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 للنشر   عاجل  صحفي خبر

 

 

   %18مليار درهم تقفز بنسبة  2.7 أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني

 ومعامالت العمالء الودائعونمو  األفرادقروض  حيث أنشطة  من األول الربع يشهده قياسي أداء

 2022أبريل   21دبي ، 

مليار    2.7لتصل إلى    %18. وقفزت األرباح بنسبة  2019أرباح ربع سنوية منذ عام    اإلمارات دبي الوطني أعلىحقق بنك  

ومعامالت العمالء.   الودائعونمو  ألنشطة قروض األفراد    بالنسبةقياسية    فترة  2022الربع األول من عام    كان  حيثدرهم،  

 استندت%. وقد  20  بنسبةانخفاض القيمة    معدلتُظهر تحسناً مع تراجع    المجموعة  تواجدجودة االئتمان عبر كافة مواقع    التزالو

 ،ربحيتها وميزانيتها العمومية لقوةنظراً    ،وتعتبر المجموعة اليوم.  2021زخم االنتعاش االقتصادي في العام    علىهذه النتائج  

 ة الرقمي  وقدراتهاالدولي    هافي توسع  االستثمارتواصل  سرتفاع متوقع في أسعار الفائدة، كما أنها  إلتحسباً    جداً في وضع جيد  

لهيئة  العام    األوليبارزاً في عملية الطرح    اً دورلعب    بأنهبنك اإلمارات دبي الوطني  يفخر    كما.  المستقبلي  النمو  فرص  لدعم

 . الدفعات  سدادمن التسجيل واالكتتاب وصوالً إلى  بدءاً  شاملةللعمالء منصة رقمية  قدمكهرباء ومياه دبي، حيث 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  قروضعلى    االستثنائيمع تحسن مزيج القروض والودائع مع استمرار الطلب  الذي ترافق    معدل األداء التشغيلي  ارتفاع ➢

   األفراد، وتوفر قاعدة تمويل فعالة، واالنخفاض الكبير في تكلفة المخاطر

رهم بفضل مزيج القروض المحّسن  مليار د  6.4مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى    % 3بنسبة    ارتفع   •

   تكلفة، كما كان للمؤشرات األولية على رفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش  األقل والودائع 

 الفائدة ألسعار  المتوقع  اإلرتفاعنقطة أساس في ضوء  15بمقدار  االسترشادي ارتفاع •

مليار درهم ، مما أدى إلى مزيد من التحسن في تكاليف   18 بلغبمبلغ قياسي   نمت •

 التمويل

ً   ،مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق  %5تحت السيطرة ويتم ضبطها بشكل جيد، حيث ارتفعت بنسبة      التزال •   علما

تكاليف الموظفين قد لعب دوراً في زيادة األرباح األساسية واالستثمار في النمو المستقبلي ، ال سيما في شبكتنا في  رتفاع  اإلأن  

 الدولية وقدراتنا الرقمية 
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ما يعكس التحسن في   مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق  %20بشكل كبير بلغت نسبته  انخفضت  •

 بيئة التشغيل

  2.7ليصل إلى    السابق  بالربع  مقارنة  %36وبنسبة    مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق    %18بنسبة    قفز   •

 مليار درهم

 

 المتنامي االستفادة من التعافي االقتصاديمن   عمالءهتمّكن اإلمارات دبي الوطني  بنكقوة  إن ➢

 . انخفاض قيمة الليرة التركيةمليار درهم على الرغم من  694 إلى  ليصل  %1بنسبة  ارتفع  •

للربع األول    تمويالت األفراد   فيمليار درهم مع تحقيق أداء قياسي آخر   425لتصل إلى    %1  ارتفعت بنسبة •

 . 2022من العام 

مليار    18بواقع  حيث ارتفعت    ،رصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفيرأعلى مستوى على اإلطالق ألشهد     •

 في أسعار الفائدة.    لإلرتفاعتحسباً جعل المجموعة في وضع جيد جداً ما وهو ، 2022 العام من  األول الربعفي  درهم

خالل الربع األول من   % 6.4إلى    لتصل   % 0.02  بحدود   طفيف بشكل    القيمة   منخفضة ارتفعت نسبة القروض  :   •

بلغت    في  تحسن   مع   ترافقت،  2022عام   التي  التغطية  يعكس    %128.5نسبة  تجاه    المجموعة   نهجمما  تكوين  التحوطي 

 . االئتمانمخصصات 

  قوة  % 15.0الشق األول من األسهم العادية البالغة نسبة و  % 157.4 البالغة: تعكس نسبة تغطية السيولة  •

   زدهار.لإلالميزانية العمومية للمجموعة والتي يتم استخدامها لتمكين العمالء وخلق فرص جديدة 

 

 أعلى مستوى فيتقديم  و استباقي بتلبية االحتياجات المتغيرة للعمالء من خالل االبتكار الرقمي    بشكل   المجموعة  تقوم ➢

   المنتجات مع االهتمام كذلك بتوسيع نطاق حضورها الدولي.وعمالء الخدمة 

ً   اً عب بنك اإلمارات دبي الوطني دورل:   • العام لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث  األولي  الطرح    عمليةفي   رياديا

 الدفعات   سدادواالكتتاب وصوالً إلى    التسجيل ، بدءاً من  ورقية   ال أتاحت لهم تجربة اكتتاب سلسة    شاملة للعمالء منصة رقمية    قدم

ء  لتحديد أنواع وفئات خدمة العمال  متميزة: يجري العمل على إعداد وتنفيذ أربع "حاالت استخدام نموذجية"   •

 مليون نقطة بيانات يومية للعمالء  21غير المستغلة وتدفقات اإليرادات من خالل التدقيق في 

 من إجمالي اإليرادات   % 37الدخل، وتمثل مصادر  على تنويع تعملمن العمليات الدولية اإليرادات :  •

فبراير    تقرير  نشر  تم:   • البيئية والمجتمعية والمؤسسية في     ويتضمنالحوكمة 

 :  المتميزةشرحاً تفصيلياً حول العديد من اإلنجازات 

•  

 % 6خفض إجمالي انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة  ➢

 مليون درهم   3.7في استهالك الطاقة مع توفير في التكاليف بقيمة  % 12خفض بنسبة  ➢

 استهالك المياه% في 22بنسبة  خفض ➢

 من البطاقات الجديدة قابلة للتحلل % 40 ➢

 2025مليون شجرة بحلول عام  100 زرع "كوكب ال يقدر بثمن" من ماستركارد إلعادة تحالف  دعم ➢

•    : 

 الهمم  أصحاب قبل  من لالستخدام  مالئمة ثلثا الفروع اآلن  ➢

 2027بحلول عام    % 25بزيادة هذه النسبة إلى    التزام  ولدينا  % 15نسبة النساء في مناصب اإلدارة العليا إلى    ارتفعت ➢

•   : 

أعضاء جدد ➢ بثالثة  اإلدارة ومن    الترحيب  قبل  في مجلس  من  إدارة  مجلس  تعيينها كعضو  يتم  إمرأة  أول  ضمنهم 

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

لتصل  إلى     مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق   %18قفزت أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني بنسبة  " •

 .األعمال المتنوع للمجموعة  نهجاإلقليمي ونجاح  ي االقتصاد التعافيمليار درهم، مما يعكس قوة  2.7

العام لهيئة كهرباء ومياه دبي،  األولي  الطرح    عملية يفخر بنك اإلمارات دبي الوطني بدوره الريادي في   •

 . الدفعات سداد  وحتى واالكتتاب  التسجيل  من بدءاً  شاملةحيث وفر للعمالء منصة رقمية 

بنك اإلمارات دبي الوطني    أكد دبي في مجال الخدمات المصرفية،    2020بصفته شريك أول رسمي إلكسبو   •

لمصرفي العالمي، عبر تعريف العالم برؤيته لمستقبل الخدمات  في المنطقة في مجال االبتكار ا  الرياديةعلى مكانة المجموعة  

 .المصرفية 

  المتميزة ، والذي يوضح بالتفصيل العديد من اإلنجازات والمؤسسيةتقريرنا السنوي حول الحوكمة البيئية واالجتماعية  بنشر قمنا •

كما قمنا بزيادة النسبة المستهدفة من العنصر    ،  2021عام    خالل في مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية    حققناها  التي

 .النسائي في اإلدارة العليا على مدى السنوات الخمس المقبلة 

 ." هدى سيد نعيم الهاشمي السيدة/  سعادة ضمنهمثالثة أعضاء جدد لمجلس اإلدارة، من   ،في فبرايرانتخب المساهمون   •

   :للمجموعة  التنفيذي الرئيس  نيلسون، شاين قالو

مما أدى إلى    ،حقق بنك اإلمارات دبي الوطني نتائج قوية ترافقت مع نمو الدخل وانخفاض المخصصات" •

 .مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق % 18بنسبة  األرباحارتفاع 

يعكس التوقعات    2022النمو الملفت في حجم القروض الذي تمكنا من تحقيقه في الربع األول من عام    إن •

 . التفاؤل  من أكبر قدر   على تنطوي التياالقتصادية 

 .قمنا بزيادة الهامش االسترشادي في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة  •

واستقرت ربحية دينيز بنك على الرغم   2022في الربع األول من عام  إجمالي الدخل    من  %37ساهمت العمليات الدولية بنسبة   •

 من انخفاض قيمة الليرة التركية. 

هذه النتائج القوية، إلى جانب التوقعات اإليجابية للهوامش، تجعل بمقدورنا االستثمار في شبكتنا الدولية وقدراتنا الرقمية، ودعم    إن •

 .المرحلة التالية من النمو 

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

ً من الحفاظ على زخم نمو جيد في الدخل، وواصلنا الرقابة الصارمة على النفقات، وشهدنا انخفاض  تمكنا"لقد   •   ا

 .بوتيرة ثابتة في تكلفة المخاطر

تحسن مزيج القروض والودائع.    نتيجةمقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق    %4بنسبة    الفائدةنما صافي دخل   •

أن    كما،  األول  الربعمليار درهم في    18بواقع  قياسياً    نمواً أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير    تنم

عام   خالل الفائدة    أسعار  في   متوقعالرتفاع  لإلمزيج التمويل المحّسن جعل المجموعة في وضع جيد جداً تحسباً  

2022. 

 .لعمالت األجنبية والمشتقات ل العمالء عمال أالمعامالت والنمو في الزيادة في حجم ب  مدعومةكما نمت اإليرادات غير الممولة  •

توجيهات نسبة التكلفة إلى    وتعديل الخاص بنا  اإلسترشادي   الفائدة  هامش   صافي الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة قد مكنتنا من رفع    إن •

 .الدخل 

 " .األساسية القوية للمجموعة الركائزالتشغيلية القوية  واألرباح وقاعدة رأس المال القوية المتنوعة   العمومية  الميزانية تشكل •
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 المالي التقرير

 

  درهم  مليار 

 ي  فأشهر المنتهية  3

 2022 مارس  31

 أشهر المنتهية في   3

 2021 مارس  31

 أفضل / 
 )أسوأ(  

)%( 

أشهر   3

 المنتهية في  

ديسمبر   31
2021 

 أفضل / 
 )أسوأ(  

)%( 

 
 

    

 (% 2)   4.3 % 4   4.1   4.3 صافي دخل الفائدة 

 (%  3)   2.2 %  2   2.1   2.1 الممول  غير  الدخل

 (% 2) 6.5 % 3 6.2 6.4 إجمالي اإليرادات 

 %  14 ( 2.3) (%  5) ( 1.9) ( 2.0) تشغيليةنفقات 

أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض  
 % 4 4.2 % 3 4.3 4.4 القيمة 

 % 36 ( 2.2) %  20 ( 1.8) ( 1.4) ة مخصصات انخفاض القيم

 % 45 2.1 % 19 2.5 3.0 أرباح تشغيلية 
      

 % 36 2.0 % 18 2.3 2.7 األرباح  صافي 
      

      رئيسية  مؤشرات 

 %  4.0 % 34.8 (% 0.5) % 30.3 % 30.8 نسبة التكاليف لإليرادات )%(

 %  0.01 % 2.59 % 0.14 % 2.46 % 2.60 هامش صافي الفائدة )%( 

 8 124 42 158 116 ( اساس)نقطة  الدخل إلى التكاليف

 0.11   0.30 0.07 0.34 0.41 )درهم(  السهم  ربحية

 % 8.7 % 6.9  % 2.7 % 12.9 % 15.6 العائد على حقوق المساهمين الملموسة )%( 

 درهم  مليار 

 في   كما

 2022 مارس  31

 في  كما
 2021 مارس  31

 أفضل / 
 )أسوأ(  

)%( 

 في   كما

ديسمبر   31
2021 

 زيادة / )نقص( 

)%( 

     

 % 1   687.4 %  0   695.1   694.0 األصول  إجمالي

 %  1   422.3 (% 2)   436.1   425.4 القروض 

 %  3   456.5 % 2   459.1   469.0 الودائع 

      رئيسية  مؤشرات 

 % 0.1 % 6.3 % 0.3 % 6.1 % 6.4 نسبة القروض المتعثرة )%( 

 % 1.0 % 127.5 % 3.4 % 125.1 % 128.5 القيمة )%(  منخفضة نسبة تغطية القروض 

 (% 20.2) % 177.6 (% 7.7) % 165.1 % 157.4 نسبة تغطية السيولة )%(

 (% 0.2) % 18.3 (% 0.9) % 19.0 % 18.1 نسبة كفاية رأس المال )%( 

 (% 0.2) % 17.2 (% 0.9) % 17.9 % 17.0 نسبة الشق األول )%(

 (% 0.1) % 15.1 (% 0.6) % 15.6 % 15.0 األول من األسهم العادية )%( نسبة الشق 

 

 المستند   فيالتقريب  فروقاتقد تظهر 

 

     

 التشغيلي  األداء
 

  ارتفع  كما.  مليار درهم   6.4ليصل إلى    السابق  العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  % 3بنسبة    2022من العام    األولارتفع إجمالي الدخل للربع  

كان للمؤشرات األولية على    كما  ،تحسن مزيج القروض والودائع  نتيجة   السابق   العام   من   ذاتها  بالفترة  مقارنة   % 4  بنسبة   الفائدة  دخل   صافي 

الهوامش.  تحسن  أثر واضح على  الفائدة  أسعار  التوفير    وساهمت  رفع  الجارية وحسابات  الحسابات  تكاليف    القياسية أرصدة  تحّسن  في 

بالفترة ذاتها    مقارنة   % 2وبرزت الميزانية العمومية في وضع جيد لالستفادة من ارتفاع األسعار. ارتفع الدخل غير الممول بنسبة    ،التمويل

 حجم أعمال البطاقات المحلية والدولية، إلى جانب النمو في دخل صرف العمالت األجنبية والمشتقات.  زيادةمن العام السابق بسبب 
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زيادات المتوقعة في  ن نمو الدخل الناتج عن الإن الحدود المستهدفة. م وهي التزال ض جيد  بشكل  بها والتحكم  النفقات  ىعل الرقابة  استمرت

  ارتفعت .  %33  نسبة  ضمنسابقاً  المستهدفة    األجل  طويلة الدخل لتصل إلى الحدود    إلىنسبة التكلفة  يجعل من الممكن تحسين    الفائدة  أسعار

التكاليف    كانت   حين  في األرباح األساسية والنمو المستقبلي.    في   إلى زيادة  دفعمما  بالفترة ذاتها من العام السابق    مقارنة تكاليف الموظفين  

   بقاً.الحمالت الترويجية التي تم طرحها سالموسمي ل ثر نتيجة األ األخرى أقل

بنسبة  كبير    بشكل  2022  العام  من  األول  للربعوانخفضت مخصصات انخفاض القيمة  

  التزال ظروف بيئة التشغيل، فيما    تحسنمقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتعكس    20٪

 . اإلدارة  قبل  من المستهدفة الحدود  ضمن أساس نقطة  116المخاطر البالغة  تكلفة

  مقارنة   % 18بنسبة    األولمليار درهم للربع    2.7للمجموعة البالغ  ارتفع صافي الربح  و

 . السابق بالربعمقارنة  % 36بنسبة وهو أعلى  السابق  العام من ذاتها بالفترة

 العمومية  الميزانية اتجاهات

شهده    الذي   القوي ، مدعومة باألداء  2022في الربع األول من عام    %1ض بنسبة  والقر  تارتفع

تمويالت   الربع من حيث  بنسبةو  األفراداإلسالمي وتمويالت    اإلماراتهذا    و   %6  التي نمت 

 .  %11إلى جانب ارتفاع صافي قروض دينيزبنك بنسبة  ،التوالي على 4%

ً ترافقم  2022في الربع األول من عام  الودائع   مزيج   تحسنو مليار درهم في    18مع نمو بمبلغ    ا

   . الحساباتهذه الحسابات الجارية وحسابات التوفير وهو ما يمثل رقماً قياسياً في نمو 

 .  %90.7الودائع عند   وانتهت نسبة القروض إلى % 157.4السيولة على مركزها القوي، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة   وحافظت

إلى    %0.02  بنسبة   القيمة   منخفضة   القروض  نسبة   ارتفعت   ،الربع  خالل و   ، %6.4لتصل 

  التحوطي   المجموعة   نهج  استمرار   إلى   يشير   مما  ، %128.5لتصل إلى    التغطية   نسبة   وتحسنت 

 . االئتمان مخاطر إدارة  تجاه

  % 15.0بلغت نسبة الشق األول من األسهم العادية في المجموعة  ،2022 مارس 31في  وكما

 .  %18.1ونسبة كفاية رأس المال  % 17.0ونسبة الشق األول 

 أداء األعمال

حيث   من  الربع  لهذا  قياسيةنتائج    وتحقيقالحفاظ على زخم أدائها القوي    من  المصرفية لألفراد وإدارة الثروات  األعمال   إدارة  تمكنت ▪

   البطاقات الجديدة ودخل الرسوم ونمو الميزانية العمومية.  إصدار

  9.3  بواقع  نمواً قياسياً    التوفير  وحسابات  الجارية  الحسابات  حققت   حين  في  درهم،  مليار  2.4  إلى  لتصل   العمالء  ودائع  ارتفعت -

 .  2022في الربع األول من العام  درهم مليار

  على   له  أداء  مستوى  أعلى  محرزاً   السابق،  بالربع  مقارنة  %11  بنسبةوإدارة الثروات    لألفرادالمصرفية    الخدمات  دخل  نما -

 . السابقة السنوية باألرباع مقارنة  اإلطالق 

   .اإلئتمان وبطاقات  الخصم  بطاقات على  اإلنفاقمن  اإلمارات العربية المتحدةفي دولة السوقية  حصة % ال 25 -

2.0 

2.3 

2.2 
2.7 

2.0 

1.4 

Q4 2021

صافي الربح

التكاليف

المخصصات

2022األول الربع

422.3 

456.5 

425.4 

469.0 

القروض الودائع

2021ديسمبر 

2022مارس 

18.3
%

15.1
%

18.1
%

15.0
%

نسبة كفاية رأس المال هم نسبة الشق األول من األس
العادية

2021ديسمبر  2022مارس 
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توفر    طرح  تم - والتي  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  االتحاد من  ائتمان ضيف  ً بطاقات  الكسب  وف  المزايا  أفضلمن    بعضا رص 

 ومكافآت ضيف االتحاد في السوق. 

ة كهرباء ومياه دبي على الموقع اإللكتروني لبنك اإلمارات دبي الوطني  العام لهيئ   األولي   إطالق بوابة االكتتاب في الطرح   تم -

 خاصية االندماج في الوقت الحقيقي مع سوق دبي المالي  مع

  من خالل أبرز الكيانات الحكومية والشركات الرئيسية ستراتيجية مع ا شراكة بإبرام تاألعمال المصرفية للشركات والمؤسسا قامت ▪

 . المؤسسية والمجتمعية و ة وقيادة المعامالت المرتبطة بالحوكمة البيئيةي ل الرقمي للمنصات الخدمي التحو

والذي  العام، من خالل موقع إلكتروني شامل مخصص لالكتتاب  األولي  الطرح    عملياتتولي دور قيادي في دعم االكتتاب في   -

 يتيح التسجيل الفوري من خالل منصة رقمية فائقة التطور. 

 ". أونالين""بزنس   لـ متطورة جديدة منصة وتنفيذ  تطوير تم -

 الربحية زخماً أكبر مدعوماً بارتفاع دخل الرسوم وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة.  اكتسبت -

نمو في - للمجموعة    تحقيق  التوفير، وهو ما يتيح  الجارية وحسابات  الحسابات  التكلفة  التخلص  أرصدة  الودائع ألجل ذات  من 

 المرتفعة. 

  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  ،%171من خالل نمو صافي دخل الفائدة بنسبة    انعكسأداًء قوياً   إدارة األسواق العالمية والخزينة  حققت ▪

، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع الدخل من تحوطات الميزانية العمومية وزيادة  2022الربع األول من عام    خالل  السابق،  العام

 . يةالمصرف ات دخل االستثمار

 :السابق العام من ذاتها بالفترة مقارنة  %31ارتفاع الدخل غير الممول بنسبة 

ً أداًء  التداولمكتب  حقق  - ً  نجاحاوحقق الربع   خالل  ناجحا  . األسعار واالئتمان والعمالت األجنبية التداول في  حيث   من ملفتا

   جنبية.األ عمالت الوصرف  ضقترامناسبة لإلالعمالء في تأمين  تكاليف  فريق المبيعات والهيكلة ساعد -

مليون درهم نتيجة ارتفاع    342ليصل إلى     السابق   العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  % 62بنسبة    اإلمارات اإلسالميارتفع صافي أرباح   ▪

   .الدخل وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة

على الرغم من انخفاض بنسبة    وذلك   السابق   العام   من  ذاتها   بالفترة  مقارنة   مستقر   درهم   مليون   629  بمبلغ  بنك دينيز  صافي أرباح  ▪

 العمالت.   تحويلفي   48%

 
 مستقبلية  مالمح

 
في حين أن ارتفاع أسعار النفط والغذاء يشكل مخاطر تصاعدية للتضخم على مستوى العالم، فإن ارتفاع أسعار النفط سيوفر فائضاً في  

األبحاث في بنك اإلمارات دبي الوطني بتعديل توقعات نمو الناتج المحلي  الميزانية لدى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. قام فريق  

 .صعوداً في دول مجلس التعاون الخليجي، مع األخذ في االعتبار التوقعات بارتفاع إنتاج النفط والغاز 2022اإلجمالي لعام 

في    %5.7اإلجمالي الحقيقي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة يتوقع فريق األبحاث في بنك اإلمارات دبي الوطني نمو الناتج المحلي 

، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط. من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية    2021في عام    %3.8   نسبة   من، أي أعلى  2022عام  

 .فاع إنتاج النفطمدعوماً أيًضا بارت  2021في عام   %3.2بعد أن كان  2022في عام  % 7.7بنسبة 

تواجه مصر وتركيا عجزاً  المتوقع أن  امتداد عام    الجارية  الحسابات في    متزايداً   من  الغذاء    2022على  تكاليف استيراد  ارتفاع  بسبب 

 . والطاقة، واستمرار ضغوط التضخم، إلى جانب أن دخل السياحة قد يتأثر نتيجة الصراع في أوكرانيا

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

o   "جلوبال فاينانس   ضمن جوائزبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة"  
 " 2022ألفضل بنك في العالم لعام 

o  ات المصرفية" خالل حفل توزيع جوائز  عقود من النجاح في فئة الخدم  ة بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "خمس
 " 2021مجلة "أرابيان بزنس 

o   أجنبي في المملكة العربية السعودية" و"أفضل بطاقة ائتمان في المملكة    أفضل بنك"بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة
 ضمن جوائز "إنترناشيونال فاينانس"   2021العربية السعودية" لعام 

 
  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   3.6" بقيمة أفريقيا وشمال  األوسط الشرقكثر قيمة في األالعالمة التجارية المصرفية " لجائزة الثالث المرتبة

 2022لمجلة "ذا بانكر" أمريكي حسب التصنيف السنوي 
 

  اإلسالمي  اإلمارات جوائز 

o   "المرتبة   في   وحل يحصد جائزة "العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في اإلمارات العربية المتحدة"  "اإلمارات اإلسالمي  
المصرفية  "  لجائزة   ة السادس التجارية  قيمة في  األالعالمة  بقيمة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرقكثر  دوالر    مليون  325" 

 2022أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر" 
 

 :الوطني  دبي اإلمارات   بنك عن نبذة 

 .المنطقة في رائدةمصرفية  مجموعة هو الوطني دبي اإلمارات بنك

  4,060فرعاً إضـــافة الى   901التي تضـــم    ابتقديم أعمال مصـــرفية متميزة لألفراد في الدولة من خالل شـــبكة فروعه  المجموعة  وتقوم

  للشــركات  المصــرفية  األعمال  مجال  في  الرئيســي  الالعب  المجموعة  وتعتبر  ،والخارج  الدولة  في جهاز صــراف آلي وجهاز إيداع فوري

 االـستثمارية  المـصرفية  واألعمال  اإلـسالمية  المـصرفية  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 

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

www.emiratesnbd.com  . 

 

 

 

 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          
 

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 عرضاً عاماً بموجب أي نظام معمول به أو عرضاً للبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو أي  

وصية فيما يتعلق بهذه األوراق المالية أو غيرها من األدوات المالية. هذا المستند غير مخصص للتوزيع في أي سلطة قضائية  أو ت  مشورة
 .يكون فيها هذا التوزيع مخالفاً للقانون المحلي أو السمعة 

 
ول بنك اإلمارات دبي الوطني وأنشطته  إن الهدف المقصود من المواد المتضمنة في هذا الخبر الصحفي هو إعطاء معلومات أساسية عامة ح 

وال يفترض أن تكون كاملة. قد تتضمن معلومات مستمدة من مصادر متاحة للجمهور لم يتم التحقق منها بشكل مستقل. ال يتم تقديم أي تعهد  

http://www.emiratesnbd.com/
mailto:ibrahims@emiratesnbd.com
mailto:IR@EmiratesNBD.com
mailto:PatrickE@EmiratesNBD.com
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للمستثمرين الحاليين أو المستثمرين    اكتمال أو موثوقية المعلومات. ال ينبغي اعتبار هذا المستند على أنه مشورة أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو
 خاصة. المحتملين، الذين ينبغي عليهم طلب مشورة مهنية مستقلة اعتماداً على أهدافهم االستثمارية المحددة أو وضعهم المالي أو احتياجاتهم ال

هذه المعلومات ألغراض توضيحية    في حالة تضمن البيان الصحفي أي معلومات مالية شكلية عن بنك اإلمارات دبي الوطني، فقد تم إعداد 
فقط، وقد تتناول حالة افتراضية وقد ال تعطي صورة حقيقية عن األداء المالي لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني. باإلضافة لذلك، قد  

مدققة لبنك اإلمارات دبي  أي معلومات مالية مبدئية ذات مغزى فقط عند قراءتها باالقتران مع البيانات المالية التاريخية الموحدة ال تكون
  الوطني. ما لم يتم اإلفصاح بخالف ذلك صراحة، إن كافة المعلومات المالية المبدئية قد تم الحصول عليها وجمعها استناداً إلى السياسات 

 عنها بالتزامن مع أحدث البيانات المالية الموحدة الصادرة عن المجموعة.   المحاسبية للمجموعة كما تم اإلفصاح
 
يحتوي هذا المستند على بعض البيانات ذات النظرة المستقبلية فيما يتعلق ببعض خطط بنك اإلمارات دبي الوطني وأهدافه وتوقعاته    قد

فيما يتعلق    الحالية المتعلقة بالظروف المالية المستقبلية واألداء والنتائج. ترتبط هذه البيانات بوجهة النظر الحالية لبنك اإلمارات دبي الوطني
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 بناًء على توقعات اإلدارة وتصوراتها المرتبطة بالتطورات المستقبلية وتأثيرها المحتمل على  

 الوطني. بنك اإلمارات دبي 
 

المستقبلية   والظروف  باألحداث  تتعلق  اليقين ألنها  بطبيعتها على مخاطر وحاالت من عدم  المستقبلية  النظرة  ذات  البيانات  تنطوي هذه 
الخارجة عن سيطرة بنك اإلمارات دبي الوطني، بما في ذلك، من جملة أمور أخرى، الظروف االقتصادية والتجارية المحلية والعالمية  

والمخاطر المتعلقة بالسوق مثل التقلبات في سعر الفائدة وأسعار الصرف األجنبي والسياسات واإلجراءات   إلمارات العربية المتحدة، لدولة ا
  التي تتخذها السلطات التنظيمية والحكومية وتأثير المنافسة وتأثير التوقيت وحاالت عدم اليقين األخرى المتعلقة باالستحواذ أو عمليات 

 .تقبلية ضمن القطاعات ذات الصلة الدمج المس
 

نتيجة لذلك، قد يختلف الوضع واألداء والنتائج الفعلية لبنك اإلمارات دبي الوطني في المستقبل بشكل جوهري عن الخطط واألهداف  
األشخاص الذين يقرؤون  والتوقعات المنصوص عليها في البيانات ذات النظرة المستقبلية لبنك اإلمارات دبي الوطني وينبغي أن ال يعتمد 

عهد هذا المستند على البيانات ذات النظرة المستقبلية. تصدر هذه البيانات ذات النظرة المستقبلية فقط في تاريخ صدور هذه البيانات وال يت 
تقبلية آخر قد يصدر  بنك اإلمارات دبي الوطني بتحديث البيانات ذات النظرة المستقبلية الواردة في هذا المستند أو أي بيان ذي نظرة مس

 .عنه


