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 للنشر عاجل صحفي خبر
   

  2020اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج النصف األول للعام  بنك

  
 نتيجة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق درهممليار  12.6إلى  ليصل٪ 33بنسبة  إجمالي الدخل رتفاعإ

 بنكنتيجة تضمين دينيز وارتفاع دخل الرسوم نمو القروض
مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة  %45درهم منخفضاً بنسبة  مليار 4.1 األرباحصافي  بلغ

  انترناشيونال نتورك في حصة من نتيجة التخارج المتكررة غير األرباحو ارتفاع المخصصات
 %15.3 إلى لتصلنسبة الشق األول من األسهم العادية  تحسن

  
 تحقيقفي المنطقة، عن  ةالرائد المصرفية المجموعة ،أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني :2020 يوليو 20دبي، 

% 36. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 2020مليار درهم للنصف األول من العام  4.1 بلغ أرباح صافي

% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 24نمواً بواقع  الممول غيرمقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وشهد الدخل 

% مقارنة بالفترة ذاتها 45 بنسبة. وانخفض صافي األرباح 2019االستحواذ على دينيزبنك في العام  معالسابق 

 في حصة من التخارجواألرباح الناتجة عن  م السابق نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمةمن العا

 ،انترناشيونال نتورك صفقة عن الناتجة األرباحباستثناء و. 2020 العام في تتكرر لم والتي انترناشيونال نتورك

والتزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها القوي، . %24 بنسبة األرباح افيص انخفض

نخفاض القيمة إالمجموعة مخصصات  ترفع كمافي السيولة وجودة االئتمان ونسب رأس المال.  جيدة ومعدالت

المحتمل في جودة االئتمان خالل األرباع السنوية الالحقة والناشئ  بالتراجع لالعتراف 2و 1لتغطية المرحلتين 

  .19 عن جائحة كوفيد

  

  2020 األول للنصف –أبرز النتائج المالية 

  نتيحة% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 33مليار درهم مرتفعاً بنسبة  12.6بلغ إجمالي الدخل 

 .دينيزبنك ذلك في بما ،دخل الرسوم وارتفاع القروضنمو 

  مليار درهم،  4.1 األرباحبلغ صافي ً  نتيجة % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق45بنسبة  منخفضا

حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم  التخارج منواألرباح الناتجة عن  مخصصاتال حجم ارتفاع

انترناشيونال في الربع الثاني  نتورك صفقة عن الناتجة األرباح. وباستثناء 2020تتكرر في العام 

 ٪.24األرباح بنسبة  صافي انخفض ،2019

 لتصل المخاطر تكلفة صافي في زيادة مع درهم مليار 4.2إلى  لتصلمخصصات انخفاض القيمة  ارتفاع 

ً  أساس نقطة 172 إلى  مخصصات تغطية من 2و 1 المرحلتين تغطية بزيادة المجموعة قيامنتيجة  سنويا

  .المتوقعة االئتمان خسائر

 2.84صل إلى يأساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لنقاط  7الفائدة بواقع  صافي هامش تحّسن ،%

 ً  .لدينيزبنك اإليجابي بالتأثير مدعوما
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 مليار درهم. 694ليصل إلى  2019بنهاية العام  مقارنة% 2إجمالي األصول بنسبة  ارتفاع 

 مليار درهم. 443لتصل إلى  2019% مقارنة بنهاية العام 1فاع قروض العمالء بنسبة ارت 

 مليار درهم.  461لتصل إلى  2019بنهاية العام  مقارنة %2بنسبة  ودائع العمالء انخفاض 

 قوية عند نسبة  التغطية نسبةبقيت  فيما%، 5.8 إلى لتصلنسبة القروض منخفضة القيمة  ارتفاع

116.9 .% 

  وهو يشير إلى الوضع السليم 96.1ومعدل القروض إلى الودائع  %152.5 معدل تغطية السيولةبلغ %

 للسيولة.

 الحد متطلبات من% 7 بنسبة%، وهي أعلى 15.3نسبة الشق األول من األسهم العادية نسبة  بلغت 

 . األدنى

 

 لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني،وقال هشام عبدهللا القاسم، نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  

 2020األول من عام  نصفمليار درهم لل 4.1بنك اإلمارات دبي الوطني من تحقيق صافي أرباح بقيمة  تمكن"

اتخذت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة الرشيدة ومصرف  لقدميزانيته العمومية.  قوة على والمحافظة

وتوفير ي إجراءات حاسمة لحماية صحة سكان دولة اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات العربية المتحدة المركز

اإلمارات  بنكمسرورون للجهود التي بذلها  ونحنوالبنوك في الدولة.  العمالء مساندةلشاملة   قتصاديإدعم   خطة

ً  ونوفخور ،مساعدة العمالء المتضررينلدبي الوطني  وموظفي  إدارة جانبلمسناه من  الذيبااللتزام الكبير  أيضا

التدابير االحترازية السديدة التي  إندون انقطاع لعمالئنا ومجتمعنا. وخدمات مصرفية شاملة  تقديملضمان البنك 

ً اتخذتها حكومتنا الرشيدة   هانتعاش باستعادة البدء على دبيقتصاد إساعدت  قد دولةالسالمة سكان  على حفاظا

 في المشتريات مديري مؤشرات ارتفاع خالل منينعكس التحسن االقتصادي ووفق نهج منضبط. و على مراحل

التي تشير إلى تحسن خالل العام القراءة األولى  وهي، في يونيو 50.4إلى  لتصل إلمارات العربية المتحدةا دولة

اإلمارات  دولة "أفضل بنك في جائزة على بنك اإلمارات دبي الوطني حصول عن. كما يسرني اإلعالن الحالي

بنك ". وباإلضافة لذلك، كان يورومونيمجلة " قبل على التوالي من الخامسة للسنة 2020 للعامالعربية المتحدة" 

ً من بنكينو  اإلمارات دبي الوطني الشرق  في القيادة في االمتياز" جائزة اثنين فقط يتم اختيارهما لنيل  احدا

المبذولة في  لجهود البنوك اإلقليمية، وذلك تقديراً 19كوفيد  تأثير في ضوء هذا العام طرحها التي تمو، "األوسط

دولة على ال فيوال يسعنا إال أن نتوجه بخالص الشكر واالمتنان إلى القيادة الرشيدة . 19ألزمة كوفيد  ستجابةاال

  ."الصعبةحكمتها ومواقفها السديدة والحاسمة في ظل هذه األوقات 

  

 دبي اإلمارات لمجموعة بنك التنفيذي الرئيس نيلسون، شاين وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال

 على وموظفيناعمالئنا  سالمةفي بنك اإلمارات دبي الوطني وضعنا االستثنائية  الظروفظل هذه  في، "الوطني

 اآلن. كما تمكنا على نحو استباقي من االستمرار في تقديم الدعم إلى قاعدة عمالئنا ليشمل حتى أولوياتنا قائمة
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الفوائد والمبالغ  من تمثل في المقام األول بتأجيل سداد ما يزيد عن ثمانية مليارات درهم والذي عمالئنا ُعشر نحو

إعفاًء من دفع رسوم معينة لمساعدة األفراد  منحنا، لقد لذلكباإلضافة و. راألصلية لفترات تصل إلى ستة أشه

من خالل تقديم الدعم في ظل الظروف الراهنة  ناأنبمع حالة تعطل األعمال. كما نعتقد  التأقلمعلى والشركات 

 منصة أثبتت وقد. عمالئنا على األزمة تأثير من والتخفيف قتصاديإلالمساهمة في تحقيق االستقرار ا سنتمكن من

 مالئمةو حضورها وكفاءتها في تقديم بيئة آمنةالحائزة على الجوائز التقديرية لدينا والمصرفية الرقمية  الخدمات

من دون مغادرة منازلهم وهو ما لعب دوراً في الحفاظ على  ةالمصرفي معامالتهم إنجاز مواصلة للعمالء أتاحت

ً في عدد العمالء من األفراد والشركات الذين استفادوا من منافع  ،الماضيسالمتهم. وفي الربع  لمسنا ارتفاعا

مع أنه من  ،ومزايا منصتنا الرقمية. وفي ظل عودة االنفتاح التدريجي لالقتصاد، نشهد تحسنًا في حجم األعمال

. 19ل فترة ما قبل كوفيد غير المتوقع أن يكون أداء األعمال خالل األرباع المقبلة بنفس الزخم الذي عهدناه خال

مع مستويات مستقرة من جودة االئتمان ونسب في المحافظة على قوتها  للمجموعة الميزانية العمومية وتستمر

قدرته على وبنك اإلمارات دبي الوطني  لدىقوية القاعدة رأس المال . إن رأس المال والسيولة

 المتحدة العربية اإلمارات مصرفعلى استيعاب الخسائر. كما كان  قويةكفاءة تمنحه  سليمةتشغيلية  أرباح تحقيق

ً المركزي سباق في دعم االقتصاد من خالل إجراءات التخفيف من متطلبات السيولة ونسب رأس المال التي تم  ا

  تضمينها في خطة الدعم االقتصادي الشاملة الموجهة وخفض متطلبات االحتياطي النقدي. 

 

كانت أرباح النصف األول من العام " ، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة،ساليفان باتريكوقال 

من  يمليار درهم منطقية بالنظر إلى التأثير الكبير لبيئة التشغيل الصعبة خالل فترة الربع الثان 4.1التي بلغت و

ً ، حيث شهدت 2020العام  في هوامش الفائدة ناشئة عن انخفاض األسعار، وتباطؤ النشاط االقتصادي  تراجعا

قيامنا وعلى نحو استباقي  نتيجةالمرتفعة  التكلفةعلى الدخل غير الممول، فضالً عن مخاطر له تأثير  كانالذي 

 مخصصات ارتفعت أرباح التشغيل قبلو .2و 1لتغطية المرحلتين منخفضة القيمة بتكوين مخصصات القروض 

مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع الدخل من نمو القروض وتحسن  ٪29انخفاض القيمة بنسبة 

 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، أو45بنسبة  األرباحانخفض صافي و. بنكدينيز تضمين بسببالهوامش 

حصة في نتورك  من التخارجالناتجة عن  األرباحالمخصصات باستثناء  حجم٪ بسبب ارتفاع 24 أقل بنسبة

نتيجة قيد  ،2020من العام  الهوامش في الربع الثاني. وانخفضت 2019 من العام في الربع الثاني إنترناشيونال

لتعكس المستويات المنخفضة للنشاط  التكلفة ضبط إلى نسعى والنزال. دفتر القروض فيأسعار الفائدة المنخفضة 

يزال بنك اإلمارات دبي الوطني الو. ضكلياً مستوى الدخل المنخف التكلفة لن يعوضخفض  االقتصادي، وإن كان

الناشئة عن  هذه التحديات المتعددةتدعمه في تخطي  ميزانية عمومية قويةويرتكز على  يتمتع بأداء تشغيلي جيد

 تواصل. كما 19 كوفيد جائحةالنمو االقتصادي بسبب وتراجع  انخفاض أسعار النفطو أسعار الفائدةانخفاض 

  ."سليمةمدعومة بقاعدة سيولة قوية ونسب رأس مال  امزاولة عملياته المجموعة
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  التقرير المالي

 درهم مليار
  

 المنتهي النصف
 في

 النصف
 في المنتهي

أفضل / 
 (أسوأ)

 النصف
 في المنتهي

أفضل / 
 (أسوأ)

  

يونيو  30
2020 

يونيو  30
2019 

(%) 
ديسمبر  31

2019 
(%) 

  

   ٪ 0 9.336 ٪36 6.852 9.305 صافي دخل الفائدة
   )٪7( 3.555 ٪24 2.676 3.323 خل غير الممولالد

   )٪2( 12.892 ٪33 9.527 12.628 إجمالي اإليرادات
   ٪9 )4.381( )٪42( )2.826( )3.999( تشغيليةنفقات 

أرباح تشغيلية قبل مخصصات 
 انخفاض القيمة

8.629 6.701 29٪ 8.510 1٪   

   )٪17( )3.592( )٪243( )1.226( )4.211( ةمخصصات انخفاض القيم
   )٪10( 4.919 )٪19( 5.474 4.418 أرباح تشغيلية

 في حصة من التخلص على أرباح
 إنترناشيونال نتورك

- 2.066 )100٪( 2.323 )100٪(   

    )٪84(  0.007  )٪90(  0.012  0.001  من أرباح في شركة زميلة  حصة
   - 0.092 - - - على صفقة شراء  أرباح

   )٪2( )0.320()٪0.369( )0.070( )0.328( رسوم الضرائب

   )٪42( 7.022 )٪45( 7.482 4.091 األرباحصافي 
    ٪2.3  ٪34.0  )٪2.0(  ٪29.7  ٪31.7  نسبة التكاليف لإليرادات

  )٪ 0.14( ٪ 2.98 ٪ 0.07 ٪2.77 ٪ 2.84 هامش صافي الفائدة
   )0.17( 0.77     )0.31( 0.91 0.60 *(درهماً) المعدلة ربحية السهم

العائد على حقوق المساهمين 
 الملموسة (%)

11.7٪ 19.9 ٪ )8.2٪( 14.6٪ )2.9%(   

       مليار درهم

 مليار درهم
 

  / أفضل في كما في كما
 (أسوأ)

  / أفضل في كما
 (أسوأ)

  

 يونيو 30
2020 

 يونيو 30
2019 

 ديسمبر 31 (%)
2019 

(%)   

   ٪2 683.3 ٪29 537.8 694.3  األصول إجمالي
   ٪1 437.4 ٪31 337.7 442.9 القروض
   )٪2( 472.2 ٪26 366.7 460.9 الودائع

 القيمة منخفضةنسبة القروض 
(%) 

5.8 ٪ 5.9٪ 0.1 ٪ 5.6٪ )0.2(٪   

تغطية القروض مخفضة نسبة 
 القيمة (%)

116.9٪ 125.8٪ )8.9٪( 112.3٪ 4.6٪   

   ٪0 ٪18.5 ) ٪3.0( ٪ 21.5 ٪18.5 نسبة كفاية رأس المال (%)
   ٪)0.1( ٪17.4 ) ٪3.1( ٪ 20.4 ٪17.3 نسبة الشق األول (%)

نسبة الشق األول من األسهم 
 العادية (%)

15.3٪ 17.4٪ )2.1٪ ( 15.3٪ 0٪   

  
  انترناشيونال نتورك في أسهم من التخارجألرباح الناتجة عن ل* معدلة 

  

بمبلغ  مقارنة ٪33 بزيادة قدرها ،2020عام  من للنصف األول درهم مليار 12.628 بلغ إجمالي الدخل
  . 2019من عام  ذاتها خالل الفترة درهم مليار 9.527
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  مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ٪36 بنسبة 2020في النصف األول من العام صافي دخل الفائدة  تحسنو
ً  درهم مليار 9.305إلى  ليصل بقي صافي دخل الفائدة وبنك. دينيز من وارتفاع الهوامش بنمو القروض مدعوما

 ً نصف العام السابق نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وإجراءات دعم العمالء المطبقة في الربع  نسبة إلىمستقرا
 .بنكدينيزل األثر اإليجابي عادلتالثاني والتي 

الدخل من  ارتفاع على خلفية % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق24بنسبة  الممول الدخل غير تحسنو
انخفاض النشاط  بسبب العام السابق  نصف عن% 7ولكنها انخفضت بنسبة  ،بنكدينيز من الرسوم األساسية
  . 19كوفيد  جائحة التجاري خالل

مقارنة بالفترة  %42 بزيادة قدرها ،درهم مليار  3.999 التكاليف بلغت ،2020من العام  النصف األول خاللو
مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق  %1 بنسبة التكاليف تحسنتو. كتضمين دينيزبن مع ذاتها من العام السابق

ً  نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفاع المتوقع منو. دينيزبنك باستثناء لتصل  النصف الثاني في %31.7 البالغة حاليا
 % وفقاً لتوجيهات اإلدارة.33إلى 

النصف األول من العام  وفي%. 5.8ة القيمة إلى نسبة معدل القروض منخفض ارتفع، األول النصفخالل و
 بالفترة% مقارنة 243، وهي أعلى بنسبة درهم مليار 4.211بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة  2020
  .المتوقعة االئتمان خسائر تغطية من 2و 1 المرحلتين مخصصات ارتفاع نتيجة السابق العام من ذاتها

درهماً، منخفضاً بنسبة  مليار 4.091، حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 2020 من العام وفي النصف األول
. ويعود السبب في انخفاض صافي األرباح إلى ارتفاع حجم 2019% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 45

  .2019 العام في إنترناشيونال نتورك في حصةالتخارج من المخصصات وعدم تكرار األرباح على 

نسب السيولة قوية  وبقيت% منذ بداية العام. 2% في حين انخفضت الودائع بنسبة 1وارتفعت القروض بنسبة 
نسبة القروض إلى الودائع  بلغتكما  2020يونيو  30 في كما% 152.5 نسبةمعدالت التغطية  بلغت حيث

مليار  10.9المجموعة بجمع التزامات دين ألجل بمبلغ  ت، قام2020 من العام النصف األول . وخالل96.1%
 استحقاق بآجال درهم مليار 7.3 بقيمة خاص طرح وعمليات العامة للسندات قياسيان انإصدارذلك  في بما ،درهم
ً  20 لغاية تصل   .عاما

 
% ونسبة الشق 15.3 المجموعة، بلغت نسبة الشق األول من األسهم العادية في 2020 يونيو 30كما في و

  %. 18.5% ونسبة كفاية رأس المال 17.3األول 

 

 أداء األعمال
  

  األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات
انعكس من  2020سليماً للنصف األول من العام  أداءً حققت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات 

. 2019% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2وهو أقل بنسبة  درهم مليار 3.961خالل تحقيق دخل إجمالي بلغ 
% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعوماً بنمو المطلوبات وارتفاع 5صافي دخل الفائدة بنسبة  ارتفعكما 

% على خلفية تراجع أنشطة األعمال واإلعفاء من دفع الرسوم 14 بنسبةالقروض. وانخفض دخل الرسوم حجم 
عمالء إعفاًء من دفع الرسوم خالل فترة اإلغالق االحترازي بسبب جائحة الدبي الوطني منح بنك اإلمارات  حيث

% مقارنة بالفترة السابقة نتيجة تبلور أثر إجراءات ضبط التكاليف 8وانخفضت تكاليف التشغيل بنسبة  .19كوفيد 
  التي تم اتخاذها في العام السابق. 

 716إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات تأجيالً لسدادها إجمالي األقساط المستحقة التي منحت  بلغو
 .% من قاعدة عمالئه8أتاح تقديم دعم لنسبة ، وهو ما عميالً  54,000على أكثر من  مستحقةدرهم مليون 
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اإلضافية التي تم طرحها، برامج تقسيط دفعات بطاقات االئتمان من دون فوائد واإلعفاءات  المساندةوشملت تدابير 
من الرسوم وكذلك اإلعفاءات من متطلبات الحد األدنى لرصيد الحساب. كما تم تطبيق العمليات الرقمية لمساعدة 

ومختلف منتجات  ةض جديدوقرالعمالء في إنجاز معامالتهم المصرفية الروتينية أو للتقدم بطلب الحصول على 
ً  اتالبطاق في دولة اإلمارات العربية المتحدة،  ومنتجات الثروات. وتم إغالق ثالثة من بين كل أربعة فروع مؤقتا

 ً  بما يتماشى مع إجراءات تخفيف القيود. ويتم إعادة فتحها تدريجيا

 أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفيرنمت كما  ٪) خالل العام،4مليار درهم ( 5.9بواقع  المطلوباتنمت و
 نهاية عنمليار درهم  3.2 بمقدار األفراد قروض. وانخفضت 2020ام الع ٪) في9مليار درهم ( 11.6 بواقع 
 بطاقات باستخدام اإلنفاق حجم وتراجع األفراد من الجدد القروض عمالء عدد في االنخفاض نتيجة 2019عام 

 .االئتمان

ً قنوات ومنصات البنك الرقمية إقباالً  شهدتو كما تضاعف حجم  ٪ من قاعدة العمالء،76إلى  وصل كبيرا
% من حسابات األفراد الجديدة 40الحسابات الرقمية التي تم فتحها باستخدام األجهزة المتنقلة ليشكل أكثر من 

العمالء من الحصول  لتمكينتم طرح منصات رقمية جديدة . و2020 من العام التي تم فتحها خالل الربع الثاني
بسهولة، فضالً عن تقديم طلبات للحصول على تسهيالت للسحب على  اإليجاروقروض  قروض السياراتعلى 

 المبارك اإلعالن عن عروض شهر رمضان. وتم أيضاً تحويل رصيد البطاقةالمكشوف واالستفادة من برامج 
. ٪ بالشراكة مع إعمار0فضالً عن حملة قرض السكن بفائدة  ،وقروض السياراتلقروض الشخصية با الخاصة

الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب احتياجات جيل األلفية، حفاظها على مكانتها  "، منصةLivواصلت ".و
  .جديدالشخصي اللقرض لالتجريبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل الطرح 

ً أداًء مالياً  الخدمات المصرفية الخاصة حققتو زيادة من خالل  انعكس 2020النصف األول من عام خالل  سليما
اإلمارات  شركةأداء االستثمار في  وبقي. 2019عام المقابلة من ال ٪ في إجمالي الدخل مقارنة بالفترة12بنسبة 

 .جدد لعمالء إصدار بعمليات اتالتفويضدبي الوطني إلدارة األصول قوياً مع تلقي عدد من 

  
 الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات

ً للنصف األول حققت  انعكس من  2020 من العام إدارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات أداًء قويا
. 2019عام النصف األول من في  حققته مال مشابه درهم مليار 3.126خالل تسجيل إجمالي دخل ثابت قدره 

  .٪ بسبب انخفاض مخصصات انخفاض القيمة8وارتفع صافي األرباح بنسبة 
  

ا في جميع القطاعات الرئيسية للتخفيف من وطأة تداعيات هالعديد من إجراءات الدعم لعمالئوقدمت اإلدارة 
وتخفيض  األصلي لمدة تصل إلى ستة أشهرتأجيل سداد الفائدة والمبلغ في ذلك  بما األعمال، على 19جائحة كوفيد 

   .الرسوم المصرفية من خالل القنوات الرقمية

لسدادها  تأجيالً إجمالي األقساط المستحقة التي منحت إدارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات  بلغو
  % من قاعدة عمالئه.8، وهو ما أتاح تقديم دعم لنسبة عميالً  275على  مستحقةدرهم  مليار 5.504

٪ مقارنة بالفترة 4بنسبة  أعلى وهو 2020للنصف األول من عام  درهم مليار 2.486 الفائدةبلغ صافي دخل و
للنصف  درهممليون  640انخفض دخل الرسوم البالغ و. ضنمو نشاط اإلقرا نتيجة 2019من العام  المقابلة

الزيادة في النشاط المصرفي  أن ، حيث2019ة من عام قابل٪ مقارنة بالفترة الم15بنسبة  2020األول من عام 
 .والعموالترسوم اإلقراض  في انخفاضاالستثماري قد قابلها 

 وذلك 2019 العام لنصف األول منبا مقارنة 2020النصف األول من عام  في تكاليفال على تغير أي يطرألم و
 التكنولوجيا إلىالتحول الرقمي و على اإلدارة وقد أدى تركيزإجراءات ضبط التكلفة الصارمة المطبقة.  بسبب

 .الخدمات المصرفية للمعامالت منتجاتتحسين مزايا ومنافع 
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 وارتفعت% نتيجة الزخم القوي ألنشطة اإلقراض. 5وعلى صعيد الميزانية العمومية، نمت األصول بنسبة 
نتيجة التركيز المستمر على نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي  %5 بنسبة المطلوبات

  في خفض متوسط تكلفة التمويل مع الحفاظ على السيولة عند أفضل مستوياتها. المجموعةتعكس هدف 
  

ً تواصل الحفاظ على وضعها السليم.  والتزال  تحسنتوجودة االئتمان فيما يتعلق باألعمال التي تمت حديثا
على الرغم من ارتفاع حجم المخصصات التي  2020 من العام انخفاض القيمة في النصف األول مخصصات

ً لتراجع جودة االئتمان في األرباع الالحقة 2و 1تم تكوينها لتغطية المرحلتين  حيث أدت إعادة هيكلة  ،تحسبا
  .االئتماني الوضع تحسين ديون الشركات إلى
   

  والخزينة العالمية األسواق
بسبب  2020 من العام ماليين درهم في النصف األول 9لتصل إلى  تراجعت إيرادات األسواق العالمية والخزينة

 .انخفاض أسعار الفائدة
  

  تحقيق أداء قوي على الرغم من التقلبات الكبيرة التي تشهدها السوق.في التداول والمبيعات  امكتب واستمر
  

 من العام األول النصفمليار درهم على شكل تمويالت ألجل في  10.9وقام مكتب التمويل العالمي بجمع 
مليار درهم بآجال  7.3قياسيان للسندات العامة وعمليات طرح خاص بقيمة  ان، بما في ذلك إصدار2020

  عاماً.    20استحقاق تصل لغاية 
  

  اإلمارات اإلسالمي
إجمالي الدخل  وكان. 2020األول من عام  نصفمليون درهم لل 12 بلغ أرباح صافي اإلسالمي اإلمارات ققح

األداء للنصف األول  ويعكس. السابقمن العام  ذاتها٪ مقارنة بالفترة 15درهم أقل بنسبة  مليار 1.140البالغ 
  .العمالء ومعنويات التي أثرت على نشاط األعمالو 19الصعبة بسبب جائحة كوفيد ظروف السوق 

على  مستحقةدرهم  مليار 2.088لسدادها  تأجيالً إجمالي األقساط المستحقة التي منح اإلمارات اإلسالمي  بلغو
  .عمالئه قاعدة من% 12، وهو ما أتاح تقديم دعم لنسبة عميالً  35,000أكثر من 

ارتفعت الذمم المدينة  فيما. 2020 يونيو 30مليار درهم كما في  64.2بلغ إجمالي أصول اإلمارات اإلسالمي و
ودائع المتعاملين  وبقيتمليار درهم.  40.4لتصل إلى  2019 مالعا نهاية% عن 8للتمويل واالستثمار بنسبة 

. وتمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 2019 العام نهاية عنمليار درهم  45مستقرة عند حدود 
المتعاملين. وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند  حسابات% من إجمالي 69في اإلمارات اإلسالمي 

90%. 
  

   دينيزبنك
 929درهم وحقق صافي أرباح بلغت  مليار 3.995في الدخل اإلجمالي للمجموعة مساهمة دينيزبنك  بلغت

ً للستة أشهر األولى من العام  بلغ صافي ، كما مليار درهم 134بلغ إجمالي األصول و. 2020مليون درهما
. ويُعّد 2020من العام  مليار درهم بنهاية النصف األول 91مليار درهم، فيما وصلت الودائع إلى  84القروض 

فرعاً وأكثر من  743تركيا ويتمتع بحضور واسع من خالل شبكة تضم دينيزبنك خامس أكبر بنك خاص في 
ً في مناطق أخرى  35فروع في تركيا و 708جهاز صراف آلي، ويزاول عملياته من خالل  3,000 فرعا

مليون عميل عن طريق فريق عمل يقدر بأكثر  14(النمسا وألمانيا والبحرين)، حيث يقدم خدماته إلى ما يقارب 
 وظفاً.م 14,000من 
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  مالمح مستقبلية

على االقتصاد  كبيرتأثير  19 كوفيد جائحة احتواء انتشاربهدف  على النشاط االقتصادى المطبقة قيودلل كان
 % لهذا العام.4.9بنسبة  الناتج المحلي اإلجمالي العالمي حالياً انخفاض صندوق النقد الدوليويتوقع  العالمي،

من ضمن القطاعات المتأثرة سلباً، السياحة والضيافة والنقل والخدمات اللوجستية والتجارة والبناء والعقارات. و
هذا العام. لحاد في إنتاج النفط  تراجعومن المتوقع أن تسفر اتفاقية "أوبك" التي تم التوصل إليها في أبريل عن 

ً في العام القتصاد اإلماراتي نا يشهد أنالمتوقع  منومع ذلك،  . وارتفع مؤشر مديري المشتريات 2021موا
التي تشير إلى القراءة األولى  وهيفي مايو،  46.7في يونيو بعد أن كان  50.4الرئيسي في اإلمارات إلى 
  .تحسن خالل العام الحالي

  

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

o جائزة بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة" و

 "2020" خالل حفل توزيع "جوائز يوروموني للتميز التميز في القيادة في الشرق األوسط"

o  شركة  100الخامسة ضمن قائمة مجلة "فوربس" ألفضل بنك اإلمارات دبي الوطني يحتل المرتبة

 .2020في الشرق األوسط لعام 

o  مجلة "ذا في قائمة  87بنك حول العالم يحتل المرتبة  100بنك اإلمارات دبي الوطني ضمن أفضل

 .2020العالم لعام  فيبنك  1000ألفضل بانكر" 

 

  اإلمارات دبي الوطني بنك –جوائز التسويق والتواصل االجتماعي وإشراك العمالء 

o  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في اإلمارات

 أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر" مليار دوالر 4.13 العربية المتحدة" بقيمة

o حتلتاأحتل بنك اإلمارات دبي الوطني المرتبة األولى و Liv.  المركز الثالث في العالمة التجارية

  في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا مفي تصنيف إيفي العالمية 2020األكثر فعالية لعام 

  

 جوائز اإلمارات اإلسالمي 

o  في دولة اإلمارات العربية  2020"اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "أفضل مصرف إسالمي للعام

  المتحدة" من مجلة "ذا بانكر"

  
 نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني:

  بنك اإلمارات دبي الوطني هو من البنوك الرائدة في المنطقة.

م  بكة فروعه التي تض رفية متميزة لألفراد في الدولة من خالل ش فرعاً  944ويقوم البنك بتقديم أعمال مص

ر البنك الالعب الرئيسي ، ويعتبفي الدولة والخارج جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري 4,262ضافة الى إ
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ركات واألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويقوم بتقديم خدماته في  رفية للش في مجال األعمال المص

ة وإدارة  رفية الخاص تثمارية واألعمال المص رفية االس المية واألعمال المص رفية اإلس مجال األعمال المص

 الوساطة. األصول واألسواق العالمية والخزينة وعمليات

وسنغافورة والمملكة والهند والمملكة العربية السعودية  وتركياويعمل البنك في اإلمارات العربية المتحدة ومصر 

وألمانيا والبحرين وروسيا ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات  والنمساالمتحدة 

 .  www.emiratesnbd.comالرجاء زيارة الموقع االلكتروني على العنوان:

  

  لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ: 

    باتريك كليركن            ابراهيم سويدان

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

  بنك اإلمارات دبي الوطني            ك اإلمارات دبي الوطني بن

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

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

PatrickE@EmiratesNBD.com  

 

  

  

 


