خبر صحفي عاجل للنشر

أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني ترتفع بنسبة  %17مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق
لتصل إلى  4.8مليار درهم للنصف األول من العام 2021
دبي 28 ،يوليو 2021
ارتفع صافي أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني بنسبة  %17نتيجة استقرار الهوامش وإجراءات ضبط التكاليف الفعالة واالنخفاض الكبير
في تكلفة المخاطر وهو ما عكس التحسن الملحوظ في بيئة األعمال .كما تظهر النتائج القوية للنصف األول المرونة المالية الكبيرة للمجموعة
والجدوى من نهج أعمالها المتنوع .ويواصل بنك اإلمارات دبي الوطني دعم عمالئه ومتعامليه خالل رحلة التعافي من تداعيات الوباء
العالمي ،في حين يواصل تسريع وتيرة االستثمار في مبادرات التحول الرقمي وشبكته الدولية لدعم النمو المستقبلي .ومن جهة ثانية سجلت
قروض األفراد نتائج ربعية غير مسبوقة ،تتضمن إصدار عدد قياسي من بطاقات االئتمان ومبالغ القروض الشخصية وقروض السكن.

➢ أداء تشغيلي قوي نتيجة الرتفاع حجم المعامالت ،وهو ما يعكس التحسن في الظروف االقتصادية والذي ترافق مع إجراءات ضبط
التكاليف الفعالة
•

ارتفع

بنسبة  %9مقارنة بنصف العام السابق نتيجة لالرتفاع الملحوظ في حجم المعامالت واستقرار صافي دخل

الفائدة.
•

انخفضت

بنسبة  %6مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى  3.8مليار درهم نتيجة إلجراءات ضبط التكاليف

الفعالة.
•

انخفضت

بنسبة  %38مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ،فيما تحسنت تكلفة المخاطر بشكل كبير

لتصل إلى  114نقطة أساس ،وهو أدنى مستوى لها منذ عام  2019قبل الجائحة ،في حين التزال تحافظ على نسب التغطية
األفضل في فئتها.
•

ارتفع

بنسبة  %17مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى  4.8مليار درهم نتيجة التحسن في الظروف

اإلقتصادية.
•

وبقي

مستقرا عند نسبة  %2.45فيما انخفضت تكلفة التمويل نتيجة النمو القياسي في أرصدة الحسابات

الجارية وحسابات التوفير ،وهو ما قلّل من تأثير العائدات المنخفضة للقروض واألصول السائلة.
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➢ إن قاعدة رأس المال والسيولة القوية إلى جانب التنوع السليم في مزيج الودائع مع ارتفاع األرباح ،تمكّن المجموعة من تقديم
الدعم إلى عمالئها وتمكينهم من اغتنام فرص االستفادة من االقتصاد المتنامي.
•

بقي

•

بلغت

مستقرا خالل النصف األول عند  694مليار درهم مع الحفاظ على قاعدة أصول قوية.
 438مليار درهم مع تسجيل ربع قياسي من ناحية نمو الطلب على القروض الشخصية وبطاقات االئتمان

وتمويالت الرهن العقاري.
•

أعلى مستوى على اإلطالق ألرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير ،حيث ارتفعت بواقع  25مليار

شهد

درهم 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  %6.3في النصف األول من العام 2021
وتعززت نسبة التغطية لتبلغ  %122.5مما يعكس نهجنا التحوطي تجاه انخفاض قيمة االئتمان.

•

 :تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة  %158.8ونسبة الشق األول من األسهم العادية البالغة %15.6
مراكز القوة األساسية للمجموعة ،وهو ما يمكنها من مواصلة تقديم الدعم إلى العمالء والمجتمع ككل.

➢ يواصل بنك اإلمارات دبي الوطني تقديم الدعم إلى عمالئه والتك ّيف مع احتياجاتهم وخياراتهم التي تتغير باستمرار ،مما يتيح لهم
خدمات مصرفية آمنة من خالل العديد من القنوات الرقمية المبتكرة .كما عززت المجموعة التزامها باالستدامة واالستثمار بمسؤولية
في حين تقوم بتوسيع نطاق تواجدها الدولي.
•

 :قدم البنك دعمه إلى أكثر من 120,000عميال بقيمة  10.7مليار درهم.

•

تعكس الدفعات المؤجلة الدفع بقيمة  6.8مليار درهم الجهود الناجحة التي بذلتها المجموعة
للتخفيف من وطأة التأثير المالي على العمالء والناتج عن جائحة كوفيد.19-

•

 :نالت فرق الخدمات المصرفية الخاصة شهادات تدريب معتمدة في االستثمار المستدام والمسؤول ،مما
يعزز التزام بنك اإلمارات دبي الوطني بتبني الممارسات المستدامة.

•

 :إن بنك اإلمارات دبي الوطني هو األول في دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي
يطرح بطاقة خصم صديقة للبيئة مصنوعة من البالستيك المعاد تدويره.

•

 :إن بنك اإلمارات دبي الوطني هو أول بنك في منطقة الخليج يجمع قرضا مشتركا
مرتبطا بالحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية .وتعتمد تكلفة القرض البالغ  1.75مليار دوالر أمريكي على أهداف بيئية
ومجتمعية.

•

 :تمكنت شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال من تحقيق أداء قياسي للنصف األول من العام،
حيث قادت  68معاملة للسندات والقروض ،وجمعت  50مليار دوالر أمريكي لعمالء من  15دولة بعمالت متعددة.

•

 :تمكن دينيزبنك من تحقيق نجاح في إصدار قرض مجمع متعدد العمالت بقيمة  410مليون دوالر أمريكي ،ليصبح
أول قرض مشترك من بنك تركي يتضمن شريحة مقومة بعملة الرينمينبي ،مما يعكس مستوى القبول الذي يحظى به دينيزبنك
في أوساط المستثمرين الدوليين.

•

تواصل " ،"Liv.منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك اإلمارات دبي الوطني ،نجاحها في توسيع
قاعدة مستخدميها لتشمل خدماتها أكثر من  470,000عميال في دولة اإلمارات العربية المتحدة و 75,000عميال في المملكة
العربية السعودية.

•

 :توسّعت شبكة الفروع في المملكة العربية السعودية ليصل عددها إلى سبعة فروع مع افتتاح الفرع الثالث في
الرياض.
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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 نمو في األرباح بنسبة  %17للنصف األول من العام 2021
لتصل إلى  4.8مليار درهم نتيجة للتحسن المستمر في بيئة األعمال.
▪ وتظهر النتائج القوية للنصف األول المرونة المالية التي تتمتع بها المجموعة وجدوى نهج أعمالها المتنوع.
▪ واليزال اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة مفتوحا بفضل سرعة ونجاح برنامج التطعيم الذي أطلقته حكومتنا الرشيدة .وتواصل
الدولة حفاظها على مكانتها كوجهة آمنة وجذابة للمقيمين والزوار ،حيث أن  %70من السكان قد تلقوا اللقاح بالكامل ،باإلضافة إلى أنها
من الدول األعلى على مستوى العالم في نسبة إجراء فحص كوفيد.19 -
▪ وخالل شهر رمضان المبارك أطلقت المجموعة تحدي #شاركوهم_صيامهم عبر وسائل التواصل االجتماعي في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،بهدف التقريب بين الناس من مختلف الثقافات واألديان وتشجيعهم على المشاركة في تجربة الصيام ،وتقديرا لهذه الجهود ،كان
من دواعي سرورنا التبرع بمبلغ  500,000درهم إلى مؤسسة الجليلة.
وقال شاين نيلسون ،الرئيس التنفيذي للمجموعة:
▪

ارتفع صافي أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني بنسبة  %17ألن تأثير انخفاض أسعار الفائدة قد تم تعويضه

بإجراءات ضبط التكاليف الفعالة والتحسن الكبير في تكلفة المخاطر التي قاربت مستويات ما قبل الوباء.
▪

إننا فخورون بمواصلة تسخير الميزانية العمومية القوية للمجموعة لدعم عمالئنا وتمكينهم من االستفادة من

االقتصاد المتنامي.
▪ وقامت المجموعة بتوسيع شبكة فروعها في المملكة العربية السعودية ليصل عددها إلى سبعة فروع مع افتتاح الفرع الثالث لها في
الرياض.
▪ لقد عززنا التزامنا باالستثمار المستدام والمسؤول من خالل طرح بطاقة خصم صديقة للبيئة مصنوعة من البالستيك المعاد تدويره والتي
تعتبر األولى من نوعها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
▪ و في الربع الثاني ،قمنا بترقية نظام الدفع العالمي الخاص بنا ،مما أتاح عمليات دفع أسرع عبر الحدود وآليات تتبع أكثر دقة ،مما أدى
إلى تحسين تجربة العمالء.

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

ارتفع إجمالي الدخل خالل النصف األول من العام  2021بنسبة  %9مقارنة بنصف العام السابق نتيجة

لالرتفاع الملحوظ في حجم المعامالت واستقرار الهوامش.
▪

وتحسن الدخل غير الممول مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ،وشهد الربع الثاني أداء قياسيا من حيث

النمو في القروض الشخصية وبطاقات االئتمان وقروض السكن.
▪ وبقي صافي هامش الفائدة مستقرا بسبب النمو القوي في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير الذي ساعد في التخفيف من تأثير
العائدات المنخفضة على القروض واألصول السائلة.
▪ وحققت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير أعلى مستوى من األداء على اإلطالق ،مما يجعلنا في وضع جيد جدا تحسبا ألي
ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة.
▪ وفي الربع الثاني ،قمنا بتحسين كفاءة وتكلفة هيكل رأس المال من خالل تطبيق نهج إدارة رأس المال.
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التقرير المالي
نصف العام
المنتهي في 30
يونيو 2021

نصف العام
المنتهي
في  30يونيو
2020

أفضل/
(أسوأ)
()%

نصف العام
المنتهي في 31
ديسمبر 2020

أفضل /
(أسوأ)
()%

8.148
3.391
11.540
()3.764
7.776
()2.614
5.162

9.305
3.323
12.628
()3.999
8.629
()4.211
4.418

(%)12
%2
(%)9
%6
(%)10
%38
%17

8.182
2.400
10.582
()3.857
6.725
()3.725
3.000

%0
%41
%9
%2
%16
%30
%72

4.784

4.091

%17

2.874

%66

%32.6

%31.7

%2.45

%2.84

التكاليف إلى الدخل (نقطة اساس)

114

172

( )90نقطة
أساس
( )39نقطة
أساس
58

%36.4

 380نقطة
أساس
 0نقطة أساس

156

42

ربحية السهم

0.70

0.60

0.10

0.46

0.24

%13.1

%11.7

كما في

كما في

 140نقطة
أساس
يتضمن
(ديسمبر)

%6.9

 620نقطة
أساس
يتضمن
(ديسمبر)

 30يونيو
2021

 30يونيو
2020

مليار درهم

صافي دخل الفائدة
صافي دخل غير الفائدة
إجمالي اإليرادات
نفقات تشغيلية
أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة
مخصصات انخفاض القيمة
أرباح تشغيلية
صافي األرباح
مؤشرات رئيسية
نسبة التكاليف لإليرادات ()%
هامش صافي الفائدة ()%

العائد على حقوق المساهمين الملموسة ()%
مليار درهم

%2.45

كما في
 31ديسمبر
2020

693.8
438.2
457.9

694.3
442.9
460.9

%0
(%)1
(%)1

698.1
443.5
464.2

%6.3

%5.8

نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة ()%

%122.5

%116.9

نسبة تغطية السيولة ()%

%158.8

%152.5

نسبة كفاية رأس المال ()%

%18.7

%18.5

%17.6

%17.3

%15.6

%15.3

 50نقطة
أساس
 560نقطة
أساس
 630نقطة
أساس
 20نقطة
أساس
 30نقطة
أساس
 30نقطة
أساس

%6.2

إجمالي األصول
القروض
الودائع

مؤشرات رئيسية
نسبة القروض المتعثرة ()%

نسبة الشق األول ()%
نسبة الشق األول من األسهم العادية ()%
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%117.3
%165
%18.5
%17.4
%15.0

(%)1
(%)1
(%)1
 10نقطة
أساس
 520نقطة
أساس
( )620نقطة
أساس
 20نقطة
أساس
 20نقطة
أساس
 60نقطة
أساس

األداء التشغيلي
ارتفع إجمالي الدخل للنصف األول من العام  2021بنسبة  %9ليصل إلى 11.540
NII
11,540

8,148

NFI
12,628

مليار درهم مقارنة بالنصف األول من العام السابق بسبب زيادة نشاط المعامالت
واستقرار صافي هامش الفائدة .وانخفض إجمالي الدخل بنسبة  %9مقارنة بالفترة

10,582
9,305
8,182

ذاتها من العام السابق نظرا ألن ارتفاع الدخل غير الممول كان قد قابله انخفاض في
صافي دخل الفائدة بسبب أسعار الفائدة المنخفضة.

3,391

2,400

3,323

H1 21

H2 20

H1 20

وبقي صافي دخل الفائدة ثابتا خالل النصف الثاني من عام  2020نظرا ألن تحسّن
مزيج الودائع قد عوض انخفاض عوائد األصول ،وانخفض بنسبة  %12مقارنة
بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية انخفاض أسعار الفائدة وتراجع الهوامش في

دينيزبنك .كما ارتفع الدخل غير الممول بنسبة  %41عن النصف السابق ،وارتفع بنسبة  %2مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب
تحسن األنشطة وزيادة الدخل من العمالت األجنبية والمشتقات وارتفاع دخل األوراق المالية االستثمارية.
وتحسنت النفقات للنصف األول من عام  2021بنسبة  %2عن النصف السابق لتصل إلى  3.764مليار درهم نتيجة مبادرات ضبط
التكاليف التي اتخذتها اإلدارة في وقت سابق .كما انخفضت النفقات بنسبة  %6مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب انخفاض تكاليف
الموظفين والتشغيل وانخفاض التكاليف الناتجة عن دينيزبنك.
وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة في النصف األول من العام  2021بنسبة

النصف األول 21

 %30عن النصف السابق لتصل إلى  2.614مليار درهم وبنسبة  %38مقارنة

صافي الربح
2.614
4.211

4.091 4.784
التكاليف

المخصصات

H1-20

3.999
3.764

بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن الظروف االقتصادية وعلى خلفية تطبيق
نهج تكوين المخصصات التحوطي في العام .2020
وبلغ صافي األرباح للمجموعة  4.784مليار درهم للنصف األول مرتفعا بنسبة
 %66عن النصف السابق وبنسبة  %17مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
نتيجة تحسن الظروف االقتصادية ومساهمة دينيزبنك في إضافة تنوع كبير إلى
المجموعة.

اتجاهات الميزانية العمومية
وفي الربع الثاني من العام  ،2021نما صافي القروض بواقع  2.1مليار درهم ،نظرا ألن الطلب القوي على قروض األفراد والنمو
المستمر في أنشطة إقراض الشركات والتمويالت اإلسالمية قد عوض تأثير تحويل العمالت األجنبية الناتج عن دينيزببنك .وفي النصف
األول من عام  ،2021انخفضت القروض بنسبة  %1بسبب سداد قروض الشركات بما في ذلك القروض التي تتلقى الدعم وكذلك بسبب
تأثير تحويل العمالت األجنبية .وانخفضت الودائع بنسبة  %1في النصف األول من العام  2021نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركية .وفي
المقابل تحسن مزيج الودائع على خلفية نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع  25مليار درهم ،مما ساعد في تعويض
االنخفاض البالغ  27مليار درهم في الودائع الثابتة األعلى تكلفة.
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وحافظت السيولة على مركزها القوي ،حيث بلغت نسبة تغطية السيولة %158.8
Jun-21

وانتهت نسبة القروض إلى الودائع عند  .%95.7خالل النصف األول من العام ،2021

Dec-20
18.5% 18.7%

15.0% 15.6%

CET-1

وتمكنت المجموعة من جمع التزامات دين طويلة األجل بمبلغ  20.3مليار درهم والتي
تغطي بالكامل وتتخطى التزامات الدين ألجل التي تستحق لهذا العام.

CAR

و خالل النصف األول ،ارتفعت نسبة القروض منخفضة القيمة بشكل طفيف بنسبة
 %0.1لتصل إلى  ،%6.3وأصبحت التغطية أقوى عند  ،%122.5مما يشير إلى

استمرار نهج المجموعة التحوطي تجاه إدارة مخاطر االئتمان.
وكما في  30يونيو  ،2021بلغت نسبة الشق األول من األسهم العادية في المجموعة  %15.6ونسبة الشق األول  %17.6ونسبة كفاية
رأس المال .%18.7
أداء األعمال
▪

▪

األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات :حققت اإلدارة أداء قياسيا خالل الربع على صعيد قروض األفراد ،حيث ارتفعت معامالت
قروض األفراد بواقع  1.5ضعفا مقارنة بمتوسط حجم القروض خالل فترة ما قبل جائحة كوفيد .19
-

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

-

وقامت " "Liv.بتوسيع قاعدة مستخدميها في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتصل إلى نحو  470,000عميال ،وشهدت مزيدا
من النمو مع إطالق " ،" Liv. Primeوهو برنامج قائم على العضوية يتيح مزايا استثنائية خاصة بأسلوب الحياة.

-

وتم تقديم مزيد من الدعم إلى برنامج صناديق اإلمارات سيجنتشر متعددة األصول ،حيث تخطى حجم األصول المدارة حاجز
 250مليون دوالر أمريكي.

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

▪

▪

وتولت شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال ("إم كاب") ترتيب وإنجاز  68معاملة للسندات والقروض خالل النصف األول
من العام  ،2021وجمعت  50مليار دوالر أمريكي للمؤسسات السيادية وشبه السيادية والشركات والمؤسسات المالية من
15دولة بالعمالت المتعددة .وتواصل "إم كاب" التزامها تجاه الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية ،وذلك من خالل استكمال
 12معاملة مرتبطة بالحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية .كما أنجزت "إم كاب" بنجاح أربع معامالت في سوق رأس مال
األسهم خالل النصف األول من عام .2021

وحققت إدارة األسواق العالمية والخزينة أداء قويا في النصف األول من العام  ،2021حيث ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة ،%40
مدعوما بزيادة في صافي دخل الفائدة نتيجة كل من عمليات التحوط واالستثمارات المصرفية.
-

وتمكنت إدارة األسواق العالمية والخزينة من تحسين كفاءة وتكلفة قاعدة رأس المال ،حيث قامت باستدعاء سندات حالية بمبلغ
 4مليارات درهم واستبدلتها بإصدار سندات جديدة أكثر كفاءة من فئة " "AT1بمبلغ  750مليون دوالر أمريكي.

-

وأصدرت إدارة األسواق العالمية والخزينة وإدارة األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات وشركة اإلمارات دبي الوطني
كابيتال مجتمعة قرضا مشتركا مرتبطا بالحوكمة البيئية والمجنمعية والمؤسسية بقيمة  1.75مليار دوالر أمريكي بتكلفة تعتمد
على أهداف بيئية ومجتمعية.

وقام اإلمارات اإلسالمي بتوسيع شبكة مراكز األعمال المصرفية لديه بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل إطالق
مركزين جديدين.
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▪

وبلغ إجمالي الدخل في دينيزبنك  3.313مليار درهم ،وهو ما يمثل  %29من إجمالي دخل المجموعة .وساهم دينيزبنك بمبلغ
 1.036مليار درهم أو  %22في صافي أرباح المجموعة ،وتشكل األصول البالغة  126مليار درهم  %18من إجمالي أصول
المجموعة.
-

▪

ويواصل دينيزبنك تنويع مصادر التمويل ألجل لديه ،من خالل إصدار قرض مجمع متعدد العمالت بقيمة  410مليون دوالر
أمريكي ،ليصبح أول قرض مشترك من بنك تركي يتضمن شريحة مقومة بعملة الرينمينبي ،وهو ما يعكس مستوى القبول الذي
يحظى به دينيزبنك في أوساط المستثمرين الدوليين.

المملكة العربية السعودية :تواصل " "Liv.نموها في المملكة العربية السعودية ،حيث بلغ عدد مستخدميها  75,000عميال ،وهناك
خطط مستقبلية إلدخال مزيد من التحسينات المبتكرة والتي من المقرر تنفيذها خالل الفترة المتبقية من العام .و توسّعت شبكة الفروع
ليصل عددها إلى سبعة فروع مع افتتاح الفرع الثالث في الرياض.

مالمح مستقبلية
ال يزال التعافي االقتصادي العالمي غير متوازن متأثرا بمدى نجاح برامج التطعيم ،إال أنه يبقى مهددا بظهور أنواع جديدة من الفيروس
المتحور .وقد لعب التطبيق المتسارع لبرنامج التطعيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة دورا حاسما في إبقاء االقتصاد مفتوحا ،مع أن
هناك دوال أخرى تكافح الحتواء انتشار الفيروس ،ومن المتوقع أن يكتسب التعافي في القطاع غير النفطي زخما أكبر في النصف الثاني
من عام  ،2021وتتوقع وحدة األبحاث في بنك اإلمارات دبي الوطني أن ينمو االقتصاد غير النفطي بنسبة  %3.5لهذا العام ،مع أن
القيود المفروضة على إنتاج النفط ستؤثر على نمو الناتج المحلي اإلجمالي الذي من المرتقب أن يصل إلى  %1.5في العام .2021
ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية انتعاشا لهذا العام بعد أن شهد تباطؤا بنسبة  %4.1في عام  .2020وسيكون
للتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط في الربع األول من عام  2021أثر مباشر على قراءات مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي ،حتى في ظل
التوقعات التي تشير إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة  %4.0لهذا العام.
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 الماضي .وفي حين شهد نمو الناتج المحلي اإلجمالي تباطؤا طفيفا بلغ  %2.9في السنة المالية المنتهية في
يونيو  ،2021إال أنه من المتوقع أن يحقق قفزة متسارعة ليصل إلى نسبة  %4.9في العام القادم.
كما حققت تركيا نموا في الناتج المحلي اإلجمالي في العام  ،2020وتشير توقعات السوق إلى تحسن الناتج المحلي اإلجمالي في تركيا
بنسبة  %5.5لهذا 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

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 يحتل المرتبة الخامسة ضمن قائمة مجلة "فوربس" ألفضل  100شركة في الشرق األوسط لعام
2021
بنك اإلمارات دبي الوطني ضمن أفضل  100بنك حول العالم يحتل المرتبة  95في قائمة مجلة "ذا بانكر" ألفضل 1000
بنك في العالم لعام 2020
بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد موصى به في اإلمارات العربية المتحدة"
ضمن قائمة مجلة "ذا آسيان بانكر" ضمن جوائز الجودة المصرفية اآلسيوية لعام 2020

 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"
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 جوائز اإلمارات اإلسالمي
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

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  905فرعا إضرررافة الى 4,044
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 معلومات 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 ف يما 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 بناء على توقعات اإلدارة وتصوراتها المرتبطة بالتطورات المستقبلية وتأثيرها المحتمل على
بنك اإلمارات دبي الوطني.
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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 يخت لف الوضع واألداء والنتائج الفعلية لبنك اإلمارات دبي الوطني في المستقبل بشكل جوهري عن الخطط واألهداف
والتوقعات المنصوص عليها في البيانات ذات النظرة المستقبلية لبنك اإلمارات دبي الوطني وينبغي أن ال يعتمد األشخاص الذين يقرؤون
هذا المستند على البيانات ذات النظ رة المستقبلية .تصدر هذه البيانات ذات النظرة المستقبلية فقط في تاريخ صدور هذه البيانات وال يتعهد
بنك اإلمارات دبي الوطني بتحديث البيانات ذات النظرة المستقبلية الواردة في هذا المستند أو أي بيان ذي نظرة مستقبلية آخر قد يصدر
عنه.
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