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 للنشر   عاجل  صحفي خبر

 

 

درهم  مليار  9.3إلى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل  % 34بنسبة  ترتفع 2021 العامأرباح 

  التعافي االقتصاديوزخم لتعكس مرونة األعمال و

 فلسا   50توزيعات األرباح لتصل إلى في  % 25يتيح منح زيادة بنسبة القوي أداء البنك 

 

   2022 يناير 26 دبي،

مليار درهم،    9.3ليصل إلى    %34بنسبة    2021نمو في صافي األرباح للعام  عن تحقيق    اإلمارات دبي الوطني   بنكأعلن  
ما   المتنوع  مرونةمستوى    يعكسوهو  أعماله  العام    نهج  في  الملحوظ  االقتصادي  التعافي  الناتج عن زخم  القوي  واالنتعاش 
متنامياً، السيما التزال األعمال األساسية تكتسب زخماً  ،  أسعار الفائدة. وبالرغم من استمرار االنخفاض التاريخي في  2021

داً من الدعم نتيجة التحسن في مزيج  مزيالميزانية العمومية للمجموعة    واكتسبت.  ألفراد ا  قروضعلى  قياسي  طلب    مع تسجيل
إمكاناته   الوطني  دبي  اإلمارات  بنكسّخر    هوبدوراالئتمان.  مع اإلستقرار في جودة  وقاعدة رأس المال األساسية والسيولة    الودائع

وفي ضوء   ي االقتصادي. رحلة التعاف  ، كما قّدم لهم الدعم الالزم في العام السابق خاللالجائحةفترة    خاللوقدرته لدعم العمالء  
 فلساً للسهم الواحد.   50  األرباح النقدية لتصل إلىتوزيعات  في    % 25  زيادة بنسبة  يقترح مجلس اإلدارة األداء القوي للمجموعة،  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
راسخة   األفراد وتوفر قاعدة تمويل  تمويالتتحسن مزيج القروض نتيجة للطلب القوي على    بسببأداء تشغيلي قوي   ➢

 واالنخفاض الكبير في تكلفة المخاطر 

قد  ألعمال اإلفراد  مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً ألن زخم الدخل القوي   %3بنسبة    ارتفع   •

مقارنة بالفترة   %32بنسبة    2021خير من العام  للربع األ  الدخل  عّوض تأثير انخفاض أسعار الفائدة. وارتفع إجمالي

  والنمو في دخل الصرف األجنبي والمشتقات.، وذلك على خلفية ارتفاع حجم المعامالت ذاتها من العام السابق

  الدولية   هاأعمالنتيجة انتعاش األعمال واالستثمار في    مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق  %2بنسبة    ارتفعت   •

، وهي ضمن الحدود المستهدفة  %33.5  فيما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل التحليالت المتقدمة،  والتقنيات الرقمية و

 من قبل اإلدارة. 

  فيما انتهت ،  مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق  %26بشكل كبير بلغت نسبته    انخفضت   •

 . قبل الجائحةالمسجل لفترة ما التزال ضمن النطاق نقطة أساس وهي  124عند تكلفة المخاطر 

 مليار درهم.  9.3٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى  34بنسبة  قفز  •

. الواحد  للسهم فلس  50 إلى لتصل% 25 بنسبة المقترحة في كبيرةزيادة  
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االستفادة من وتمكينهم من  عمالئها    المجموعة من تقديم الدعم إلىقوة الميزانية العمومية والربحية المرنة، تمّكن    إن ➢

 القوي  التعافي االقتصادي

 .نتيجة تأثير تحويل العمالت األجنبية  مليار درهم 687ليصل إلى  %2بنسبة  انخفض  •

من    العام   أداء قياسي خالل   تسجيلمع    2021في العام  مليار درهم    422بلغت قروض العمالء   •

 . األفراد  قروضناحية 

بواقع  حيث ارتفعت    ،الجارية وحسابات التوفيررصدة الحسابات  أعلى مستوى على اإلطالق ألشهد     •

المجموعة في وضع جيد جداً  ما  وهو  ،  2021  العامفي    مليار درهم  38 في أسعار    قادمتحسباً ألي ارتفاع  جعل 

 الفائدة. 

 تتعززو،  2021  خالل العام   % 6.3لتصل إلى    %0.1: تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بواقع   •

التغطية إلى    % 10.2بنسبة    نسبة  تكوين مخصصات التحوطي تجاه    المجموعة  مما يعكس نهج  % 127.5لتصل 

 في وقت مبكر.  االئتمان

البالغة   • البالغة    %177.6: تعكس نسبة تغطية السيولة  ونسبة الشق األول من األسهم العادية 

وإتاحة المزيد من    دعم إلى العمالءمراكز القوة األساسية للمجموعة، وهو ما يمكنها من مواصلة تقديم ال  % 15.1

 االزدهار. فرص النمو و

 

وذلك من خالل طرح  ،  خياراتهم التي تتغير باستمراراحتياجاتهم ووالتكيّف مع    اتقديم الدعم إلى عمالئهب  المجموعة  تلتزم ➢

متميزة، باإلضافة   تجربة عمالءالمنتجات والخدمات الرائدة في السوق، ومواصلة االبتكار في التكنولوجيا الرقمية وتقديم  

 .تواجدها الدوليإلى زيادة 

 . مليار درهم 10.7عميالً بقيمة 131,000:  قدم البنك دعمه إلى أكثر من  •

مليار درهم الجهود الناجحة التي بذلتها   8.2تعكس الدفعات المؤجلة الدفع بقيمة     •

 . 19-المجموعة للتخفيف من وطأة التأثير المالي على العمالء والناتج عن جائحة كوفيد

  من خالل   عززت شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول التزامها باالستثمار المسؤول:   •

 .انضمامها إلى قائمة الموقعين على »وثيقة مبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول«

كانت فروع المجموعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة :  •

ا السعودية  المجموعة  العربية  التزام  المرموقة، مما يؤكد  الذهبية  التي حصلت على شهادة "ليد"  المنطقة  ألولى في 

 والمؤسسية. والمجتمعيةبمعايير الحوكمة البيئية 

تأكيد جميع التصنيفات عند نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكاالت التصنيف العالمية "فيتش"  تم:  •

 و"موديز" و"كابيتال إنتليجنس". 

إطالق مركز االمتياز للتحليالت المتقدمة لتحديد مصادر اإليرادات غير المستغلة من خالل دراسة    تم:   •

 مليون نقطة بيانات يومية للعمالء.  21وتحليل 

فضالً عن الحصول    2021توسيع شبكة الفروع في المملكة العربية السعودية ومصر في عام  تم  :   •

 . الهند شبكة الفروع فيتوسيع على موافقة ل
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 : رئيس مجلس إدارة بنك اإلمارات دبي الوطنيسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم،  وقال

، مما يدل على مرونة  2021في العام    % 34حققت أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني نمواً بنسبة  " •

 نهج أعماله المتنوع. 

الحقيقي، و • االقتصاد  قطاعات  لمختلف  دعماً  التمويالت  تقديم  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  واصل 

وحقق مكاسب قيّمة بالتزامن مع معاودة النمو االقتصادي بدعم من حزم التحفيز االقتصادي الحكومية 

 لقيادتنا الحكيمة ذات الرؤية الثاقبة. مع الجائحة  والتعامل الناجح 

المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو   • الريادية لرسم    2020بصفتها الشريك  المجموعة بعرض رؤيتنا  دبي، تتشرف 

 مالمح مستقبل الخدمات المصرفية العالمية وإبراز اإلمكانات االستثمارية التي تتمتع بها دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

لكل    فلس  50لتصل إلى  في توزيعات األرباح النقدية    % 25بنسبة  ، نقترح زيادة  للمجموعةالقوي    في ضوء األداء •

 سهم.

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

بنسبة   • الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  أرباح  في    9.3إلى    لتصل   % 34"قفزت  درهم  عام المليار 

االنتعاش االقتصادي القوي بمثابة القوة الدافعة التي أدت إلى زيادة الطلب غير   حيث كان  ،2021

 المسبوق على قروض األفراد. 

 داعمة   أساسية  ركيزة  تشكل  القوية  المال  رأس  وقاعدة  المتنوعة  العمومية  الميزانية  تزال  الو •

 االنتعاش   من  استفادة  أقصى  تحقيق  من  وتمكينهم  2021  العام  في  عمالئنا  لدعم  القوة  هذه  نسّخر  ونحن.  للمجموعة

 . االقتصادي

من المعامالت المصرفية يتم إنجازها اآلن عبر القنوات الرقمية، فنحن نواصل ريادتنا في مجال  %  98أن    باعتبار •

دعم   فخرنا  دواعي  واالبتكار. ومن  الرقمية  المصرفية  الخدمات  في تقديم  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ومؤازرة 

الرقمية الصادر عن »المعهد الدولي للتنمية اإلدارية« ألول مرة   دول على مؤشر التنافسية 10تصنيفها ضمن أفضل 

 . 2021على اإلطالق في عام  

المتحدة لالستثمار أصبحت شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول ضمن قائمة الموقعين على »وثيقة مبادئ األمم   •

في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية األولى في المنطقة    المجموعة  فروعكانت  و  ،المسؤول«

 والمجتمعية  البيئية  الحوكمة   بمعايير  المجموعة  التزام  يؤكدما    وهوالتي حصلت على شهادة "ليد" الذهبية المرموقة،  

 .والمؤسسية

   :للمجموعة التنفيذي الرئيس نيلسون، شاين قالو

مجموعة النتائج القوية للمجموعة على العديد من المؤشرات اإليجابية. وقد ساعد ارتفاع   تنطوي" •

على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب تحسن تكلفة المخاطر إلى مستويات ما قبل    ، الدخل

 ر درهم. مليا 9.3الجائحة، في تحقيق أرباح قدرها 

 . 2021من إجمالي الدخل في عام  %38ساهمت العمليات الدولية بنسبة  و •

مليار درهم أخرى من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات   38مزيج القروض تحسناً نظراً لتمكننا من إضافة   شهدو •

 محتمل في أسعار الفائدة.الرتفاع االونحن في وضع جيد لالستفادة من  ،2021التوفير خالل عام 
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لالستثمار في التحليالت المتقدمة،   عواس  مجالولدينا    النفقات،  على  الصارمة   الرقابة  على  الحفاظ  نواصل   النزال  نحن •

 مما يتيح لنا االستفادة بشكل أكبر من مشاريع التحول الرقمي لدينا.

جودة االئتمان، وهو ما  و  والسيولة  ةجيدالمال  الال سيما من خالل قاعدة رأس    ،الميزانية العمومية قوية للغاية  التزال •

 ." سهم فلس لكل   50إلى   لتصلزيادة كبيرة في توزيعات األرباح اقتراح يجعل بمقدور مجلس اإلدارة 

 
 المالي التقرير

 

  درهم   مليار

 

شهرا    12فترة 

 المنتهية في 

 2021ديسمبر31

 

 

شهرا    12فترة 

 المنتهية في 

  2020ديسمبر31

 
 أفضل / 
 )أسوأ(  

( %) 

 
  

 

 %(3)   17.5   16.9 صافي دخل الفائدة 

   %21   5.7   6.9 الدخل غير الممول 

 %3   23.2   23.8 إجمالي اإليرادات 

  %(2)  (7.9) (8.0) تشغيلية نفقات 

 %3   15.4   15.8 أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 

   %26 (7.9) (5.9) ة مخصصات انخفاض القيم

   %34   7.4   9.9 أرباح تشغيلية 
    

   %34   7.0   9.3 صافي األرباح 
    

    مؤشرات رئيسية 

 نقطة أساس  30 % 33.8 % 33.5 ( %) نسبة التكاليف لإليرادات

 نقطة أساس ( 12) % 2.65 % 2.53 (%) هامش صافي الفائدة

 39 163 124 التكاليف إلى الدخل )نقطة اساس( 

 0.38 1.00 1.38 ربحية السهم )درهم( 

 نقطة أساس   330 % 9.5 % 12.8 (%العائد على حقوق المساهمين الملموسة )

 مليار درهم 
 ( نقص)زيادة /  كما في  كما في 

ديسمبر   31

2021 
ديسمبر   31

2020  
 (%2)   698.1   687.4 إجمالي األصول 

 (%5)   443.5   422.3 القروض 

 (%2)   464.2   456.5 الودائع 

    مؤشرات رئيسية 

 نقاط أساس  10 % 6.2 % 6.3 القروض المتعثرة )%( نسبة  

 نقطة أساس   1020 % 117.3 % 127.5 القيمة )%( منخفضةنسبة تغطية القروض 
 نقطة أساس   1260 % 165.0 % 177.6 )%( تغطية السيولة   نسبة

 ( نقطة أساس  20) % 18.5 % 18.3 نسبة كفاية رأس المال )%( 

 ( نقطة أساس  20) % 17.4 % 17.2 نسبة الشق األول )%(

 نقاط أساس  10 % 15.0 % 15.1 نسبة الشق األول من األسهم العادية )%(

    المستند  فيالتقريب  فروقاتقد تظهر 
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 األداء التشغيلي 
 

  بالفترة   مقارنة  %32بنسبة    2021من العام    األخيرارتفع إجمالي الدخل للربع   

إلى    الربعب% مقارنة  13وبنسبة    السابق  العام  من  ذاتها ليصل    6.5السابق 

ارتفاع الدخل غير الممول على خلفية تحسن حجم المعامالت   مليار درهم نتيجة

مليار    0.3والنمو في دخل صرف العمالت االجنبية والمشتقات وأرباح بمبلغ  

الحسابات الجارية وحسابات أرصدة  حافظتو  . دبيمصرف  ببيعتتعلق  درهم

  2021لعام    إجمالي الدخل  وارتفع.  التمويل  تكلفة  استقرار  على   القياسيةالتوفير  

  مليار درهم   23.8ليصل إلى    مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق  %3بنسبة  

الدخل ألن  زخم   أسعار  األفراد    ألعمال  القوي  نظراً  في  انخفاض  قابله  قد 

 .الفائدة

السابق نظراً النتعاش أنشطة األعمال واستمرار االستثمار    مما كانت عليه في العام  %2بنسبة  أعلى    2021  للعاموكانت النفقات  

الدولية    في وتحسنت    التحليالتو  الرقمي  التحول  وفياألعمال   نسبة المتقدمة. 

  مدعومة بزخم الدخل اإليجابي. 2021في العام   الدخل  التكلفة إلى

القيمة   انخفاض  إلى    لتصل   %26بنسبة    2021  للعاموانخفضت مخصصات 

درهم،    5.9 نهج مليار  تطبيق  خلفية  االقتصادية وعلى  الظروف  نتيجة تحسن 

المخاطر البالغة    تكلفة  والتزال .  2020  تكوين المخصصات التحوطي في العام 

على    الجائحة   قبلالنطاق المسجل لفترة ما    ضمن  2021  للعام  أساسنقطة    124

 .رائهاالرغم من احتفاظ المجموعة بأعلى مستوى تغطية بين نظ

من    األخيرمقارنة بالربع    %53بنسبة    2021من العام    األخيرمليار درهم للربع    2.0ارتفع صافي الربح للمجموعة البالغ  و

 .مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق  %34بنسبة  2021 للعام، كما ارتفع صافي الربح 2020عام 

 العمومية  الميزانية اتجاهات

  قد   األفراد  قروض  على  القوي  الطلب  ألن  نظراً   ،السابق  العام  من  ذاتها   بالفترة  مقارنة%  5  بنسبةصافي القروض    انخفض

عن    األجنبية  العمالت  تحويل  وتأثير  الشركات  قروض  سداد  بسبب  الشركات  قروض  انخفاض   كبير  حد  إلى  عوض الناتج 

 . 2021في العام  %31بنسبة بالليرة التركية  دينيزبنك قروضارتفع دفتر و. دينيزبنك

الجارية   حيث  2021العام    فيالودائع    مزيج  تحسنو الحسابات  أرصدة  نمت 

  33  بقيمة  ثابتة  ودائع لتحل محل    درهم  مليار  38  بقيمة تبلغوحسابات التوفير  

  .درهم مليار

السيولة   وحافظت تغطية  نسبة  بلغت  حيث  القوي،  مركزها  على  السيولة 

عند    177.6% الودائع  إلى  القروض  نسبة    العام   خاللو.  % 92.5وانتهت 

درهم مستفيدةً من التكلفة المنخفضة   مليار 27.5األجل بمبلغ  طويلة ممتازة دين التزامات جمع من المجموعة تمكنت ،2021

 .تاريخياً لتسهيالت التمويل ألجل

 

5.7 6.9 

17.5 16.9 

23.2 23.8 

 
 صافي دخل الفائدة 
 الدخل غير الممول 

7.0 

7.9 

7.9 9.3 

8.0 

5.9 

السنة المالية
2020

2021السنة المالية 

المخصصات

التكاليف

صافي األرباح

2020السنة المالية  2021السنة المالية    

18.5%

15.0%

18.3%

15.1%

2020ديسمبر  2021ديسمبر    

 نسبة كفاية رأس المال 
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بواقع   التغطيةنسبة  وتحسنت  ،  %6.3لتصل إلى    %0.1، ارتفعت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة  2021خالل العام  و

 االئتمان.، مما يشير إلى استمرار نهج المجموعة التحوطي تجاه إدارة مخاطر %127.5% لتصل إلى  10.2

  %17.2ونسبة الشق األول    % 15.1، بلغت نسبة الشق األول من األسهم العادية في المجموعة 2021 ديسمبر 31وكما في 

 .  %18.3ونسبة كفاية رأس المال 

 أداء األعمال

للعام   قياسيةنتائج  وتحقيقالحفاظ على زخم أدائها القوي  من المصرفية لألفراد وإدارة الثروات  األعمال إدارة تمكنت -

الجارية    الحساباتوتعزيز أرصدة    يدةبطاقات جد  أعمال  على  واإلستحواذحيث إصدار قروض جديدة للعمالء    من

 .  التكلفة منخفضةوحسابات التوفير 

 بواقع  التوفير  وحسابات  الجارية  الحسابات  نمتو  جيدة  إئتمان  جودة  مع  ترافقت%  17  بنسبة  العمالء  ودائع  ارتفعت -

 . 2021 العام خالل %( 15) درهم  مليار 20

 دخل الرسوم مما أتاح مرونة قوية مقابل انخفاض أسعار الفائدة.  وارتفع العمومية الميزانية نمت -

قوي    زحمب  دعومةم  السابق  العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة%  11  بنسبة  لألفرادالمصرفية    الخدماترسوم    دخل  نما -

 . األفراد خدمات منتجات جميع عبر

في حين نمت إيرادات    ق% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الساب15بنسبة    الخاصة  المصرفية  الخدمات  رسومدخل    ارتفع -

 %. 17إدارة األصول بنسبة 

% من حصة السوق في دولة اإلمارات  25ما يقارب من  اإلئتمان وبطاقات بطاقات الخصم على اإلنفاق حصة تمثل -

 .العربية المتحدة

المصرفية لألعمال    وكذلك  واإلنترنت  المتحرك  الهاتف  عبر  فيةرالمص  الخدمات  منصة  تحسين  تم -  تبني والخدمات 

 .العمالء قاعدة من% 80  قبل من الرقمية القنوات

ً   متميزاً   أداءً   توالمؤسسااألعمال المصرفية للشركات    إدارةحققت   ▪ ترافق مع    ، في أسواق رأس المال  العام  خالل  واستثنائيا

اإلستراتيجية   اشراكته  تاألعمال المصرفية للشركات والمؤسسا  إدارة. كما واصلت  ةنمو قوي في قطاع العمليات الدولي

الخدم للمنصات  الرقمي  التحول  بشأن  الرئيسية  والشركات  الحكومية  الكيانات  أبرز  المرتبطة يمع  المعامالت  وقيادة  ة 

 .المؤسسيةوالمجتمعية و بالحوكمة البيئية

 . ةاالستثماري ةالمصرفي الخدماتنتيجة ارتفاع حجم المعامالت ونشاط  %8نما الدخل غير الممول بنسبة  -

إن تأثير انخفاض أسعار الفائدة على الدخل قد تم تعويضه جزئياً بتحسن تكلفة التمويل على خلفية نمو أرصدة الحسابات  -

 .الجارية وحسابات التوفير

 المعامالت.  حجمالضبط الصارم للتكلفة والتركيز على مشاريع التحول الرقمي في انخفاض تكاليف  ساهم -

 أعقاب إجراء إعادة هيكلة مؤسسية واسعة النطاق في وقت سابق.  في 2021عام الة المخاطر في تحسن إجمالي تكلف -

   .العام  خالل سدادها المتوقع للدفعات الجزئية التغطيةفي  الجديدة القروض  إصداراالرتفاع القوي في أنشطة  ساهم -
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مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، على    % 61بنسبة   إدارة األسواق العالمية والخزينة  في   الفائدة  دخل   صافي   ارتفع ▪

ً  ،الرغم من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة السائدة  عمليات التحوط واالستثمارات المصرفية.  من  الدخلبزيادة  مدعوما

حيث توقع ارتفاع التضخم واحتمال   ،في تخطي تحديات األسواق العالمية المتقلبة ونجحأداًء قوياً  التداولمكتب  حقق -

 حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة. 

تكاليف    تأمينقدم فريق المبيعات والهيكلة حلول تحوط إلى العمالء المؤسساتيين في مجموعة من العمالت لتمكينهم من   -

 مواتية.   ضاقترا

 مليار دوالر أمريكي. 6.75جموعة في جمع التزامات دين ألجل بمبلغ للم التمويل مكتب ساهم -

قائمة   سنداتإدارة األسواق العالمية والخزينة جاهزية للتحول العالمي نحو مؤشرات جديدة من خالل إصدار   أظهرت  -

 اإلقراض الخاصة بها.  ومستنداتالمشتقة  أدواتهاعلى معدالت مرجعية جديدة ومساعدة العمالء على تحديث 

في    نما ▪ الربح  اإلسالميصافي    الممول   غير  الدخل  ارتفاع  خلفية  على  وذلك  ،درهم  مليون  823إلى    ليصل  اإلمارات 

 .القيمة انخفاض مخصصات وانخفاض

المجموعة    ،%30أو    درهم  مليار  7.042  المجموعة   دخل  في  بنكدينيزمساهمة    بلغت ▪ أرباح  بلغت مساهمته في  فيما 

   .%18او  درهم  مليار 1.643

 
 مستقبلية  مالمح

 
ً ،  2021في عام    %5.9نما االقتصاد العالمي بنسبة    تباطؤلتقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما عّوض بشكل كبير    وفقا

في عام    %4.9إلى    طفيف  بشكلمن المتوقع أن يتراجع النمو العالمي  و.  19الناجم عن جائحة كوفيد    2020النمو في العام  

ً كوفيد وتأثيره المحتمل يزيد من حالة عدم اليقين.    متحورعلى الرغم من أن ظهور    وذلك  ،2022 للمؤشرات الحالية، يبدو   وفقا

 .السابق المتحور تأثيراط االقتصادي سيكون أقل حدة من بأن تأثير المتحور األخير على النش

دبي وانتعاش   2020إكسبو    معرض  افتتاحبأداء قوي، مدعوماً ب  2021اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة نهاية العام    تّوج

إلى    ،السياحة أدى  المحلي.    تناميمما  بنسبة    يتوقعوالطلب  الوطني نمواً  دبي  اإلمارات  األبحاث في بنك  % في  3.5فريق 

ستساهم زيادة إنتاج النفط    كما.  2022عام  الفي    %4.0، ويتوقع نمواً بوتيرة أسرع بنسبة  2021االقتصاد غير النفطي في عام  

 .2022لعام   %4.6في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الرئيسي بنسبة 

. ومن المرجح  2021في عام    %9.3نمواً يقدر بنحو    حقق  حيث  ،الجائحةانتعاشه بقوة في أعقاب أزمة    االقتصاد التركي  استعاد

 .التضخم ارتفاعه ليثقل كاهل الليرة التركية يواصلقد  فيما. %3.7هذا العام إلى لالناتج المحلي اإلجمالي   يتراجعأن 

زيادة اإلنتاج النفطي المرتقب على مدى األشهر القادمة،    مناقتصاد المملكة العربية السعودية    يستفيدمن المتوقع أيضاً أن  و

المحلي اإلجمالي بنسبة   كما ستساعد عائدات النفط المرتفعة على  .  2022في العام    %5.7وتشير التوقعات إلى نمو الناتج 

 .2013العام منذ  للمرة األولى  2022عام الفائض في الميزانية في  تحقيق

هذا العام، في حين أن اضطرابات سلسلة التوريد، التي  لالمفترض أن يستفيد االقتصاد المصري من تعافي قطاع السياحة    من

ً   تشهدأن    ينبغيأثرت في وقت سابق على قطاع التصنيع،   ً   تحسنا . ومن المتوقع كذلك أن  العام  من  التالية   األشهر  خالل  أيضا

 .2021في عام    % 3.3كان    بعد أن   2022في عام    % 5.0لي اإلجمالي الحقيقي في مصر ليصل إلى  يتسارع نمو الناتج المح

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

o   "أفضل بنك في الشرق األوسط"  و بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة"
 2021خالل حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 

o  للعام السادس على التوالي من مجلة  العربية المتحدة   اإلمارات في دولة    فاز بنك اإلمارات دبي الوطني بجائزة "بنك العام "
 2021أفضل بنك للعامفي حفل توزيع جوائز   "ذا بانكر"

o أفضل بنك محلي في دبي" و "أفضل بنك للشركات واالستثمار في دبي" خالل    بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة"
 "2021حفل توزيع جوائز "آسياموني ألفضل بنوك الشرق األوسط لعام 

o   في الشرق األوسط واإلمارات العربية المتحدة   جائزة "أفضل أداء تطبيقي إلدارة البيانات" بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد  
 "جوائز ذا آسيان بانكر في منطقة الشرق األوسط وأفريقياخالل حفل توزيع " 

o   شركة في الشرق األوسط لعام    100بنك اإلمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الخامسة ضمن قائمة مجلة "فوربس" ألفضل
2021 

o 2021بنك في العالم لعام   1000في قائمة مجلة "ذا بانكر" ألفضل   95الوطني يحتل المرتبة  بنك اإلمارات دبي 
o ،"ونال    حصل بنك اإلمارات دبي الوطني على جائزة "أفضل تطبيق لتحليل البيانات" و"أفضل ابتكار في مجال االئتمان

" فئة  تميزه عن  كبيرة على  إشادة  و"االكذلك  الذاتية"  والخدمة  اآللي  الصراف  مجال  في  ابتكار  ابتكار    متيازأفضل  في 
"تريل بليزر اآلسيوي ألفضل بنك دولي في مجال خدمات األفراد" السنوي الثاني    في حفل توزيع جوائزوذلك   الخدمات"

   2021عشر لعام 
o   ئتمان في الشرق األوسط ودولة  إحصد جائزة "أفضل بطاقة  ت "بطاقة فيزا فليكسي اإلئتمانية"  بنك اإلمارات دبي الوطني

 " شرق األوسط وأفريقيا اإلقليمية للآسيا بانكر "حفل توزيع جوائز  خالل  اإلمارات العربية المتحدة" 
o Liv.      خالل يحصد جائزة "أفضل بنك رقمي في الشرق األوسط واإلمارات العربية المتحدة " للمرة الرابعة على التوالي  

 "2021حفل توزيع جوائز "آسيا بانكر للشرق األوسط وأفريقيا اإلقليمية"
o قة ائتمان في المملكة  حصل بنك اإلمارات دبي الوطني على جائزة "أفضل بنك في المملكة العربية السعودية" و "أفضل بطا

 "2021 "إنترناشيونال فاينانسحفل توزيع جوائز  خالل العربية السعودية"  
 

  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك – العمالء  وإشراك  االجتماعي  والتواصل  التسويق  جوائز 

o   "في  وحل بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في اإلمارات العربية المتحدة  
مليار دوالر    3.73بقيمة    "أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرقكثر قيمة في  األالعالمة التجارية المصرفية  "  لجائزة  الثانية  المرتبة

 السنوي لمجلة "ذا بانكر"أمريكي حسب التصنيف 
 

  اإلسالمي  اإلمارات جوائز 

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

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

o   اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية" عن بطاقته "إماراتي فيزا سيغنتشر" خالل حفل توزيع جوائز"
 "  2021مجلة "إنترناشيونال فاينانس  

 

 :الوطني  دبي اإلمارات   بنك عن نبذة 

 .المنطقة في رائدةمصرفية  مجموعة هو الوطني دبي اإلمارات بنك

  4,079فرعاً إضرررافة الى   900التي تضرررم    ابتقديم أعمال مصررررفية متميزة لألفراد في الدولة من خالل شررربكة فروعه  المجموعة  وتقوم

  للشررركات  المصرررفية  األعمال  مجال  في  الرئيسرري  الالعب  المجموعة  وتعتبر  ،والخارج  الدولة  في جهاز صررراف آلي وجهاز إيداع فوري

 االسرتثمارية  المصررفية  واألعمال  اإلسرالمية  المصررفية  األعمال  مجال  في  خدماتها  بتقديم  وتقوم  المتحدة العربية  اإلمارات  دولة  في  واألفراد

 .الوساطة وعمليات والخزينة العالمية واألسواق األصول وإدارة الخاصة المصرفية واألعمال

المتحدة ومصر    المجموعة  وتعمل العربية  المتحدة والنمسا    وتركيا  والهندفي اإلمارات  السعودية وسنغافورة والمملكة  العربية  والمملكة 

جاء زيارة الموقع االلكتروني على العنوان:  مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الر   اوألمانيا والبحرين وروسيا ولديه

www.emiratesnbd.com  . 

 

 

 

http://www.emiratesnbd.com/
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 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  تم إعداد هذا المستند من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. ألغراض المعلومات فقط. ال تشكل المعلومات  
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 

 
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    فقط، وقد تتناول حالة افتراضية وقد ال تعطي صورة حقيقية عن األداء
أي معلومات مالية مبدئية ذات مغزى فقط عند قراءتها باالقتران مع البيانات المالية التاريخية الموحدة المدققة لبنك اإلمارات دبي   تكون

المبدئية قد تم الحصول عليها وجمعها استناداً إلى السياسات  الوطني. ما لم يتم اإلفصاح بخالف ذلك صراحة، إن كافة المعلومات المالية  
 عنها بالتزامن مع أحدث البيانات المالية الموحدة الصادرة عن المجموعة.   المحاسبية للمجموعة كما تم اإلفصاح

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

فيما يتعلق    الحالية المتعلقة بالظروف المالية المستقبلية واألداء والنتائج. ترتبط هذه البيانات بوجهة النظر الحالية لبنك اإلمارات دبي الوطني
حاالت خارجة عن سيطرة  باألحداث المستقبلية وهي عرضة للتغيير وبعض المخاطر والشكوك واالفتراضات التي تكون في كثير من ال

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

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

الخارجة عن سيطرة بنك اإلمارات دبي الوطني، بما في ذلك، من جملة أمور أخرى، الظروف االقتصادية والتجارية المحلية والعالمية  
جنبي والسياسات واإلجراءات  والمخاطر المتعلقة بالسوق مثل التقلبات في سعر الفائدة وأسعار الصرف األ لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

  التي تتخذها السلطات التنظيمية والحكومية وتأثير المنافسة وتأثير التوقيت وحاالت عدم اليقين األخرى المتعلقة باالستحواذ أو عمليات 
 .الدمج المستقبلية ضمن القطاعات ذات الصلة 

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

والتوقعات المنصوص عليها في البيانات ذات النظرة المستقبلية لبنك اإلمارات دبي الوطني وينبغي أن ال يعتمد األشخاص الذين يقرؤون  
نظرة المستقبلية فقط في تاريخ صدور هذه البيانات وال يتعهد  هذا المستند على البيانات ذات النظرة المستقبلية. تصدر هذه البيانات ذات ال

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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