيجة% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 6بنسبة  التكاليف دينيزبنك، تحسنت وباستثناء
 ضمن 2020% في عام 33.8نسبة التكلفة إلى الدخل البالغة حالياً  والتزال. الدخل وانخفاض 19-كوفيد لجائحة استجابة

  .ة األمدطويل الحدود المتوافقة مع توجيهات اإلدارة
 
بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة و%. 6.2معدل القروض منخفضة القيمة إلى نسبة  ارتفع، 2020خالل عام و

 مخصصات ارتفاع بسبب السابق العام من ذاتها بالفترة% مقارنة 65، وهي أعلى بنسبة درهم مليار 7.936 الفترةخالل 
  .2و 1 المرحلتين تغطية

 
% مقارنة بالفترة المقابلة 52، منخفضاً بنسبة 2020درهماً في العام  مليار 6.965حققت المجموعة صافي أرباح بلغ و

. ويعود السبب في انخفاض صافي األرباح إلى ارتفاع حجم المخصصات وعدم تكرار األرباح على 2019من العام 
انترناشيونال في  نتورك صفقة عن الناتجة األرباحاستثناء وب .2019 العام في إنترناشيونال نتورك في حصةالتخارج من 

 .%31انخفض صافي األرباح بنسبة  ،2019 العام
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ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى  ،%2، في حين انخفضت الودائع بنسبة 2020 العامفي % 1وارتفعت القروض بنسبة 
 في كما% 165 نسبةمعدالت التغطية  بلغت حيثنسب السيولة قوية  وبقيت. اإلماراتي بالدرهمانخفاض مساهمة دينيزبنك 

المجموعة بجمع التزامات  ت، قام2020 العام%. وخالل 95.6نسبة القروض إلى الودائع  بلغتكما  ،2020ديسمبر  31
وإصدارات  ازةالممت العامة للسنداتذلك ثالثة إصدارات قياسية  في بما ،مليار درهم بسبع عمالت 18.4دين ألجل بمبلغ 

ً  30 لغاية تصل استحقاق بآجال خاص طرح وعملياتصكوك    .عاما
 
% 17.4% ونسبة الشق األول 15.0 المجموعة، بلغت نسبة الشق األول من األسهم العادية في 2020ديسمبر 31كما في و

  %.18.5ونسبة كفاية رأس المال 
  

 أداء األعمال
 

  الثروات وإدارة لألفراد المصرفية األعمال
 

، حيث 2020في عام  قويةاألرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة إلدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات  بقيت
درهم بنسبة  مليار 7.764انخفض إجمالي الدخل البالغ  كمافقط على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة.  %1انخفضت بنسبة 

 %15صافي دخل الفائدة قد بقي ثابتاً، في حين انخفض الدخل غير الممول بنسبة العام السابق نظراً ألن ب مقارنة 5%
  .19-نتيجة النخفاض النشاط االقتصادي بسبب جائحة كوفيد

 
نتيجة تبلور أثر مبادرات ضبط التكاليف التي اتخذتها  %10درهم بنسبة  مليار 2.050تكاليف التشغيل البالغة  وانخفضت

مما أدى إلى تراجع صافي األرباح  ،2و 1مخصصات انخفاض القيمة التي تم تكوينها لتغطية المرحلتين  وارتفعتاإلدارة. 
  %. وال تزال جودة االئتمان لدفتر قروض األفراد الممنوحة حديثاً قوية.14بنسبة 

 
ة الحسابات الجارية النمو القوي في أرصدبمليار درهم خالل العام، مدعومة  11.8 بقيمة وأ %8المطلوبات بنسبة  ونمت

 2020الثاني من العام  النصف% خالل 2قروض العمالء بنسبة  وتحسنتوحسابات التوفير وحمالت التسويق الترويجية. 
% 10لنحو  األقساطالدعم والمؤازرة للعمالء. كما تم تأجيل سداد  إجراءات من سلسلة طرح وتم. السابق العام أداء متخطية

 المتأثرين للعمالء مخفضة شهرية أقساط يتيح الذي الدين هيكلة إعادة برنامج طرح إلى باإلضافة ،عمالئها قاعدةمن 
  . لألجور المؤقت بالخفض

 
وحدة البطاقات في البنك بطاقة فيزا فليكسي االئتمانية من بنك اإلمارات دبي الوطني التي تُعد أول بطاقة ائتمان  وطرحت

 طرح تم كماالتي تتماشى مع أسلوب حياتهم.  المزاياطريق اختيار  عنبطاقتهم االئتمانية تخصيص في العالم تتيح للعمالء 
  اإلماراتيين مجموعة من المزايا الحصرية. المواطنين"إماراتي" التي توفر للعمالء من  المباشر الخصم بطاقة

 
األعمال المصرفية  إدارةاالستخدام الرقمي بتحقيق مزيد من الزخم، حيث يستقطب حالياً أكثر من ثالثة أرباع عمالء  واستمر

من معامالت الدفع بالبطاقة في نقاط البيع من دون تالمس. وتم إدخال مزيد من  %85لألفراد وإدارة الثروات، ويتم إنجاز 
 طريق عن االشتراك العمالء على السهل من يجعل ما وهو واإلنترنت، ركالمتحالتحسينات على قدرات تطبيق الهاتف 

  .الجديدة والخدمات المنتجات من لالستفادة الرقمية القنوات
  

منتجات بطاقة االئتمان والقرض  األلفية، جيل احتياجات تواكب التي الرقمية المصرفية الخدمات منصة"، Liv". وطرحت
 وتوسيعاإلمارات العربية المتحدة  دولةألف عميل في  400الشخصي، وذلك بالتزامن مع نمو شبكة عمالئها إلى أكثر من 

في السوق والمصمم ليتيح   (.E20)نطاق حضورها إلى المملكة العربية السعودية. كما تم طرح البنك الرقمي لألعمال
بسهولة ومالءمة عبر تطبيق  المصرفية احتياجاتها تلبية والمتوسطةورواد األعمال والشركات الصغيرة  للشركات الناشئة
  للهاتف المتحرك.

  
% في دخل الرسوم. 33% في إجمالي الدخل مدعوماً بارتفاع بنسبة 1بنسبة  نمواً الخدمات المصرفية الخاصة  إدارة وحققت

 العمالء إلطالع االستثمار توقعات حول اإلنترنت عبر افتراضيةبواسطة الفيديو وندوات  اجتماعاتعقد  العامتم خالل و
وأداء المحافظ. وطرحت شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول "صناديق اإلمارات  السوق مستجدات آخر على

من حيث التكاليف والتي تتمتع بحضور المميزة متعددة األصول" لتقدم إلى العمالء فرصة اختيار المنتجات عالية الكفاءة 
 عالمي واسع والمصممة لتتماشى مع بيان المخاطر الخاص بهم واألفق الزمنية األكثر مالءمة لهم.
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 المصرفية للشركات والمؤسسات األعمال
 
 بنسبة أقل وهو ،2020 للعام درهم مليار 5.922المصرفية للشركات والمؤسسات  األعمالدارة إل اإلجمالي الدخل بلغ
 بسببوذلك  2019لفترة المقابلة من العام مشابها ل. وكان صافي األرباح 2019 العام من المقابلة بالفترة مقارنة% 5

  .القيمة انخفاض مخصصات بانخفاض تعويضه تم والذي الدخل، انخفاض
 
في  نمووساعد المقارنة بالعام السابق،  %4بنسبة  2020درهم لعام  مليار 4.571انخفض صافي دخل الفائدة البالغ و

  ضغط على الهامش بسبب انخفاض أسعار الفائدة.الاإلقراض في تخفيف 
 

، وذلك 2019% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 7، منخفضاً بنسبة 2020 للعام درهم مليار 1.351دخل الرسوم  وبلغ
 تعويضه تم قد هذا أن مع العموالت، ودخل اإلقراض رسوم على تأثير له كان الذي االقتصادي النشاط تباطؤعلى خلفية 

 ً   .الخزينة ومبيعات االستثمارية المصرفية الخدمات من الدخل بارتفاع جزئيا
 

  نتيجة تبلور أثر إجراءات ضبط التكاليف. 2019 بالعام٪ مقارنة 4 بنسبة التكاليف انخفضت، 2020العام  وخالل
 

 مخصصات وانخفضتجودة االئتمان فيما يتعلق باألعمال التي تمت حديثاً تواصل الحفاظ على وضعها السليم.  والتزال
على الرغم من انخفاض التحصيالت وارتفاع حجم المخصصات التي تم تكوينها لتغطية  2020 العام خاللانخفاض القيمة 

  .االئتماني الوضع تحسين الشركات إلىديون إلحدى الحيث أدت إعادة هيكلة  ، 2و 1 المرحلتين قروض
 

ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى النمو في أنشطة اإلقراض.  ،%1وعلى صعيد الميزانية العمومية، نمت األصول بنسبة 
  .التوفير وحسابات الجارية الحسابات أرصدة نمو على المستمر التركيز نتيجة %11بنسبة  المطلوباتكما ارتفعت 

  
طلب العمالء المتزايد على  لدعممن المنتجات الرئيسية  المصرفية للشركات والمؤسسات عدداً  األعمالإدارة  وطرحت

المصرفية للشركات والمؤسسات الجيل المقبل من  األعمالالحلول المصرفية اآلمنة والمالئمة. وتحقيقاً لذلك، أطلقت إدارة 
ين". وصممت هذه المنصة لتلبية احتياجات العمالء المصرفية منصتها المصرفية العالمية الخاصة بالشركات: "بزنس أونال

االستخدام وآمنة وسريعة  سهلةو موّحدة،خدمات  بمنصةعبر المناطق الجغرافية من خالل تزويد العمالء من الشركات 
سيولة للعمالء. من حلول إدارة النقد والتمويل التجاري وإدارة ال متكاملةاالستجابة. كما تقدم "بزنس أونالين" مجموعة 

ن خالل حزمة م شاملة منصة استخدام إمكانية تيح"بزنس أونالين" بسالسة مع العديد من شركاء التكنولوجيا، مما ي وتندمج
  من خدمات المحاسبة والمبيعات والمخزون والمشتريات وعالقات العمالء.

 
القطاعات الرئيسية للتخفيف من وطأة تداعيات جائحة ا في جميع نالعديد من إجراءات الدعم لعمالئى اتخاذ ننتبّ  والنزال
وتخفيض الرسوم  في ذلك تأجيل سداد الفائدة والمبلغ األصلي لمدة تصل إلى ستة أشهر بما األعمال، على 19-كوفيد

  التعامالت التي تتم من خالل القنوات الرقمية. علىالمصرفية 
  

 والخزينة العالمية األسواق
 

 من األول النصف خاللالفائدة في أسعار  الكبيرنخفاض اإل نتيجة 2020عام  فيألسواق العالمية والخزينة ا دخل انخفض
 . العام

  
مكاتب التداول أداًء قوياً وملفتاً من خالل نجاحها في تخطي التقلبات المتزايدة في أسعار الصرف األجنبي وأسعار  حققتو

الفائدة وأسواق االئتمان والذي تّوج من خالل األداء المتميز لمكتب تداول االئتمان مدعوماً بارتفاع حجم اإلصدارات الجديدة 
  .في المنطقة

  
ً فريق المب اتّبع كما من حيث توفير حلول المشتقات للعمالء بهدف التحوط من مخاطر أسعار  يعات والهيكلة نهجاً استباقيا

ً  أكثر تكون عندما الفائدة أسعارالفائدة طويلة األمد لالستفادة من    .انخفاضا
  

 إصدارين ذلك في بما ،2020مليار درهم في العام  16.6وقام مكتب التمويل العالمي بجمع التزامات دين ألجل بمبلغ 
ً  30 لغاية تصل استحقاق بآجال درهم مليار 13.0 بمبلغ خاص طرح وعمليات الممتازة العامة للسندات قياسيين  وقام. عاما
ً  اإلسالمي اإلمارات   .عامة صكوك إصدار خالل من درهم مليار 1.8 بجمع أيضا
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التحول عن استخدام "ليبور" وتحسين البنية التحتية لدعم  ألسواق العالمية والخزينة بنجاح عملية تحليل أثرا إدارة استكملتو
 مبادرة اإلطار النقدي للدرهم لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 
  اإلمارات اإلسالمي

 
 ارتفاع إلى ذلك في الرئيسي السبب ويعود، 2020 العام في درهم مليون 482 بلغ خسائر صافي اإلسالمي اإلمارات سجل
انخفض بنسبة  قددرهم  مليار 2.1إجمالي الدخل البالغ  وكان. واالستثمارية التمويلية األنشطة دفتر في المخصصات حجم
 والعموالت الرسوم دخل وانخفاض واإلستثماريةسبب انخفاض الدخل من ذمم األنشطة التمويلية المدينة ب العام خالل 22%
إصدار صكوك  عملية. وقد استكمل اإلمارات اإلسالمي بنجاح 19-جائحة كوفيد بسبب االقتصادي النشاط تباطؤ نتيجة

 . 2020مليار درهم خالل العام  1.8قياسية بمبلغ 
 
ارتفعت الذمم المدينة للتمويل  فيما. 2020العام  بنهايةمليار درهم كما  70.6بلغ إجمالي أصول اإلمارات اإلسالمي و

 46.9% لتصل إلى 3مليار درهم خالل العام، ونمت ودائع المتعاملين بنسبة  40.8% لتصل إلى 9واالستثمار بنسبة 
 حسابات% من إجمالي 69. وتمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في اإلمارات اإلسالمي رهممليار د

  %.87رة وهي المتعاملين. وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند الحدود المتوافقة مع توجيهات اإلدا
 

  دينيزبنك
 

 1.369درهم وحقق صافي أرباح للمجموعة بلغت  مليار 7.257مساهمة دينيزبنك في الدخل اإلجمالي للمجموعة  بلغت
مليار درهم، فيما وصلت  81كما بلغ صافي القروض  ،مليار درهم 131بلغ إجمالي األصول و. 2020لعام لدرهماً  مليار

. ويُعّد دينيزبنك خامس أكبر بنك خاص في تركيا ويتمتع بحضور واسع من 2020 عام بنهايةمليار درهم  85الودائع إلى 
 35فرعاً في تركيا و 695جهاز صراف آلي، ويزاول عملياته من خالل  3,100فرعاً وأكثر من  730خالل شبكة تضم 

مليون عميل عن طريق فريق  14اً في مناطق أخرى (النمسا وألمانيا والبحرين)، حيث يقدم خدماته إلى ما يقارب فرع
  موظفاً. 14,000 يضمعمل 

 
 مالمح مستقبلية

 
، كان للتوجيهات السديدة لحكومة دولة اإلمارات العربية 2020أعقاب اإلغالق الصارم خالل الربع الثاني من العام  في

. وقد توقع فريق األبحاث 2020المتحدة الرشيدة دوراً كبيراً في إعادة فتح االقتصاد تدريجياً في النصف الثاني من العام 
تأثر كل من  نتيجة وذلك، 2020دولة في العام الفي اقتصاد  %6.9ش بنسبة حدوث انكمابنك اإلمارات دبي الوطني  في

 انتعاش الوطني دبي اإلمارات لبنكفريق األبحاث  يتوقعذلك،  ومع. 19-كوفيد بجائحةالقطاعات النفطية وغير النفطية 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، % 1.9في دبي و %3 إلى ليصل 2021العام  خاللالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

ً %3.5حين تشير التوقعات إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة  في االقتصاد في الدول األخرى  انتعاش . ومن المتوقع أيضا
  التي يتواجد فيها بنك اإلمارات دبي الوطني.

 
 -انتهى-

  الجوائز:
 الوطني دبي اإلمارات بنك – إقليمي بنك وأفضل بنك أفضل جوائز  

o  المرموقة 2020بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "بنك العام في دولة اإلمارات العربية المتحدة "
" للمرة الثالثة من جوائز 2020للعام السادس خالل األعوام الماضية، وجائزة "بنك العام في الشرق األوسط  

 مجلة "ذا بانكر"
o خامس"و "أقوى بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة" تم تصنيف بنك اإلمارات دبي الوطني على أنه 

   بنك 500أكبر وأقوى " لتصنيفات ذا آسيان بانكر " أقوى بنك في الشرق األوسط" ضمن قائمة مجلة
o في"التميز  وجائزة" المتحدة العربية اإلمارات دولة في بنك"أفضل  جائزة يحصد الوطني دبي اإلمارات بنك 

 "2020 للتميز يوروموني"جوائز  توزيع حفل خالل" األوسط الشرق في القيادة
o الشرق في شركة 100 ألفضل"فوربس"  مجلة قائمة ضمن الخامسة المرتبة يحتل الوطني دبي اإلمارات بنك 

 2020 لعام األوسط
o ذا بانكر"  مجلةفي قائمة  87بنك حول العالم يحتل المرتبة  100اإلمارات دبي الوطني ضمن أفضل  بنك"

 2020بنك في العالم لعام  1000 ألفضل
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o أفضل األعمال المصرفية للشركات بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في دبي" و"
لشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي" خالل حفل توزيع جوائز ل"أفضل بنك و" دبيوالمؤسسات في 

 "2020"آسياموني ألفضل بنوك الشرق األوسط لعام 
o خالل حفل توزيع 2020حصد جائزة "أفضل مدير إلصدار الصكوك تمارات دبي الوطني كابيتال شركة اإل "

 "جوائز التمويل اإلسالمي العالمية (جيفا)"
 

 الوطني دبي اإلمارات بنك – العمالء وإشراك االجتماعي والتواصل التسويق جوائز 

o العربية اإلمارات في قيمة األكثر المصرفية التجارية"العالمة  جائزة يحصد الوطني دبي اإلمارات بنك 
 "بانكر"ذا  لمجلة السنوي التصنيف حسب أمريكي دوالر مليار 4.13 بقيمة" المتحدة

o واحتلت األولى المرتبة الوطني دبي اإلمارات بنك أحتل Liv.  المركز الثالث في العالمة التجارية األكثر
 في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا مفي تصنيف إيفي العالمية 2020فعالية لعام 

  
 اإلسالمي اإلمارات جوائز  

o  العربية اإلمارات دولة في 2020 للعام إسالمي مصرف"أفضل  جائزة يحصد" اإلسالمي"اإلمارات 
 "بانكر"ذا  مجلة من" المتحدة

  
  :الوطني دبي اإلمارات بنك عن نبذة

 .المنطقة في الرائدة البنوك من هو الوطني دبي اإلمارات بنك

م  ويقوم بكة فروعه التي تض رفية متميزة لألفراد في الدولة من خالل ش افة الى  915البنك بتقديم أعمال مص فرعاً إض

راف آلي وجهاز إيداع فوري 4,029 ي الالعب البنك ويعتبر ،والخارج الدولة في جهاز ص  األعمال مجال في الرئيس

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

المية رفية واألعمال اإلس تثمارية المص رفية واألعمال االس ة المص ول وإدارة الخاص واق األص  والخزينة العالمية واألس

  .الوساطة وعمليات

والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة  وتركيا والهندالبنك في اإلمارات العربية المتحدة ومصر  ويعمل

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

 . www.emiratesnbd.com االلكتروني على العنوان:

 

  من المعلومات الرجاء االتصال بـ:  لمزيد

    كليركن باتريك          سويدان ابراهيم

  المستثمرين عالقات رئيس    للمجموعة المؤسسية الشؤون إدارة رئيس أول، رئيس نائب

 الوطني دبي اإلمارات بنك            اإلمارات دبي الوطني  بنك

  +971 4 6093007: هاتف   + 971506538937+ / متحرك: 9714 6094113: هاتف

   IR@EmiratesNBD.comالكتروني:  بريد    ibrahims@emiratesnbd.com  :الكتروني بريد

PatrickE@EmiratesNBD.com  

  

  

 


