خبر صحفي عاجل للنشر

أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني ترتفع بنسبة  %29لتصل إلى  7.3مليار درهم للربع الثالث من العام
 2021لتعكس قوة األداء ومرونة األعمال واستمرار التعافي االقتصادي
دبي 20 ،أكتوبر 2021
أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني عن تحقيق نتائج مالية قوية للربع الثالث من العام  2021حيث ارتفع صافي األرباح بنسبة  %29مقارنة
بالفترة ذاتها من العام السابق ،وهو ما يعكس مستوى المرونة المالية الكبيرة للبنك ونجاح نهج أعماله المتنوع .وبقيت أسعار الفائدة عند
مستويات منخفضة قياسية ،ومع ذلك التزال األعمال األساسية تكتسب زخما ً متنامياً ،السيما مع تسجيل طلب قوي على قروض األفراد.
واكتسبت الميزانية العمومية للمجموعة مزيدا ً من الدعم نتيجة التحسن في مزيج الودائع وجودة االئتمان ورأس المال والسيولة .ويواصل
بنك اإلمارات دبي الوطني دعم عمالئه وشركائه خالل رحلة التعافي من تداعيات الوباء العالمي ،في حين يواصل تسريع وتيرة االستثمار
في مبادرات التحول الرقمي وشبكته الدولية لدعم النمو المستقبلي.

➢ أداء تشغيلي قوي بسبب تحسن مزيج القروض نتيجة للطلب القوي على منتجات األفراد وتوفر قاعدة تمويل أكثر كفاءة واالنخفاض
الكبير في تكلفة المخاطر
•

ارتفع

بنسبة  %7عن الربع الثاني من عام  2021نتيجة تحسن الهوامش على خلفية الطلب الكبير على قروض

األفراد وتوفر قاعدة تمويل أكثر كفاءة وارتفاع حجم مساهمة دينيزبنك .فيما انخفض إجمالي الدخل بنسبة  ٪5مقارنة بالفترة
ذاتها من العام السابق حتى تاريخه بسبب االنخفاض القياسي في أسعار الفائدة.
•

انخفضت

بنسبة  %2مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حتى تاريخه ،فيما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل ،%33.1

وهي ضمن الحدود المستهدفة من قبل اإلدارة.
•

انخفضت

بشكل كبير بلغت نسبته  %42مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حتى تاريخه ،فيما

انتهت تكلفة المخاطر عند  106نقطة أساس وهي في الطرف األدنى للنطاق المسجل لفترة ما قبل الجائحة.
•

قفز

بنسبة  ٪29مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حتى تاريخه ليصل إلى  7.3مليار درهم.
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➢ إن قوة الميزانية العمومية والربحية المرنة ،تمكّن المجموعة من تقديم الدعم إلى عمالئها وتمكينهم من االستفادة من التعافي
االقتصادي المستمر
•

بقي

•

مستقرا ً عند  699مليار درهم مع الحفاظ على قاعدة أصول قوية.
بلغت قروض العمالء  438مليار درهم في الربع الثالث من العام  2021مع

تسجيل أداء قياسي خالل الربع من ناحية نمو الطلب على القروض الشخصية وبطاقات االئتمان.
•

شهد

أعلى مستوى على اإلطالق ألرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير ،حيث ارتفعت بواقع  30مليار

درهم من العام حتى تاريخه ،وهو ما جعل المجموعة في وضع جيد جدا ً تحسبا ً ألي ارتفاع غير متوقع في أسعار الفائدة.
•

 :تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بواقع  %0.1لتصل إلى  %6.2وتعززت نسبة التغطية لتبلغ %126.7
مما يعكس نهج المجموعة التحوطي تجاه تكوين مخصصات االئتمان في وقت مبكر.

•

 :تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة  %157.2ونسبة الشق األول من األسهم العادية البالغة %16.1
مراكز القوة األساسية للمجموعة ،وهو ما يمكنها من مواصلة تقديم الدعم إلى العمالء وإتاحة المزيد من فرص النمو واالزدهار.

➢ تلتزم المجموعة بتقديم الدعم إلى عمالئها والتكيّف مع احتياجاتهم وخياراتهم التي تتغير باستمرار ،وذلك من خالل طرح المنتجات
والخدمات الرائدة في السوق ،ومواصلة االبتكار في التكنولوجيا الرقمية وتقديم تجربة عمالء متميزة ،باإلضافة إلى زيادة تواجدها
الدولي.
 :قدم البنك دعمه إلى أكثر من 127,000عميالً بقيمة  10.7مليار درهم.

•
•

تعكس الدفعات المؤجلة الدفع بقيمة  8مليار درهم الجهود الناجحة التي بذلتها المجموعة
للتخفيف من وطأة التأثير المالي على العمالء والناتج عن جائحة كوفيد.19-

•
•

 :الحصول في الشهر الماضي على شهادة (آيزو  )26000الدولية للمسؤولية المجتمعية.
 :تم إطالق مركز االمتياز للتحليالت المتقدمة الذي سيم ّكن المجموعة من تزويد عمالئنا وموظفينا
ومجتمعاتنا بالتجارب الشخصية التي يحتاجون إليها لتحقيق االزدهار.

•

 :قامت وكالة موديز بتحسين النظرة المستقبلية لبنك اإلمارات دبي الوطني إلى "مستقرة" وأكدت على جميع
التصنيفات.

•
•

 :قامت موديز برفع تصنيف دينيزبنك للودائع بالعمالت األجنبية من "بي "3إلى "بي."2
تواصل " ،"Liv.منصة الخدمات المصرفية الرقمية نجاحها في توسيع قاعدة مستخدميها لتشمل خدماتها أكثر
من  500,000عميالً في دولة اإلمارات العربية المتحدة و  80,000عميالً في المملكة العربية السعودية.

•

 :تم استالم الموافقة على توسيع شبكة الفروع في الهند لفرعين إضافيين في منطقة جورجرام وشيناي.
وقال هشام عبدهللا القاسم ،نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني:
▪ "يشكل نمو الدخل واألرباح لبنك اإلمارات دبي الوطني في الربع الثالث من عام  2021مؤشرا ً واضحا ً
على تحسن الظروف االقتصادية في المنطقة.
▪ تم ّكنت دولة اإلمارات العربية المتحدة من إعادة فتح االقتصاد بالكامل ،وذلك بفضل التعامل الناجح لقيادتنا

الحكيمة ذات الرؤية الثاقبة مع الوباء ،وهي اليوم في وضع جيد يتيح لها االستفادة من النمو المتوقع في قطاع السفر الدولي.
▪ بصفتها الشريك المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو  2020دبي ،فإن المجموعة تتطلع لبلورة رؤيتنا الريادية لرسم مالمح مستقبل
الخدمات المصرفية العالمية وإبراز الفرص االستثمارية الواعدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
▪ يلتزم بنك اإلمارات دبي الوطني كليا ً ويواكب مشاريع خطة الخمسين للمساهمة بشكل أكبر في مواصلة تطوير المواهب اإلماراتية
وتأهيليها لالنخراط في القوى العاملة الوطنية بكفاءة واقتدار".
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وقال شاين نيلسون ،الرئيس التنفيذي للمجموعة:
▪

"قفزت أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني بنسبة  ٪29لتصل إلى  7.3مليار درهم في فترة التسعة أشهر

األولى من عام  2021حيث ساهم االنتعاش االقتصادي القوي في زيادة الطلب غير المسبوق على قروض
األفراد.
▪ ال تزال الميزانية العمومية المتنوعة وقاعدة رأس المال القوية تشكل ركيزة أساسية داعمة للمجموعة .ونحن نس ّخر هذه القوة لدعم عمالئنا
وتمكينهم من االستفادة من االقتصاد المتنامي مع انطالق إكسبو  2020دبي.
▪ وتنعكس هذه القوة في تأكيد "موديز" األخير على تصنيفات بنك اإلمارات دبي الوطني وتحسين النظرة المستقبلية "المستقرة" ،وذلك جنبا ً
إلى جنب مع رفع التصنيف االئتماني لدينيزبنك.
▪ تواصل المجموعة توسعها الدولي بافتتاح فروع إضافية جديدة في المملكة العربية السعودية ،والحصول على موافقة الفتتاح المزيد من
الفروع في الهند ،فضالً عن تحقيق نتائج مالية قوية في تركيا .وتستمر المجموعة في تنويع نهج عملها ،إذ إن دخل العمليات الدولية يشكل
حاليا ً نسبة ".٪36

وتحدث باتريك ساليفان ،المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة ،قائالا:
▪

" تنطوي مجموعة النتائج القوية للمجموعة على العديد من المؤشرات اإليجابية .فقد ارتفع إجمالي الدخل

بنسبة  ٪7في الربع الثالث على خلفية اتساع نطاق الهوامش نتيجة تحسن مزيج القروض ،وانخفاض تكلفة
التمويل ،وزيادة مساهمة دينيزبنك.
▪ نحن النزال نواصل الحفاظ على الرقابة الصارمة على النفقات ،في حين بقيت نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن الحدود المستهدفة من قبل
اإلدارة.
▪ حافظت تكلفة المخاطر البالغة  106نقطة أساس على الطرف األدنى لنطاق ما قبل الجائحة على الرغم من احتفاظ المجموعة بأعلى
مستوى تغطية بين نظرائها.
▪ التزال الميزانية العمومية عند مستوى قوي للغاية ،السيما مع تحقيق تحسن إضافي في رأس المال والسيولة وجودة االئتمان خالل الربع
الثالث".
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التقرير المالي
فترة التسعة أشهر
المنتهية
في  30سبتمبر
2021

فترة التسعة أشهر
المنتهية
في  30سبتمبر
2020

أفضل /
(أسوأ)
()%

صافي دخل الفائدة

12.6

13.4

(%)6

الدخل غير الممول

4.7

4.8

(%)3

إجمالي اإليرادات

17.3

18.3

(%)5

نفقات تشغيلية

()5.7

()5.8

%2

أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة

11.6

12.5

(%)7

مخصصات انخفاض القيمة

()3.7

()6.4

%42

أرباح تشغيلية

7.9

6.1

%29

صافي األرباح

7.3

5.6

%29

نسبة التكاليف لإليرادات ()%

%33.1

%31.8

( )130نقطة أساس

هامش صافي الفائدة ()%

%2.51

%2.73

( )22نقطة أساس

106

176

70

1.08

0.82

0.26

%13.2

%10.5

 270نقطة أساس

كما في
 30سبتمبر 2021
699.1

كما في
 31ديسمبر
2020
698.1

يتضمن (ديسمبر)
%0

القروض

438.3

443.5

(%)1

الودائع

466.5

464.2

%0

نسبة القروض المتعثرة ()%

%6.2

%6.2

 0نقطة أساس

نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة ()%
نسبة تغطية السيولة ()%

%126.7
%157.2

%117.3
%165.0

 940نقطة أساس
( )780نقطة أساس

نسبة كفاية رأس المال ()%

%19.2

%18.5

 70نقطة أساس

نسبة الشق األول ()%

%18.1

%17.4

 70نقطة أساس

نسبة الشق األول من األسهم العادية ()%

%16.1

%15.0

 110نقطة أساس

مليار درهم

مؤشرات رئيسية

التكاليف إلى الدخل (نقطة اساس)
ربحية السهم (درهم)
العائد على حقوق المساهمين الملموسة ()%
مليار درهم
إجمالي األصول

مؤشرات رئيسية

قد تظهر فروقات التقريب في المستند
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األداء التشغيلي
ارتفع إجمالي الدخل للربع الثالث من العام  2021بنسبة  ٪7عن الربع السابق ليصل إلى  5.8مليار درهم نتيجة تحسن مزيج القروض
واالرتفاع الكبير في الطلب على بطاقات االئتمان والقروض الشخصية ،والنمو في

صافي دخل الفائدة
الدخل غير الممول

أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وارتفاع حجم مساهمة دينيزبنك .وانخفض

5.8

5.6

4.4

4.1

العام السابق نظرا ً ألن زخم الدخل قد قابله انخفاض كبير في أسعار

1.3

1.5

وكانت النفقات لفترة التسعة أشهر األولى من العام  2021أقل بنسبة  ٪2مما كانت

Q3-21

Q3-20

عليه في العام  ،2020وهي ال تزال تخضع لرقابة جيدة ،حيث كانت نسبة التكلفة إلى

إجمالي الدخل للتسعة أشهر األولى من عام  2021بنسبة  ٪5مقارنة بالفترة ذاتها من
الفائدة.

الدخل ضمن الحدود المستهدفة من قبل اإلدارة.
وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة للتسعة أشهر األولى من العام  2021حتى
الربع الثالث من العام 2021
حتى تاريخه

تاريخه بنسبة  %42نتيجة تحسن الظروف االقتصادية وعلى خلفية تطبيق نهج تكوين
المخصصات التحوطي في العام  .2020وحافظت تكلفة المخاطر البالغة  106نقاط
3.7

صافي الربح

7.3

5.6

التكاليف

Q3-20
YTD
5.8

المخصصات

6.4

5.7

أساس من بداية العام  2021حتى تاريخه على الطرف األدنى لنطاق ما قبل الجائحة

على الرغم من احتفاظ المجموعة بأعلى مستوى تغطية بين نظرائها.
وارتفع صافي الربح للمجموعة البالغ  2.5مليار درهم للربع الثالث من العام 2021
بنسبة  ٪61مقارنة بالربع الثالث من عام  ،2020كما ارتفع صافي الربح لفترة التسعة
أشهر األولى من العام  2021بنسبة  ٪29مقارنة بالفترة ذاتها من العام

السابق.

اتجاهات الميزانية العمومية
نما صافي القروض في الربع الثالث من العام  2021بواقع  0.1مليار درهم ،نظرا ً ألن الطلب القوي على قروض األفراد قد عوض إلى
حد كبير انخفاض قروض الشركات بسبب سداد قروض الشركات وتأثير تحويل العمالت األجنبية الناتج عن دينيزبنك .ونمت قروض
دينيزبنك بنسبة  ٪10بالعملة المحلية في العام  2021وانخفضت بنسبة  ٪8بسبب تأثير تحويل العمالت

األجنبية.

نمت الودائع بنسبة  ٪2في الربع الثالث من العام  ،2021فيما تم تحقيق نمو إضافي قدره  4مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية
وحسابات التوفير ونمو الودائع الثابتة ،على خلفية حفاظ المجموعة على إمكانية االستفادة
Sep-21

Dec-20
19.2%

16.1%

من جميع مصادر

التمويل.

18.5%

وحافظت السيولة على مركزها القوي ،حيث بلغت نسبة تغطية السيولة  %157.2وانتهت

15.0%

نسبة القروض إلى الودائع عند  .%94وخالل فترة التسعة أشهر األولى من العام ،2021
CET-1

CAR

تمكنت المجموعة من جمع التزامات دين ممتازة طويلة األجل بمبلغ  21.9مليار درهم
مستفيدة ً من التكلفة المنخفضة تاريخيا ً لتسهيالت التمويل

ألجل.

وخالل الربع الثالث من العام  ،2021ارتفعت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة  %0.1لتصل إلى  ،%6.2وأصبحت نسبة التغطية
أقوى عند  ،%126.7مما يشير إلى استمرار نهج المجموعة التحوطي تجاه إدارة مخاطر االئتمان.
وكما في  30سبتمبر  ،2021بلغت نسبة الشق األول من األسهم العادية في المجموعة  %16.1ونسبة الشق األول  %18.1ونسبة كفاية
رأس المال .%19.2
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أداء األعمال
•

األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات :حققت اإلدارة أدا ًء قياسيا ً خالل الربع على صعيد منتجات قروض األفراد ،حيث
كانت أعمال بطاقات االئتمان وقروض األفراد أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

-

اليزال زخم األعمال القوي المتمثل في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة ودخل الرسوم يواصل
نموه.

-

ساهم نمو الميزانية العمومية في توفير مزيد من المرونة لمواجهة تأثير انخفاض أسعار الفائدة على القطاع.

-

يتم حاليا ً إجراء  %98من جميع المعامالت خارج الفروع ويستخدم  %78من عمالء األعمال المصرفية لألفراد وإدارة
الثروات القنوات الرقمية بشكل نشط.

-

تم افتتاح فرع إكسبو  2020دبي ،الذي يضم منطقة الخدمات المصرفية المستقبلية ،ويعرض الرؤية الطموحة للمجموعة لمستقبل الخدمات
المصرفية حول العالم.

▪

▪

وأبرمت إدارة األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات شراكة مع كيانات حكومية كبرى وجهات مؤسسية بارزة لتقديم مزيد من
المنصات الخدمية المؤتمتة والرقمية بنجاح.
-

المطور.
إن تأثير انخفاض أسعار الفائدة قد تم تعويضه جزئيا ً بنمو الدخل غير الممول على البيع المتقاطع
ّ

-

ساهمت أنشطة إصدار القروض الجديدة وجودة االئتمان بشكل كبير في تغطية الدفعات التعاقدية.

-

ساعد النمو الكبير في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في ضبط وإدارة تكلفة السيولة بكفاءة عالية.

-

تواصل "اإلمارات دبي الوطني كابيتال" نجاحها في قيادة المعامالت المرتبطة بالحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية في
المنطقة.

وحققت إدارة األسواق العالمية والخزينة أدا ًء قويا ً لفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر من العام  ،2021حيث ارتفع صافي
دخل الفائدة بنسبة  ،%56مدعوما ً بزيادة في صافي دخل الفائدة نتيجة كل من عمليات التحوط واالستثمارات المصرفية.
-

تمكن مكتب التمويل للمجموعة من جمع التزامات دين بمبلغ  2.2مليار دوالر أمريكي من خالل عمليات الطرح الخاص
بآجال استحقاق تصل لغاية  20عاماً ،والتزامات دين بقيمة  750مليون دوالر أمريكي لمدة  5سنوات من خالل عمليات
الطرح السيادي العام ،وكذلك إصدار سندات الشق األول إضافية بمبلغ  750مليون دوالر أمريكي ،كما ساعد المكتب
المجموعة في إصدار قرض مشترك لمدة  3سنوات مرتبط بالحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية بقيمة  1.75مليار دوالر
أمريكي.

-

تمكنت إدارة األسواق العالمية والخزينة من إصدار أول سند للمجموعة ذات سعر فائدة مرجعي بديل ،مما يشير إلى جاهزيتها
للتحول العالمي إلى المؤشرات الجديدة.

▪

نما صافي الربح في اإلمارات اإلسالمي ليصل إلى  804ماليين درهم ،وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول وانخفاض
مخصصات انخفاض القيمة.

▪

وبلغ إجمالي الدخل في دينيزبنك  4.900مليار درهم ،وهو ما يمثل  %28من إجمالي دخل المجموعة .وساهم دينيزبنك بمبلغ
 1.518مليار درهم أو  %21في صافي أرباح المجموعة ،وتشكل األصول البالغة  125مليار درهم  %18من إجمالي أصول
المجموعة.

▪

تلقى فرع الهند موافقة على توسيع نطاق حضوره في الهند لفرعين إضافيين في جوروجرام وشيناي.
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مالمح مستقبلية
تنطوي النظرة المستقبلية لالقتصاد اإلماراتي على مؤشرات إيجابية ،إذ من المتوقع أن يعزز معرض إكسبو  2020دبي الطلب المحلي،
كما أن تخفيف قيود السفر في األسواق الرئيسية من المتوقع أن يدعم تعافي قطاعي السياحة والضيافة .وتتوقع وحدة األبحاث في بنك
اإلمارات دبي الوطني أن ينمو االقتصاد غير النفطي بنسبة  %3.5لهذا العام ،وقامت الوحدة بتعديل توقعاتها إزاء نمو الناتج المحلي
اإلجمالي الرئيسي إلى  ٪1.9بعد أن كان في السابق  ،٪1.5وذلك على خلفية زيادة اإلنتاج النفطي.
ومن المتوقع أيضا ً أن يستفيد اقتصاد المملكة العربية السعودية من زيادة اإلنتاج النفطي المرتقب على مدى األشهر القادمة ،وتشير التوقعات
إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %2.5في العام  .2021وسيساعد ارتفاع أسعار النفط في خفض عجز الميزانية إلى  ٪1.1فقط
من الناتج المحلي اإلجمالي لهذا العام ،وقد تم اإلعالن عن عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز االستثمار المحلي.
وأظهر االقتصاد المصري تماسكا ً جيدا ً في مواجهة الوباء العالمي ،مما يجعل مصر من إحدى الدول القالئل التي تسجل نموا ً إيجابيا ً في
الناتج المحلي اإلجمالي للعام  .2020وفي حين شهد نمو الناتج المحلي اإلجمالي تباطؤا ً طفيفا ً بلغ  %3.3في السنة المالية المنتهية في
يونيو  ،2021إال أنه من المتوقع أن يحقق قفزة متسارعة ليصل إلى نسبة  %5.3في العام القادم.
كما حققت تركيا نموا ً إيجابيا ً في الناتج المحلي اإلجمالي في العام  ،2020وتشير توقعات السوق إلى تحسن الناتج المحلي اإلجمالي في
تركيا بنسبة  %8.5لهذا العام .ومع ذلك ،فإن حالة عدم اليقين السائدة بشأن التضخم قد يثقل كاهل الليرة التركية.
-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" و"أفضل بنك في الشرق األوسط"
خالل حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2021
بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك محلي في دبي" و "أفضل بنك للشركات واالستثمار في دبي" خالل
حفل توزيع جوائز "آسياموني ألفضل بنوك الشرق األوسط لعام "2021
بنك اإلمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الخامسة ضمن قائمة مجلة "فوربس" ألفضل  100شركة في الشرق األوسط لعام
2021
بنك اإلمارات دبي الوطني يحتل المرتبة  95في قائمة مجلة "ذا بانكر" ألفضل  1000بنك في العالم لعام 2021
بنك اإلمارات دبي الوطني "بطاقة فيزا فليكسي اإلئتمانية" تحصد جائزة "أفضل بطاقة إئتمان في الشرق األوسط ودولة
اإلمارات العربية المتحدة" خالل حفل توزيع جوائز "آسيا بانكر للشرق األوسط وأفريقيا اإلقليمية"
 Liv.يحصد جائزة "أفضل بنك رقمي في الشرق األوسط واإلمارات العربية المتحدة " للمرة الرابعة على التوالي خالل
حفل توزيع جوائز "آسيا بانكر للشرق األوسط وأفريقيا اإلقليمية""2021

 جوائز التسويق والتواصل االجتماعي وإشراك العمالء – بنك اإلمارات دبي الوطني
o

بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في اإلمارات العربية المتحدة" وحل في
المرتبة الثانية لجائزة "العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" بقيمة  3.73مليار دوالر
أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر"

 جوائز اإلمارات اإلسالمي
o

"اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "أفضل مصرف إسالمي لتجربة المتعاملين" و"أفضل بطاقة ائتمانية" في دولة اإلمارات
العربية المتحدة خالل حفل توزيع "جوائز التمويل اإلسالمي "2021

o

"اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "أفضل ابتكار رقمي في قطاع الصيرفة اإلسالمية" خالل قمة وحفل توزيع جوائز "إم
إي إيه فاينانس للتكنولوجيا المالية والمصرفية"

o

"اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية" عن بطاقته "إماراتي فيزا سيغنتشر" خالل حفل توزيع جوائز
مجلة "إنترناشيونال فاينانس "2021
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نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني:
بنك اإلمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في المنطقة.
وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصررررفية متميزة لألفراد في الدولة من خالل شررربكة فروعها التي تضرررم  906فرعا ً إضرررافة الى 4,084
جهاز صررراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة والخارج ،وتعتبر المجموعة الالعب الرئيسرري في مجال األعمال المصرررفية للشررركات
واألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتقوم بتقديم خدماتها في مجال األعمال المصررفية اإلسرالمية واألعمال المصررفية االسرتثمارية
واألعمال المصرفية الخاصة وإدارة األصول واألسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.
وتعمل المجموعة في اإلمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا
وألمانيا والبحرين وروسيا ولديها 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

تم إعداد هذا المستند من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع .ألغراض المعلومات فقط .ال تشكل المعلومات والبيانات واآلراء الواردة
في هذا المستند عرضا ً عاما ً بموجب أي نظام معمول به أو عرضا ً للبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو أي
مشورة أو توصية فيما يتعلق بهذه األوراق المالية أو غيرها من األدوات المالية .هذا المستند غير مخصص للتوزيع في أي سلطة قضائية
يكون فيها هذا التوزيع مخالفا ً للقانون المحلي أو السمعة.
إن الهدف المقصود من المواد المتضمنة في هذا الخبر الصحفي هو إعطاء معلومات أساسية عامة حول بنك اإلمارات دبي الوطني وأنشطته
وال يفترض أن تكون كاملة .قد تتضمن معلومات مستمدة من مصادر متاحة للجمهور لم يتم التحقق منها بشكل مستقل .ال يتم تقديم أي تعهد
أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات .ال ينبغي اعتبار هذا المستند على أنه مشورة للمستثمرين الحاليين أو المستثمرين
المحتملين ،الذين ينبغي عليهم طلب مشورة مهنية مستقلة اعتمادا ً على أهدافهم االستثمارية المحددة أو وضعهم المالي أو احتياجاتهم الخاصة.
في حالة تضمن البيان الصحفي أي معلومات مالية شكلية عن بنك اإلمارات دبي الوطني ،فقد تم إعداد هذه المعلومات ألغراض توضيحية
فقط ،وقد تتناول حالة افتراضية وقد ال تعطي صورة حقيقية عن األداء المالي لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني .باإلضافة لذلك ،قد
تكون أي معلوما ت مالية مبدئية ذات مغزى فقط عند قراءتها باالقتران مع البيانات المالية التاريخية الموحدة المدققة لبنك اإلمارات دبي
الوطني .ما لم يتم اإلفصاح بخالف ذلك صراحة ،إن كافة المعلومات المالية المبدئية قد تم الحصول عليها وجمعها استنادا ً إلى السياسات
المحاسبية للمجموعة كما تم اإلفصاح عنها بالتزامن مع أحدث البيانات المالية الموحدة الصادرة عن المجموعة.
قد يحتوي هذا المستند على بعض البيانات ذات النظرة المستقبلية فيما يتعلق ببعض خطط بنك اإلمارات دبي الوطني وأهدافه وتوقعاته
الحالية المتعلقة بالظروف المالية المستقبلية واألداء والنتائج .ترتبط هذه البيانات بوجهة النظر الحالية لبنك اإلمارات دبي الوطني فيما يتعلق
باألحداث المستقبلية وهي عرضة للتغيير وبعض المخاطر والشكوك واالفتراضات التي تكون في كثير من الحاالت خارجة عن سيطرة
بنك اإلمارات دبي الوطني والتي تم وضعها بنا ًء على توقعات اإلدارة وتصوراتها المرتبطة بالتطورات المستقبلية وتأثيرها المحتمل على
بنك اإلمارات دبي الوطني.
تنطوي هذه البيانات ذات النظرة المستقبلية بطبيعتها على مخاطر وحاالت من عدم اليقين ألنها تتعلق باألحداث والظروف المستقبلية
الخارجة عن سيطرة بنك اإلمارات دبي الوطني ،بما في ذلك ،من جملة أمور أخرى ،الظروف االقتصادية والتجارية المحلية والعالمية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،والمخاطر المتعلقة بالسوق مثل التقلبات في سعر الفائدة وأسعار الصرف األجنبي والسياسات واإلجراءات
التي تتخذها السلطات التنظيمية والحكومية وتأثير المنافسة وتأثير التوقيت وحاالت عدم اليقين األخرى المتعلقة باالستحواذ أو عمليات
الدمج المستقبلية ضمن القطاعات ذات الصلة.
نتيجة لذلك ،قد يختلف الوضع واألداء والنتائج الفعلية لبنك اإلمارات دبي الوطني في المستقبل بشكل جوهري عن الخطط واألهداف
والتوقعات المنصو ص عليها في البيانات ذات النظرة المستقبلية لبنك اإلمارات دبي الوطني وينبغي أن ال يعتمد األشخاص الذين يقرؤون
هذا المستند على البيانات ذات النظرة المستقبلية .تصدر هذه البيانات ذات النظرة المستقبلية فقط في تاريخ صدور هذه البيانات وال يتعهد
بنك اإلمارات دبي الو طني بتحديث البيانات ذات النظرة المستقبلية الواردة في هذا المستند أو أي بيان ذي نظرة مستقبلية آخر قد يصدر
عنه.
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