خبر صحفي عاجل للنشر
بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج الربع الثالث للعام 2020
ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة  %18ليصل إلى  18.3مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
انخفاض األرباح التشغيلية بنسبة  %24لتصل إلى  6.1مليار درهم نتيجة ارتفاع المخصصات
تحسن نسبة الشق األول من األسهم العادية لتصل إلى %15.6
دبي 20 ،أكتوبر 2020
أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة ،عن تحقيق صافي أرباح بلغ 5.6
مليار درهم للتسعة أشهر األولى من العام  .2020وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة  %21مقارنة بالفترة ذاتها
من العام السابق وشهد الدخل غير الممول نموا ً بواقع  %9مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع ضم نتائج
دينيزبنك المالية للعام .وانخفض صافي األرباح بنسبة  %55مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع
رسوم مخصصات انخفاض القيمة واألرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم
تتكرر في العام  .2020والتزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها السليم ،مع استقرار جودة
االئتمان إلى جانب معدالت السيولة ونسب رأس المال القوية .كما واصلت المجموعة رفع مخصصات إنخفاض
القيمة لتغطية المرحلتين  1و 2في ظل المناخ االقتصادي الحافل بالتحديات.
أبرز النتائج المالية – للربع الثالث من العام 2020












بلغ إجمالي الدخل  18.3مليار درهم مرتفعا ً بنسبة  %18مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيحة
نمو القروض متضمنا ً دينزبنك
بلغ صافي األرباح  5.6مليار درهم ،منخفضا ً بنسبة  %55مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة
ارتفاع حجم المخصصات واألرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم
تتكرر في العام  .2020وباستثناء األرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال في العام ،2019
انخفض صافي األرباح بنسبة .٪30
ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة لتصل إلى  6.4مليار درهم مع صافي تكلفة المخاطر بواقع 176
نقطة أساس سنويا ً نتيجة قيام المجموعة بزيادة تغطية المرحلتين  1و 2من تغطية مخصصات خسائر
االئتمان المتوقعة.
انخفاض صافي هامش الفائدة بواقع  9نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى
 %2.73نتيجة قيد أسعار الفائدة المنخفضة في دفتر القروض.
ارتفاع إجمالي األصول بنسبة  %1منذ نهاية العام  2019ليصل إلى  692مليار درهم.
ارتفاع قروض العمالء بنسبة  %1منذ نهاية العام  2019لتصل إلى  442مليار درهم.
انخفاض ودائع العمالء بنسبة  %3منذ نهاية العام  2019لتصل إلى  458مليار درهم.
ارتفاع نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى  ،%6.0فيما بقيت نسبة التغطية قوية عند نسبة
.%119.6
بلغ معدل تغطية السيولة  %161.7ومعدل القروض إلى الودائع  %96.6وهو يشير إلى الوضع
السليم للسيولة.
بلغت نسبة الشق األول من األسهم العادية نسبة  ،%15.6وهي أعلى بنسبة  %7من متطلبات الحد
األدنى.
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وقال هشام عبدهللا القاسم ،نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني:
"تمكن بنك اإلمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح بقيمة  5.6مليار درهم للتسعة أشهر األولى من عام
 2020والمحافظة على قوة ميزانيته العمومية .والتزال حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة الرشيدة تواصل
اتخاذ إجراءاتها الحاسمة لحماية صحة سكان الدولة من خالل اتباع إرشادات واضحة وهادفة ومدروسة إلعادة
فتح االقتصاد ،مع استمرار منح السالمة األولوية القصوى .لقد كان لخطة الدعم االقتصادي الشاملة الموجهة
والتي أطلقها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي دور كبير في دعم ومؤازرة العمالء والبنوك في
المرحلة الراهنة وذلك تجنبا ً لحدوث تعثر في االئتمان الحقا ً .ومن دواعي فخرنا أن يقوم بنك اإلمارات دبي
الوطني بمساعدة العمالء المتضررين من جائحة كوفيد  ،19فضالً عن دوره الفاعل في دعم المبادرات
المجتمعية .وبدورها ،تعكس النتائج المالية للبنك التعافي في النشاط االقتصادي خالل الربع الثالث ،كما أن
الميزانية العمومية للبنك التزال قوية ،مما سيمكنه من االعتماد عليها للمساعدة في دفع عجلة النمو االقتصادي.
ونحن ممتنون لقيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة الرشيدة على دعمها ومؤازرتها خالل هذه األوقات
والظروف االستثنائية".
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة ،قال شاين نيلسون ،الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك اإلمارات دبي
الوطني" :على الرغم من الظروف االستثنائية وغير المسبوقة التي واجهها األفراد والشركات على مدار الستة
أشهر السابقة ،استمر بنك اإلمارات دبي الوطني بتحقيق األرباح والحفاظ على قوة ميزانيته العمومية .وقد تمكنا
من تسخير هذه القوة لمساندة عمالءنا المتأثرين بتداعيات جائحة كوفيد  ،19وذلك تجنبا ً لحدوث أي تعثر في
االئتمان مستقبالً .وبالتزامن مع بدء الفتح التدريجي لألنشطة االقتصادية ،النزال نواصل تقديم الدعم ألكثر من
 98,000عميل من خالل تأجيل سداد دفعات الفائدة والمبلغ األصلي بقيمة تبلغ حوالي  6.6مليار درهم،
لفترات تصل إلى ستة أشهر .كما أننا النزال على استعداد لتقديم الدعم مجددا ً في حال لزم األمر .وتبقى صحة
وسالمة عمالئنا وموظفينا دائما ً على رأس أولوياتنا .وبالتزامن مع إعادة فتح فروعنا ومكاتبنا ،نواصل الحفاظ
على تطبيق بروتوكوالت التنظيف والتعقيم اإلضافية ،فضالً عن عقد جلسات تدريب على التدابير االحترازية
لموظفينا في الخطوط األمامية .وخالل العام ،شهدنا زيادة في أعداد العمالء الذين يستفيدون من مزايا استخدام
قنواتنا المصرفية الرقمية كوسيلة آمنة ومالئمة إلدارة وإنجاز معامالتهم المصرفية".
وقال باتريك ساليفان ،المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة" :كانت أرباح التشغيل البالغة  6.1مليار
درهم للتسعة أشهر األولى من عام  2020مرنة بالنظر إلى ظروف بيئة التشغيل الصعبة .كما انخفض صافي
دخل الفائدة خالل العام  2020نتيجة انخفاض أسعار الفائدة ،ولكن في المقابل تحسن الدخل غير الممول في
الربع الثالث من العام  2020بسبب اإلنتعاش في حجم النشاط التجاري ،ال سيما في أعقاب حالة عدم االستقرار
الحاد التي شهدها الربع الثاني من العام  .2020وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتعود إلى الحدود المستهدفة،
وذلك نتيجة اإلجراءات السابقة التي اتخذتها اإلدارة استجابة النخفاض الدخل .وباستثناء األرباح الناتجة عن
التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال في العام السابق ،انخفض صافي األرباح بنسبة  %30بسبب تكوين
مخصصات إضافية لتغطية خسائر انخفاض قيمة االئتمان نتيجة استمرار المجموعة بتحسين نسب تغطية
المرحلتين  1و 2من مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة ،وذلك في ضوء حالة عدم اليقين السائدة في بيئة
االئتمان والتي قابلت ارتفاع الدخل الناتج عن تضمين دينيزبنك .واليزال بنك اإلمارات دبي الوطني يتمتع بأداء
تشغيلي جيد ويرتكز على ميزانية عمومية قوية تدعمه في تخطي هذه التحديات المتعددة الناشئة عن انخفاض
أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين في حركة النمو االقتصادي .كما تواصل المجموعة مزاولة عملياتها مدعومة
بقاعدة سيولة قوية ونسب رأس مال سليمة".

Page 2 of 8

التقرير المالي

مليار درهم

صافي دخل الفائدة
الدخل غير الممول
إجمالي اإليرادات
نفقات تشغيلية
أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة
مخصصات انخفاض القيمة
أرباح تشغيلية
أرباح على التخلص من حصة في نتورك
إنترناشيونال
حصة من أرباح في شركة زميلة
أرباح على صفقة شراء
رسوم الضرائب
صافي األرباح
نسبة التكاليف لإليرادات
هامش صافي الفائدة
ً
ربحية السهم المعدلة (درهما)*
العائد على حقوق المساهمين الملموسة (*)%
مليار درهم
إجمالي األصول
القروض
الودائع
نسبة القروض منخفضة القيمة ()%
نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة ()%
نسبة كفاية رأس المال ()%
نسبة الشق األول ()%
نسبة الشق األول من األسهم العادية ()%

فترة التسعة
فترة التسعة
أشهر المنتهية
أشهر المنتهية في
في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2019
2020
11.122
13.443
4.419
4.834
15.541
18.277
()4.706
()5.809
10.835
12.467
()2.755
()6.361
8.080
6.106
4.389
0.009
()0.468
5.647
%31.8
%2.73
0.82
%10.5
كما في

0.018
0.142
()0.145
12.483
%30.3
%2.82
1.37
%19.1
كما في

 30سبتمبر
2020
692.1
442.3
458.0
%6.0
%119.6
%19.1
%18.0
%15.6

 31ديسمبر
2019
683.3
437.4
472.2
%5.6
%112.3
%18.5
%17.4
%15.3

أفضل /
(أسوأ)
()%
%21
%9
%18
(%)23
%15
(%)131
(%)24
n/a
(%)50
ال يوجد
(%)222
(%)55
(%)1.5
(%)0.09
()0.55
(%)8.6
أفضل /
(أسوأ)
()%
%1
%1
(%)3
(%)0.4
%7.3
%0.6
%0.6
%0.3

*معدلة لألرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال
بلغ إجمالي الدخل  18.277مليار درهم للتسعة أشهر األولى من العام  ،2020بزيادة قدرها  ٪18مقارنة
بمبلغ  15.541مليار درهم خالل الفترة ذاتها من العام  .2019وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة  ٪21مقارنة
بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى  13.443مليار درهم مدعوما ً بالدخل الناتج عن دينيزبنك .وباستثناء
دينيزبنك ،انخفض صافي الفائدة بنسبة  %11مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة انخفاض الهوامش.
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وتحسن إجمالي الدخل غير الممول بنسبة  %9مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل
من الرسوم األساسية من دينيزبنك .وباستثناء دينيزبنك ،انخفض الدخل غير الممول بنسبة
 %19نتيجة انخفاض النشاط التجاري بسبب تأثير جائحة كوفيد .19
وخالل التسعة أشهر األولى من العام  ،2020ارتفعت التكاليف بنسبة  %23لتصل إلى  5.809مليار درهم
نتيجة تضمين دينيزبنك .وتحسنت التكاليف بنسبة  %5مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق باستثناء دينيزبنك.
والتزال نسبة التكلفة إلى الدخل البالغة حاليا ً  %31.8ضمن الحدود المتوافقة مع توجيهات اإلدارة وهي .%33
وخالل التسعة أشهر األولى من العام  ،2020ارتفع معدل القروض منخفضة القيمة إلى نسبة  .%6.0وبلغت
رسوم مخصصات انخفاض القيمة خالل الفترة  6.361مليار درهم ،وهي أعلى بنسبة  %131مقارنة بالفترة
ذاتها من العام السابق بسبب ارتفاع مخصصات تغطية المرحلتين  1و.2
وفي التسعة أشهر األولى من العام  ،2020حققت المجموعة صافي أرباح بلغ  5.647مليار درهماً ،منخفضا ً
بنسبة  %55مقارنة بالفترة المقابلة من العام  .2019ويعود السبب في انخفاض صافي األرباح إلى ارتفاع
حجم المخصصات وعدم تكرار األرباح على التخارج من حصة في نتورك إنترناشيونال في العام .2019
وباستثناء األرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال في العام  ،2019انخفض صافي األرباح بنسبة .٪30
وارتفعت القروض بنسبة  %1منذ بداية العام ،في حين انخفضت الودائع بنسبة  ،%3ويعود السبب الرئيسي
في ذلك إلى انخفاض مساهمة دينيزبنك بالدرهم .وبقيت نسب السيولة قوية حيث بلغت معدالت التغطية نسبة
 %161.7كما في  30سبتمبر  ،2020كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع  .%96.6وخالل التسعة أشهر
األولى من العام  ،2020قامت المجموعة بجمع التزامات دين ألجل بمبلغ  17.1مليار درهم بسبع عمالت،
بما في ذلك ثالثة إصدارات قياسية للسندات العامة الممتازة وعمليات طرح خاص بآجال استحقاق تصل لغاية
 30عاما ً.
وكما في  30سبتمبر  ،2020بلغت نسبة الشق األول من األسهم العادية في المجموعة  %15.6ونسبة الشق
األول  %18.0ونسبة كفاية رأس المال .%19.1
أداء األعمال
األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات
حققت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات أدا ًء سليما ً للتسعة أشهر األولى من العام  2020انعكس
من خالل تحقيق دخل إجمالي بلغ  5.875مليار درهم منخفضا ً بنسبة  ،%4ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع
صافي دخل الفائدة والذي قابله انخفاض الدخل غير الممول على خلفية تراجع أنشطة األعمال بسبب تأثير
جائحة كوفيد .19
وانخفضت التكاليف البالغة  1.499مليار درهم للتسعة أشهر األولى من عام  2020بنسبة  ٪10مقارنة بالفترة
ذاتها من العام السابق نتيجة تبلور أثر مبادرات ضبط التكاليف التي اتخذتها اإلدارة مؤخراً .وكانت مخصصات
انخفاض القيمة التي تم تكوينها لتغطية المرحلتين  1و 2أعلى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في ظل
توقعات بحدوث تدهور محتمل في جودة االئتمان خالل األرباع الالحقة .وال تزال جودة االئتمان لدفتر قروض
األفراد الممنوحة حديثا ً قوية وراسخة.
ونمت المطلوبات بنسبة  %6لتصل إلى  9.7مليار درهم خالل العام ،مدعومة بحمالت العمالء الترويجية
والنمو القوي في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير .وانخفضت قروض العمالء بنسبة  %1خالل
العام بسبب تباطؤ أنشطة األعمال الناتج عن جائحة كوفيد  .19وتواصل اإلدارة تقديم الدعم والمؤازرة للعمالء
المتأثرين من خالل تأجيل سداد أقساط القروض .وكما في  30سبتمبر  ،2020بلغ إجمالي األقساط التي منحت
إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات تأجيالً لسدادها  793مليون درهم مستحقة على 58,600
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عميالً ،وهو ما أتاح تقديم دعم لنسبة  %8من قاعدة عمالئها .وباإلضافة لذلك ،تم طرح برنامج إعادة هيكلة
الدين لدعم العمالء المتأثرين باإلجازات غير المدفوعة والخفض المؤقت في األجور ،مع إجراء تخفيض
متناسب في مبالغ األقساط الشهرية.
واستمر االستخدام الرقمي بتحقيق مزيد من الزخم ،حيث يستقطب حاليا ً أكثر من ثالثة أرباع عمالء إدارة
األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات ،ويتم إنجاز  ٪96من جميع المعامالت عن طريق القنوات الرقمية
وخارج الفروع .كما شهدت معامالت الدفع من دون تالمس نموا متسارعا ً لتمثل نسبة تزيد عن  ٪80من كافة
معامالت أجهزة الشراء اإللكتروني .وواصلت " ،"Liv.منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب
احتياجات جيل األلفية ،تعزيز حضورها في عمليات المملكة العربية السعودية ،وتحسين عروضها ومزاياها
في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل طرح صفحة جديدة تسهل على العمالء إجراء حجوزات السفر
والسينما والمطاعم والترفيه.
وحققت الخدمات المصرفية الخاصة أدا ًء ماليا ً سليما ً انعكس من خالل زيادة بنسبة  ٪8في إجمالي الدخل مقارنة
بالفترة المقابلة من العام  2019مدعوما ً بارتفاع بنسبة  %42في دخل الرسوم .وتم عقد ندوة عبر اإلنترنت
حول توقعات االستثمار االفتراضية إلطالع العمالء على آخر مستجدات السوق واستراتيجياته .كما شهد أداء
الخدمات االستثمارية في شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول مزيدا ً من التحسن من خالل تلقي العديد
من تفويضات العمالء الجدد.
األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات
بلغ الدخل اإلجمالي إلدارة األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات  4.564مليار درهم للتسعة أشهر األولى
من العام  ،2020وهو أقل بنسبة  %2مقارنة بالفترة المقابلة من العام  .2019وانخفض صافي األرباح بنسبة
 %1على خلفية انخفاض الدخل ،والذي تم تعويضه جزئيا ً بانخفاض مخصصات انخفاض القيمة.
وكان صافي دخل الفائدة البالغ  3.548مليار درهم لألشهر التسعة األولى من العام  2020متماشيا ً مع الفترة
المقابلة من العام  ،2019حيث ساعد نمو أعمال اإلقراض في تخفيف ضغط الهوامش نتيجة انخفاض أسعار
الفائدة.
وبلغ دخل الرسوم  1.016مليار درهم للتسعة أشهر األولى من العام  ،2020منخفضا ً بنسبة  %8مقارنة
بالفترة المقابلة من العام  ،2019وذلك على خلفية تباطؤ النشاط االقتصادي الذي كان له تأثير على رسوم
اإلقراض ودخل العموالت ،مع أن هذا قد تم تعويضه جزئيا ً بارتفاع الدخل من الخدمات المصرفية االستثمارية
ومبيعات الخزينة.
وخالل التسعة أشهر األولى من العام  2020انخفضت التكاليف بنسبة  ٪5مقارنة بالعام  2019نتيجة تبلور
أثر إجراءات ضبط التكاليف التي تم اتخاذها من قبل اإلدارة .وفي إطار برنامج التحول الرقمي للبنك ،تواصل
إدارة خدمات المعامالت المصرفية االستثمار في التكنولوجيا لتحسين منافع ومزايا منتجاتها.
وعلى صعيد الميزانية العمومية ،نمت األصول بنسبة  ،%3ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى النمو في أنشطة
اإلقراض .كما ارتفعت الودائع بنسبة  ٪9نتيجة التركيز المستمر على نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات
التوفير ،والتي تعكس هدف المجموعة في خفض متوسط تكلفة التمويل مع الحفاظ على السيولة عند أفضل
مستوياتها.
والتزال جودة االئتمان فيما يتعلق باألعمال التي تمت حديثا ً تواصل الحفاظ على وضعها السليم .وانخفضت
مخصصات انخفاض القيمة خالل التسعة أشهر األولى من العام  2020على الرغم من ارتفاع حجم
المخصصات التي تم تكوينها لتغطية المرحلتين  1و ،2حيث أدت إعادة هيكلة الديون لشركة
إلى تحسين الوضع االئتماني.
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والنزال نتبنى اتخاذ العديد من إجراءات الدعم لعمالئنا في جميع القطاعات الرئيسية للتخفيف من وطأة تداعيات
جائحة كوفيد  19على األعمال ،بما في ذلك تأجيل سداد الفائدة والمبلغ األصلي لمدة تصل إلى ستة
أشهر وتخفيض الرسوم المصرفية على التعامالت التي تتم من خالل القنوات الرقمية.
األسواق العالمية والخزينة
بلغ الدخل اإلجمالي لألسواق العالمية والخزينة  146مليون درهم للتسعة أشهر األولى من العام  2020نتيجة
انخفاض صافي دخل الفائدة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
واستمر مكتبا التداول والمبيعات في تحقيق أداء قوي على الرغم من التقلبات الكبيرة التي تشهدها السوق ،حيث
نمت إيرادات تداول االئتمان بنسبة .%46
وقام مكتب التمويل العالمي بجمع التزامات دين ألجل بمبلغ  17.1مليار درهم في العام  2020من خالل ثالثة
إصدارات قياسية للسندات العامة الممتازة ،بما فيها اإلصدار الناجح لصكوك قياسية من قبل اإلمارات اإلسالمي
وعمليات طرح خاص بقيمة  11.7مليار درهم بآجال استحقاق تصل لغاية  30عاما ً.
اإلمارات اإلسالمي
سجل اإلمارات اإلسالمي صافي خسائر بلغ  311مليون درهم للتسعة أشهر األولى من العام  ،2020ويعود
السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع حجم المخصصات في دفتر األنشطة التمويلية واالستثمارية .وكان إجمالي
الدخل البالغ  1.574مليار درهم للتسعة أشهر األولى من العام  2020أقل بنسبة  ٪23مقارنة بالفترة ذاتها
من العام السابق بسبب انخفاض الدخل من ذمم األنشطة التمويلية المدينة واإلستثمارية وانخفاض دخل الرسوم
والعموالت نتيجة تباطؤ النشاط االقتصادي بسبب جائحة كوفيد .19
وبلغ إجمالي أصول اإلمارات اإلسالمي  70.1مليار درهم كما في  30سبتمبر  .2020فيما ارتفعت الذمم
المدينة للتمويل واالستثمار بنسبة  %9منذ بداية العام لتصل إلى  41مليار درهم ونمت ودائع المتعاملين بنسبة
 %1لتصل إلى  45.9مليار درهم .وتمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في اإلمارات اإلسالمي
 %70من إجمالي حسابات المتعاملين .وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند الحدود المتوافقة مع
توجيهات اإلدارة وهي  .%89وخالل الربع الثالث تمكن اإلمارات اإلسالمي من أن يصدر بنجاح صكوك
قياسية ممتازة لمدة خمس سنوات ،وهو ما ساهم بتعزيز مركز السيولة في المصرف.
دينيزبنك
بلغت مساهمة دينيزبنك في الدخل اإلجمالي للمجموعة  5.911مليار درهم وحقق صافي أرباح بلغت 1.239
مليار درهما ً للتسعة أشهر األولى من العام  .2020وبلغ إجمالي األصول  127مليار درهم ،كما بلغ صافي
القروض  79مليار درهم ،فيما وصلت الودائع إلى  87مليار درهم للفترة المنتهية في  30سبتمبر .2020
ويُعد دينيزبنك خامس أكبر بنك خاص في تركيا ويتمتع بحضور واسع من خالل شبكة تضم  742فرعا ً وأكثر
من  3,000جهاز صراف آلي ،ويزاول عملياته من خالل  706فروع في تركيا و 36فرعا ً في مناطق أخرى
(النمسا وألمانيا والبحرين) ،حيث يقدم خدماته إلى ما يقارب  14مليون عميل عن طريق فريق عمل يضم
 14,000موظفاً.
مالمح مستقبلية
تشير البيانات االقتصادية األخيرة إلى حدوث بعض التعافي في النشاط االقتصادي العالمي ،لكن النشاط ال يزال
أقل بكثير من مستواه في بداية العام  .2020والتزال السياسة النقدية مرنة للغاية ،إال أن بعض برامج التحفيز
المالي الطارئة قد بدأت باالنخفاض ،وتدرك الحكومات العجز المالي المتزايد ومستويات الدين المتفاقمة .ويتوقع
فريق األبحاث للمجموعة بحدوث انكماش بنسبة  ٪5.5في اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة لهذا العام،
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وذلك نتيجة تأثر كل من القطاعات النفطية وغير النفطية بجائحة كوفيد  .19ومن المتوقع نمو الناتج المحلي
اإلجمالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة  ٪1.2في العام  ،2021في حين تشير التوقعات إلى نمو
القطاع غير النفطي بنسبة  ٪2.5في العام المقبل.
انتهى-الجوائز:
 جوائز أفضل بنك وأفضل بنك إقليمي – بنك اإلمارات دبي الوطني
o
o
o
o
o
o

بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة" وجائزة
"التميز في القيادة في الشرق األوسط" خالل حفل توزيع "جوائز يوروموني للتميز "2020
بنك اإلمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الخامسة ضمن قائمة مجلة "فوربس" ألفضل  100شركة
في الشرق األوسط لعام .2020
بنك اإلمارات دبي الوطني ضمن أفضل  100بنك حول العالم يحتل المرتبة  87في قائمة مجلة
"ذا بانكر" ألفضل  1000بنك في العالم لعام .2020
بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة " أفضل بنك في دبي" و "أفضل بنك للشركات الصغيرة
والمتوسطة في دبي" خالل حفل توزيع جوائز "آسياموني ألفضل بنوك الشرق األوسط لعام
"2020
شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة " أفضل شركة لألعمال المصرفية للشركات
والمؤسسات في دبي" خالل حفل توزيع جوائز "آسياموني ألفضل بنوك الشرق األوسط لعام
"2020
شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة "أفضل مدير إلصدار الصكوك  "2020خالل
حفل توزيع "جوائز التمويل اإلسالمي العالمية (جيفا)".

 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  4.13مليار دوالر أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر"
 oأحتل بنك اإلمارات دبي الوطني المرتبة األولى واحتلت Liv.المركز الثالث في العالمة التجارية
األكثر فعالية لعام  2020في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا مفي تصنيف إيفي العالمية
 جوائز اإلمارات اإلسالمي
" oاإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "أفضل مصرف إسالمي للعام  2020في دولة اإلمارات
العربية المتحدة" من مجلة "ذا بانكر"
نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني:
بنك اإلمارات دبي الوطني هو من البنوك الرائدة في المنطقة.
ويقوم البنك بتقديم أعمال مصرررررفية متميزة لألفراد في الدولة من خالل شرررربكة فروعه التي تضررررم  925فرعا ً
إضافة الى  4,115جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة والخارج ،ويعتبر البنك الالعب الرئيسي
في مجال األعمال المصررررررفية للشرررررركات واألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويقوم بتقديم خدماته في
مجال األعمال المصرررفية اإلسررالمية واألعمال المصرررفية االسررتثمارية واألعمال المصرررفية الخاصررة وإدارة
األصول واألسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.
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ويعمل البنك في اإلمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة
المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين وروسيا ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا .لمزيد من المعلومات
الرجاء زيارة الموقع االلكتروني على العنوان. www.emiratesnbd.com:
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ:
ابراهيم سويدان

باتريك كليركن

نائب رئيس أول ،رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

رئيس عالقات المستثمرين

بنك اإلمارات دبي الوطني

بنك اإلمارات دبي الوطني

هاتف / +9714 6094113 :متحرك+971506538937 :

هاتف+971 4 6093007 :

بريد الكترونيibrahims@emiratesnbd.com :

بريد الكترونيIR@EmiratesNBD.com :
PatrickE@EmiratesNBD.com
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