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 للنشر   عاجل صحفي خبر
 

 

 مليار درهم   2.3أرباح بلغت  بتحقيق  للربع األول اليوم نتائجهيعلن  بنك اإلمارات دبي الوطني

 مقارنة بالربع السابق ٪76مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و٪ 12بزيادة 

 

  2021أبريل  20دبي، 

 

وشبكته   ةالرقمي  التكنولوجياتسريع وتيرة االستثمار في  له تتيحاإلمارات دبي الوطني في الربع األول  بنك حققها التي القوية النتائج إن
  من التحوط  حصيفة  مستويات للبنك في تمكينه من الحفاظ على  الربحية وقاعدة رأس المال القوية ساهمت والدولية لدعم النمو المستقبلي. 

  من  تمكنه بنك اإلمارات دبي الوطني القوية التي يحظى بها  لسيولةوا الميزانية العمومية إن .االئتمان قيمة  انخفاض مخصصات  تغطيةل
في منطقة الخليج   بنكبأن نكون أول  دواعي فخرنا    من   وإنهالوباء العالمي.  ومتعامليه خالل رحلة التعافي من تداعيات    دعم عمالئه مواصلة  

ً يجمع قرضاً مرتبط  مليار دوالر أمريكي.  1.75بقيمة  والمؤسسية  واالجتماعية  البيئية بالحوكمة  ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 االقتصادية والذي ترافق مع إجراءات ضبط التكاليف الفعالة أداء تشغيلي قوي نتيجة لتحسن الظروف  ➢

 

دخل غير الممول  مليار درهم نتيجة االنتعاش الملحوظ لل  6.2٪ مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 25بنسبة  ارتفع  •

قد استوعب بنجاح االنخفاض غير المسبوق في أسعار الفائدة لعام   الفائدة هامش  صافي نظراً ألن  الفائدةوارتفاع صافي دخل 

2020 

مليار درهم نتيجة  1.9إلى  لتصلالسابق  بالربعذاتها من العام السابق ومقارنة  بالفترة مقارنة٪ 9بنسبة  انخفضت  •

 إلجراءات ضبط التكاليف الفعالة. 

في صافي   ملحوظ النخفاض اإلنتيجة  السابق  العام من  ذاتها  بالفترة مقارنة ٪ 31بنسبة  انخفضت  •

 نقطة أساس على خلفية تطبيق نهج تكوين المخصصات التحوطي في األرباع السابقة 158 بواقعتكلفة المخاطر 

مليار    2.3إلى    ليصل  السابق   بالربع  مقارنة ٪  76  بنسبةو  السابق   العام   من  ذاتها  بالفترة  مقارنة٪  12بنسبة       ارتفع •

 افة مجموعة ملفتة من الدخل المتنوع إلى المجموعة درهم نتيجة تحسن الظروف االقتصادية ومساهمة دينيزبنك في إض

  انخفضت تكلفة التمويل نتيجة النمو القوي في أرصدة الحسابات الجارية  فيما ٪ 2.46 إلى ليصل ارتفع  •

وهو ما قلّل من تأثير انخفاض صافي هامش الفائدة في دينيزبنك في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة في الربع  ،وحسابات التوفير

 2021والربع األول من العام   2020األخير من العام 
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تقديم  تمّكن المجموعة من  األرباح، ارتفاع  مع  مزيج الودائع  السيولة القوية إلى جانب التنوع السليم في ورأس المال  قاعدة  إن  ➢

 ومتعامليها  عمالئها المستمر إلى   الدعم

 

 مليار درهم مع الحفاظ على قاعدة أصول قوية  695الربع األول عند  خالل مستقراً   بقي •

الرهن  تسجيل طلب قوي على القروض الشخصية وقروض السيارات وتمويالت  مع مليار درهم  436 بلغت •

 العقاري

  لتشكل مليار درهم  16 بواقعالحسابات الجارية وحسابات التوفير  أرصدة ارتفعت  حيث التحسن، من مزيداً   شهد •

 ٪ من إجمالي الودائع56 نسبة

تعزيز نسبة التغطية لتبلغ  تم حين في٪ 6.1 إلى  لتصل٪ 0.1 بواقعالقيمة  منخفضةنسبة القروض  تحسنت:  •

 االئتمان قيمة  انخفاضتجاه  التحوطي٪ مما يعكس نهجنا 125.1

  مراكز ٪  15.6٪ ونسبة الشق األول من األسهم العادية البالغة  165.1: تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة   •

 ككل  والمجتمع العمالء إلى  الدعم مي تقد مواصلة  من يمكنها ما وهو  ،القوة األساسية للمجموعة

 

يواصل بنك اإلمارات دبي الوطني تقديم الدعم إلى عمالئه وتعزيز قدرات الخدمات المصرفية من خالل إتاحة استخدام العديد من   ➢

اليوم بشكل أكثر   تتبلور التطور  الدائمة المجموعة  استراتيجية الرقمية المبتكرة. كما أن  التكنولوجيا  على  القائمة  المصرفية  قنواته 

 . والمؤسسية  واالجتماعية البيئية  حوكمةالالدولي وطرح مبادرات   التوسعوضوحاً من خالل تحقيق مزيد من  

 

  بقيمة   دفعات   سداد   تأجيل   خالل   من   عميالً 110,000البنك دعمه إلى أكثر من    قدم :    •

 درهم مليار 10.3

الجهود الناجحة التي بذلتها المجموعة   درهم مليار 5.5 بقيمة الدفع المؤجلة الدفعات تعكس  •

 19-كوفيد عن جائحة  الناتجومن وطأة التأثير المالي على العمالء  للتخفيف

مليار دوالر أمريكي لعدد   18شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال من جمع أكثر من  تمكنت:  •

 بلداً  12يتوزعون في   عميالً  24

ً  بنك اإلمارات دبي الوطني أول بنك إن :   • ً في منطقة الخليج يجمع قرضا   مشتركا

ً مرتبط مليار دوالر أمريكي على النسبة المئوية   1.75البالغ  القرض. وتعتمد تكلفة والمؤسسيةالبيئية واالجتماعية   بالحوكمة ا

 المياه  استهالك وكفاءةفي مناصب اإلدارة العليا  لإلناث

تخاذ مبادراتها البيئية واالجتماعية الناجحة من خالل تبني صلت المجموعة اوا:  •

 المبادرات الخضراء وتطوير مزايا الخدمات المصرفية عبر مواقع التواصل االجتماعي وتقديم الدعم المالي إلى المجتمع المحلي 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة أصبحت اليوم مجهزة كلياً الستقبال   فروعنا٪ من 60أكثر من  إن:  •

ً  1,500وتلبية احتياجات أصحاب الهمم، وهناك أكثر من    مع  التعامل وسلوك  اإلشارة  بلغة  التواصل على تدريبهم تم موظفا

 الهمم  أصحاب 

آجال االستحقاق    ةمتعدد"  متنوعة  دفع "حقوق    معاملة   طريق  عنمليون دوالر أمريكي    435جمع قرض ألجل بمبلغ  ب   قام :   •

 ثمرين الدوليين، والتي جذبت مجموعة من المست العمالت ومتعددة

استخدام قنوات الدفع باستخدام "آبل باي" و"سامسونج باي" و"جوجل باي" وغيرها نمواً بأكثر من   شهد:  •

  من  األول  الربع في الزخم من مزيداً  تكتسب  التالمس عدم  تكنولوجيا على القائمة الدفعات والتزال ،2020الضعف في عام 

 2021 العام

بنك أجنبي   أول  لنصبحشبكة الفروع في المملكة العربية السعودية ليصل عددها إلى ستة فروع، و توّسعت:  •

 صل على ترخيص لفتح فروع له في المدينة المنورة ومكة المكرمة يح
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 : لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني  هشام عبدهللا القاسم، نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب   وقال 

٪  12 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2.3أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني في الربع األول إلى  ارتفاع إن" ▪

التعافي  مرونته في التأقلم مع الظروف المستجدة وكذلك  مدى بالفترة ذاتها من العام السابق، تعكس  مقارنة

 . 2020االضطراب العالمي في عام في أعقاب   االقتصادي التدريجي

الذي يسلط الضوء على إنجازات   2020تقرير المسؤولية االجتماعية للشركات لعام مؤخراً بنشر  قمنا ▪

 القضايا البيئية واالجتماعية. بدعم  المجموعة والتزامها

  ات والفعالي  األنشطة عدد من  بإطالق " 50 الـ"عام احتفاالته بمبادرة  بنك اإلمارات دبي الوطني سيتوج ▪

ً دولة اإلمارات العربية المتحدة على مدار الخمسين زات التي حققتها الهادفة لإلشادة باإلنجا   ، الماضية عاما

االبتكار  وتحقيق تطلعاتهم للسنوات الخمسين القادمة من خالل  رؤيتهملبلورة  يشباب اإلمارات جيل ال  وتلهم

 " واإلبداع.

 : للمجموعة  التنفيذي الرئيس  نيلسون، شاين قالو

فخور بأسلوب العمل الذي اتبعه زمالؤنا في بنك اإلمارات دبي الوطني والمتمثل في التركيز على   إنني" ▪

مقارنة بالفترة ذاتها من   ٪12دعم العمالء والمتعاملين، وهو ما لعب دوراً رئيسياً في زيادة أرباحنا بنسبة 

 مقارنة بالربع الماضي.  ٪ 76العام السابق وبنسبة 

  ة شبك  توسيعية للربع األول أن تمكننا من تسريع وتيرة االستثمار في المجال الرقمي والقو  نتائجنا  شأن   ومن ▪

 الدولية لدعم النمو المستقبلي.  فروعنا

، قام بنك اإلمارات دبي الوطني بتوسيع شبكة فروعه في المملكة العربية  2021في الربع األول من العام  ▪

 ة ومكة المكرمة. جديدة في المدينة المنور  فروع بافتتاحالسعودية 

ً  جمع، 2021في مارس  ▪ ً مرتبط أمريكي دوالر مليار 1.750بمبلغ  بنك اإلمارات دبي الوطني قرضا   ا

وترتبط تكلفة القرض بمستوى التحسينات اإلضافية التي يتم   ،والمؤسسية واالجتماعية البيئية بالحوكمة

ويعد هذا القرض   . في مناصب اإلدارة العليا لإلناث والنسبة المئوية  المياه استهالك كفاءة تحقيقها من حيث 

 منطقة الخليج. يصدره بنك في  الذي  األول من نوعه 

 العام في جميع الدول التي تعمل فيها المجموعة. من المتوقع أن يشهد النمو االقتصادي تحسناً لهذا  ▪

القائمة على التعامل الفعلي    التقليدية٪ من معامالت الدفع  84  نسبة  اآلن  تالمس   دون   من  الدفع   خدمات تشكل   ▪

  دون  من الدفعويرجع السبب في ذلك إلى تبني المستهلكين لتكنولوجيا  ،في بنك اإلمارات دبي الوطني

أنشطة الدفع القائمة على محفظة الهاتف المتنقل باستخدام "آبل باي" و"سامسونج باي"   وشهدت . تالمس

  أجهزتهم نظراً ألن العمالء يستخدمون وبشكل متزايد    2020بأكثر من الضعف في عام    نمواً و"جوجل باي"  

 إلجراء معامالت الدفع."  الشخصية 

   :قائالً  للمجموعة، المالية  للشؤون   الرئيسي  المسؤول  ليفان،ا س  باتريك وتحدث

٪ في األرباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام 12"تمكن بنك اإلمارات دبي الوطني من تحقيق ارتفاع بنسبة  ▪

  والذي الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة  البارز التأثير  من الرغم على ، مليار درهم 2.3السابق لتصل إلى 

قيمة االئتمان، باإلضافة إلى إجراءات ضبط التكاليف  إنخفاض    مخصصات في    الكبيراالنخفاض  ب   هضتعوي   تم

للدخل غير الممول،  بالربع السابق االنتعاش القوي    مقارنة٪  76تعكس الزيادة في األرباح بنسبة  . كما  الفعالة

 .دينيزبنك ،التركي مصرفناال سيما في 



 
 

P a g e  4 | 8 
 

مواصلة دعم عمالئنا ومتعاملينا   لنا  تتيحالميزانية العمومية والسيولة القوية في بنك اإلمارات دبي الوطني    إن ▪

وقاعدة رأس المال القوية للبنك في   الربحية تساهم كماخالل رحلة التعافي من تداعيات الوباء العالمي. 

  ما  وهو ،من التحوط لتغطية مخصصات انخفاض قيمة االئتمان حصيفةتمكينه من الحفاظ على مستويات 

ً  منحنا  ." وقوة  صالبة   أكثر أسسا

 المالي التقرير

 

 درهم مليار

 الثالثة فترة

 في ةالمنتهي أشهر

 2021مارس  31

 الثالثة فترة

 ةالمنتهي أشهر

 2020مارس  31 في

 أفضل/

 )أسوأ(

)%( 

 الثالثة فترة

 ةالمنتهي أشهر

ديسمبر  31 في
2020 

 أفضل / 
 )أسوأ( 

)%( 

 % 1   4.044 ( % 17)   4.936   4.088 صافي دخل الفائدة

 %  133 0.890 %  6   1.948   2.075 الفائدةصافي دخل غير 

 %  25   4.934 (% 10)   6.885   6.163 إجمالي اإليرادات

 %  9 ( 2.047) %  9 ( 2.049) ( 1.868) تشغيليةنفقات 

 %  49   2.887 (% 11)   4.836   4.296 أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة

 (% 12) ( 1.575) %  31 ( 2.558) ( 1.763) ةمخصصات انخفاض القيم

 % 93   1.312 %  11   2.278   2.533 أرباح تشغيلية
      

 %  76   1.318 %  12   2.081   2.322 صافي األرباح

      

      مؤشرات رئيسية

 %  11.2 % 41.5 (% 0.5) % 29.8 % 30.3 )%( نسبة التكاليف لإليرادات

 %  0.04 % 2.42 (% 0.56) % 3.02 % 2.46 )%( هامش صافي الفائدة

 ( 30) 128 52 210 158 التكاليف إلى الدخل )نقطة اساس(

 ( 0.16)   0.18 0.03   0.31 0.34 ربحية السهم

 % 6.0 % 6.9 % 0.9 % 12.0 % 12.9 العائد على حقوق المساهمين الملموسة )%(

 درهم مليار

 

 كما في

 2021مارس  31

 

 كما في

 2020مارس  31

 أفضل/

 )أسوأ(

)%( 

 

 كما في

 2020 ديسمبر 31

 أفضل/
 )أسوأ( 

)%( 

 % 0   698.1 %  0   691.7   695.1 إجمالي األصول

 (%  2)   443.5 (% 2)   443.0   436.1 القروض

 (%  1)   464.2 (% 2)   467.2   459.1 الودائع

      

      مؤشرات رئيسية

 % 0.1 % 6.2 (% 0.6) % 5.5 % 6.1 نسبة القروض المتعثرة )%(

 %  7.8 % 117.3 %  4.6 % 120.5 % 125.1 القروض مخفضة القيمة )%(نسبة تغطية 

 % 0.1 % 165.0 % 15.4 % 149.7 % 165.1 )%( تغطية السيولة نسبة

 % 0.5 % 18.5 % 1.1 % 17.9 % 19.0 نسبة كفاية رأس المال )%(

 % 0.5 % 17.4 % 1.1 % 16.8 % 17.9 نسبة الشق األول )%(

 % 0.6 % 15.0 % 0.8 % 14.8 % 15.6 العادية )%(نسبة الشق األول من األسهم 
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 األداء التشغيلي 

درهم في الربع    مليار  4.934درهم بعد أن كان    مليار  6.163% ليصل إلى  25بنسبة    2021الدخل للربع األول من العام  إجمالي  ارتفع  

 السابق. 

تحسن   ، ويعود السبب في ذلك إلى ٪ مقارنة بالربع السابق1بنسبة  الفائدةارتفع صافي دخل 

مقارنة  ٪ 133ارتفع الدخل غير الممول بنسبة كما نقاط أساس.  4بواقع  صافي هامش الفائدة

مقارنة بالفترة ذاتها  ٪  6  بزيادة بنسبةومع زيادة في المشاركة من جميع الجهات    بالربع السابق

 نتيجة تحسن دخل الرسوم واألوراق المالية االستثمارية. العام السابق من 

  مليار  1.868فقد بلغت  2021عام الللربع األول من  نفقات التشغيلفيما يتعلق ب 

ومقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق،    ٪ مقارنة بالربع السابق9بنسبة    متحسنة ،  درهم

في وقت سابق.   تبلور أثر مبادرات ضبط التكاليف التي اتخذتها اإلدارة نتيجة

ً نسبة التكلفة إلى الدخل  والتزال  الحدود المتوافقة مع   ضمن٪ 30.3البالغة حاليا

   . توجيهات اإلدارة

  مليار  1.763قد بلغت    2021للربع األول من العام    مخصصات انخفاض القيمة  إن

على خلفية تطبيق    السابق   العام   من  ذاتها   بالفترةمقارنة    ٪ 31درهم، وهي أقل بنسبة  

 . في األرباع السابقة التحوطي المخصصات نهج تكوين

وهو    2021عام  الدرهم للربع األول من    مليار  2.322  لمجموعة لاألرباح  صافي    بلغ

مقارنة بالربع ٪ 76بنسبة و مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ٪12بنسبة أعلى 

  السابق. 

 اتجاهات الميزانية العمومية 

من خطة   المدعومة٪ بسبب سداد قروض الشركات بما في ذلك القروض 2بنسبة  2021في الربع األول من العام انخفضت القروض 

انخفضت الودائع  كما  .القروض في دينيزبنك العمالت األجنبية على دفتر  تحويل تأثيرالدعم االقتصادي الشاملة والموجهة، إلى جانب 

ت  أرصدة الحسابات الجارية وحساباتحسنها، حيث حققت  األنشطة المتنوعة للودائع  وتواصل  ٪ بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية.  1بنسبة  

     مليار درهم.  16 نمواً بمبلغ التوفير

نسبة تغطية السيولة  تحافظ على مركزها القوي، حيث بلغت  ال تزال السيولة 

عام  الخالل الربع األول من و ٪. 95عند القروض للودائع  نسبة انتهت ٪ و165.1

، بما  مليار درهم  15.4  قامت المجموعة بجمع التزامات دين ألجل بمبلغ  و،  2021

بالحوكمة البيئية واالجتماعية  والمؤسسية يصدر    أول قرض مشترك مرتبط   ذلك في  

أول معاملة لحقوق الدفع المتنوعة   دينيزبنك أصدرعن بنك في منطقة الخليج. كما 

 . 2014عام المنذ 

إلى  يشيرمما  ٪،125.1عند  أقوىالتغطية  أصبحتفي حين  ،٪6.1إلى  لتصل منخفضة القيمةخالل الربع، تحسنت نسبة القروض و

 تجاه إدارة مخاطر االئتمان. التحوطي استمرار نهج المجموعة 
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ونسبة كفاية   ٪17.9ونسبة الشق األول  ٪15.6 المجموعة، بلغت نسبة الشق األول من األسهم العادية في 2021مارس  31كما في و

 .  ٪19.0رأس المال 

 أداء األعمال 

 .مقارنة مع أدائها في الربع السابقبالأعلى   حققت جميع وحدات األعمال دخالً  ▪

٪ خالل الربع مدعومة بالعدد  5أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة  نمتالمصرفية لألفراد وإدارة الثروات:  األعمال  ▪

ً  المنضمين للعمالء الكبير  . بالعمالء الخاصة  الترويجية  والحمالت حديثا

 . 19-كوفيداإلنفاق إلى مستوياته خالل فترة ما قبل عمالء جدد لبطاقات االئتمان وعودة  جذب  -

 المصرفية لألفراد وإدارة الثروات يستخدمون القنوات الرقمية بشكل نشط حالياً.  األعمال  أكثر من ثالثة أرباع عمالء  -

  النمو   من  مزيداً   وشهدت  ،عميالً   450,000إلى نحو    لتصلمستخدميها في دولة اإلمارات العربية المتحدة    قاعدة "  Liv".  وّسعت  -

 "، وهو برنامج قائم على العضوية يتيح مزايا استثنائية خاصة بأسلوب الحياة. Liv. Prime "  إطالق  مع

العالمية الجديدة للمعامالت المصرفية    منصتها  على  العمالء  قبل  من  كبيراً   إقباالً   تاألعمال المصرفية للشركات والمؤسسا  إدارة  شهدت ▪

 للشركات من الجيل التالي "بزنس أونالين".  

وذلك من خالل تأجيل سداد    ،دعم العمالء في جميع القطاعات الرئيسية ت المؤسساو  للشركات  المصرفية   األعمال  إدارة واصلت  -

 . 19-كوفيدالمالية الناتجة عن  اإلضطرابات مما ساعد في تخفيف  ،الفائدة والمبلغ األصلي لمدة تصل إلى ستة أشهر

مليار دوالر   18صفقة تمويل جمعت خاللها أكثر من  24)"إم كاب"( بإستكمال   شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال قامت -

"إم كاب" التزامها تجاه الحوكمة   منطقة جغرافية. كما عززت 12أمريكي للمؤسسات الحكومية والمالية وعمالء الشركات من 

 ة البيئية واالجتماعية والمؤسسية. معامالت مرتبطة بالحوكم 5البيئية واالجتماعية والمؤسسية، وذلك من خالل استكمال 

، حيث ارتفع  2021أداًء قوياً في الربع األول من العام  األسواق العالمية والخزينةحقق فريق المبيعات ومكاتب التداول في إدارة  ▪

 اول أسعار الفائدة.  ، مدعوماً بزيادة المساهمات من كال فرق االئتمان وتد2020٪ مقارنة بالربع األول من عام  60دخل التداول بنسبة  

  األسواق العالمية والخزينة وإدارة األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات وشركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال   إدارةأصدرت   -

على  تعتمد بتكلفةمليار دوالر أمريكي  1.75مرتبطاً بالحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية بقيمة مشتركاً قرضاً  مجتمعةً 

 . المياه استهالك وكفاءةفي مناصب اإلدارة العليا    لإلناثالنسبة المئوية 

  الخاصة االئتمانية بطاقاته  اكتسبت بتوسيع نطاق عروض ومزايا منتجات إدارة الثروات لديه، في حين  اإلمارات اإلسالمي قام  ▪

ً  بالشركات  .زخماً قويا

  642دينيزبنك بمبلغ  وساهم٪ من إجمالي دخل المجموعة. 33وهو ما يمثل  ، درهم مليار  2.039 بنك دينيزدخل في الإجمالي  بلغ ▪

 .٪ من إجمالي أصول المجموعة18مليار درهم  126٪ في صافي أرباح المجموعة، وتشكل األصول البالغة 28مليون درهم أو 

إلى ستة، وقد أصبح بنك اإلمارات دبي   شبكة الفروع في المملكة العربية السعودية ليصل عددها  توّسعت : المملكة العربية السعودية  ▪

 .الوطني هو أول بنك أجنبي يفتح فروع له في المدينة المنورة ومكة المكرمة

 .الخدمات المصرفية الرقمية تبنيالحمالت الترويجية الناجحة في زيادة  الحصة السوقية لقروض السيارات وزيادة  ساهمت : مصر ▪

 مستقبلية  مالمح

قدمت اإلمارات العربية  و  .19-كوفيدالسيما بعد البدء بتطبيق برامج التلقيح ضد فيروس    ،مؤشرات على االنتعاش  يظهر االقتصاد العالمي

ً  90المتحدة أكثر من    وإنهاء  لالقتصاد التدريجي الفتح عودة أتاحشخص، وهو ثاني أعلى معدل تطعيم في العالم، مما  100لكل  لقاحا

االقتصاد غير   نموقبل العديد من االقتصادات األخرى. ويتوقع فريق األبحاث في بنك اإلمارات دبي الوطني  الصارمة  اإلغالق إجراءات 

ستؤثر على نمو إجمالي الناتج المحلي   ي نتاج النفطاإل، على الرغم من أن القيود المفروضة على 2021٪ في عام 3.5النفطي بنسبة 

 .هذا العامل٪ 1.4الرئيسي الذي من المتوقع أن يصل إلى 
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ً  نمواً كانت تركيا ومصر من بين الدول القليلة التي سجلت و وتشير توقعات السوق إلى   ،2020في إجمالي الناتج المحلي في عام  إيجابيا

تمثل خطراً  . في تركيا، ال تزال الزيادة األخيرة في عدد اإلصابات بفيروس كورونا  العام  لهذا   منهماتحقيق مستويات أعلى من النمو في كل  

 رئيسياً على موسم السياحة الصيفي الذي يشكل القوة الدافعة للنمو والفرص الوظيفية. 

. ومن  2020٪ في عام 4.1٪ هذا العام بعد حدوث انكماش بنسبة 0.7من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة و

يؤثر على نمو إجمالي   الذي النفط  انتاج خفض  تمديد ظل  في  سيما  ال  ، 2021عام ٪ في 4.0المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 

٪ فقط من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام، وقد تم  1.4الناتج المحلي. إن ارتفاع أسعار النفط سيساهم في خفض عجز الميزانية إلى حدود 

 .تثمار المحلي اإلعالن عن خطط لطرح عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز االس

 -انتهى-

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

o  " 100للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات" للعمالء األثرياء ) 2021بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة يوروموني 
 مليون دوالر أمريكي( في اإلمارات العربية المتحدة  1-ألف دوالر أمريكي

o  ه في اإلمارات العربية المتحدة" و "ثالث موصى ب لألفرادللخدمات المصرفية "أفضل بنك  يحصد جائزةبنك اإلمارات دبي الوطني
الجودة المصرفية جوائز    ضمن   "ذا آسيان بانكر"   ضمن قائمة مجلةموصى به في الشرق األوسط"    للخدمات المصرفية لألفرادأكثر بنك  

 2020اآلسيوية لعام 
 
 

 الوطني دبي اإلمارات بنك – العمالء وإشراك االجتماعي والتواصل التسويق جوائز 

o بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة االبتكار في التسويق من جوائز االبتكار العالمية "بي ايه اي" عن حملته الخدمية العامة 
o  مليار  3.73بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في اإلمارات العربية المتحدة" بقيمة

 "ي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكردوالر أمريك
 

 :الوطني دبي اإلمارات بنك عن نبذة

 .المنطقة في رائدةمجموعة مصرفية  هو الوطني دبي اإلمارات بنك

جهاز ـصراف آلي  4,032فرعاً إـضافة الى 907 التي تـضم  ابتقديم أعمال مـصرفية متميزة لألفراد في الدولة من خالل ـشبكة فروعه المجموعة قومتو

  العربية اإلمارات دولة في واألفراد للـشركات المـصرفية األعمال مجال في الرئيـسي الالعب المجموعة عتبرتو ، والخارج الدولة في وجهاز إيداع فوري

  األصـول وإدارة الخاصـة المصـرفية واألعمال االسـتثمارية المصـرفية واألعمال اإلسـالمية المصـرفية األعمال مجال في اخدماته بتقديم قومتو المتحدة

 .الوساطة وعمليات والخزينة العالمية واألسواق

والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين  وتركيا والهندفي اإلمارات العربية المتحدة ومصر  المجموعة عملتو

 مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني على العنوان: اوروسيا ولديه

www.emiratesnbd.com . 

 

 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          
 
 

والبيانات واآلراء الواردة  ألغراض المعلومات فقط. ال تشكل المعلومات ع. تم إعداد هذا المستند من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.

في هذا المستند عرضاً عاماً بموجب أي نظام معمول به أو عرضاً للبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو أي  

ي سلطة قضائية  أو توصية فيما يتعلق بهذه األوراق المالية أو غيرها من األدوات المالية. هذا المستند غير مخصص للتوزيع في أ مشورة

 .يكون فيها هذا التوزيع مخالفاً للقانون المحلي أو السمعة

 

http://www.emiratesnbd.com/
mailto:ibrahims@emiratesnbd.com
mailto:IR@EmiratesNBD.com
mailto:PatrickE@EmiratesNBD.com
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إن الهدف المقصود من المواد المتضمنة في هذا الخبر الصحفي هو إعطاء معلومات أساسية عامة حول بنك اإلمارات دبي الوطني وأنشطته  

متاحة للجمهور لم يتم التحقق منها بشكل مستقل. ال يتم تقديم أي تعهد  وال يفترض أن تكون كاملة. قد تتضمن معلومات مستمدة من مصادر 

اكتمال أو موثوقية المعلومات. ال ينبغي اعتبار هذا المستند على أنه مشورة للمستثمرين الحاليين أو المستثمرين  أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو

 اً على أهدافهم االستثمارية المحددة أو وضعهم المالي أو احتياجاتهم الخاصة. المحتملين، الذين ينبغي عليهم طلب مشورة مهنية مستقلة اعتماد

في حالة تضمن البيان الصحفي أي معلومات مالية شكلية عن بنك اإلمارات دبي الوطني، فقد تم إعداد هذه المعلومات ألغراض توضيحية  

 المالي لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني. باإلضافة لذلك، قد تكون  فقط، وقد تتناول حالة افتراضية وقد ال تعطي صورة حقيقية عن األداء

وطني.  أي معلومات مالية مبدئية ذات مغزى فقط عند قراءتها باالقتران مع البيانات المالية التاريخية الموحدة المدققة لبنك اإلمارات دبي ال

المبدئية قد تم الحصول عليها وجمعها استناداً إلى السياسات المحاسبية  ما لم يتم اإلفصاح بخالف ذلك صراحة، إن كافة المعلومات المالية 

 عنها بالتزامن مع أحدث البيانات المالية الموحدة الصادرة عن المجموعة.   للمجموعة كما تم اإلفصاح

 
ي الوطني وأهدافه وتوقعاته الحالية  قد يحتوي هذا المستند على بعض البيانات ذات النظرة المستقبلية فيما يتعلق ببعض خطط بنك اإلمارات دب 

علق باألحداث  المتعلقة بالظروف المالية المستقبلية واألداء والنتائج. ترتبط هذه البيانات بوجهة النظر الحالية لبنك اإلمارات دبي الوطني فيما يت 

حاالت خارجة عن سيطرة بنك اإلمارات  المستقبلية وهي عرضة للتغيير وبعض المخاطر والشكوك واالفتراضات التي تكون في كثير من ال

دبي الوطني والتي تم وضعها بناًء على توقعات اإلدارة وتصوراتها المرتبطة بالتطورات المستقبلية وتأثيرها المحتمل على بنك اإلمارات 

 دبي الوطني. 
 

ها تتعلق باألحداث والظروف المستقبلية الخارجة  تنطوي هذه البيانات ذات النظرة المستقبلية بطبيعتها على مخاطر وحاالت من عدم اليقين ألن 

  عن سيطرة بنك اإلمارات دبي الوطني، بما في ذلك، من جملة أمور أخرى، الظروف االقتصادية والتجارية المحلية والعالمية لدولة اإلمارات 

جنبي والسياسات واإلجراءات التي تتخذها  والمخاطر المتعلقة بالسوق مثل التقلبات في سعر الفائدة وأسعار الصرف األ  العربية المتحدة،

قبلية السلطات التنظيمية والحكومية وتأثير المنافسة وتأثير التوقيت وحاالت عدم اليقين األخرى المتعلقة باالستحواذ أو عمليات الدمج المست 

 .ضمن القطاعات ذات الصلة
 

ارات دبي الوطني في المستقبل بشكل جوهري عن الخطط واألهداف  نتيجة لذلك، قد يختلف الوضع واألداء والنتائج الفعلية لبنك اإلم

والتوقعات المنصوص عليها في البيانات ذات النظرة المستقبلية لبنك اإلمارات دبي الوطني وينبغي أن ال يعتمد األشخاص الذين يقرؤون  

المستقبلية فقط في تاريخ صدور هذه البيانات وال يتعهد بنك   هذا المستند على البيانات ذات النظرة المستقبلية. تصدر هذه البيانات ذات النظرة

 .اإلمارات دبي الوطني بتحديث البيانات ذات النظرة المستقبلية الواردة في هذا المستند أو أي بيان ذي نظرة مستقبلية آخر قد يصدر عنه 

 

 
 


