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 للنشر   عاجل  صحفي خبر
 

 

لتسعة أشھر األولى لملیار درھم  9.1% لتصل إلى 25أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني ترتفع بنسبة 
 2022من عام  

 والودائع الجدیدة القروض  في أنشطة نمو قوي
 2022أكتوبر   27دبي ، 

األرباح  مستوىمما یجعلھا تناھز   ،2022في األشھر التسعة األولى من عام   %25اإلمارات دبي الوطني بنسبة قفزت أرباح بنك 

 %51  بنسبة  بزیادة  ملیار درھم،   3.8واستثنائیة بلغت    قویةأرباحاً    2022للعام    الربع الثالث  سّجل  بأكملھ.  2021للعام    المعلن عنھ 

آخر قیاسیاً  الثالث من ھذا العام أداءً  الربعسجل  كما ملیار دوالر أمریكي.الیعادل  ما متخطیّة ،السابق العام من ذاتھا بالفترة مقارنة

% مقارنة  31العمالء ترافق مع تحسن في الھوامش، مما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة    ومعامالتمن حیث أنشطة قروض األفراد 

 ، 2022ملیار درھم في التسعة أشھر األولى من عام   24  بواقع  نمت قروض الشركات الجدیدة   كمابالفترة ذاتھا من العام السابق.  

  التزال وتحسن مزیج الودائع بشكل أكبر بفضل وفرة السیولة القویة في القطاع.    األعمال  قطاع  بانتعاش  المتزاید  التفاؤل  بذلك  لتعكس

نحن الیوم   %.12  بنسبةانخفاض القیمة    معدلمع تراجع    مما یعكس قوة االقتصاد في المنطقة  ،جودة االئتمان ضمن الحدود السلیمة

بنك تمكنت منصة  و  .المستقبلي  النمو  فرص   لدعم   والرقمیةاالستثمار في قدراتنا الدولیة    وتیرة  تسریعیمكننا من    جداً وضع جید  في  

 العام اآلخیرة. األولي لالكتتاب في عملیات الطرح " حل متكامل "شاملتقدیم  من الشاملة بنجاحالرقمیة  اإلمارات دبي الوطني

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وقروض الشركات الجدیدة، مما كان    األفراد  تمویالتعلى    ئياالستثناالطلب  على خلفیة    معدل األداء التشغیلي  تحّسن قوي في

   كبیر في تكلفة المخاطرال نخفاضلھ أثر ملفت على تحسن مزیج الودائع واال
مزیج القروض    تحسن  ملیار درھم بفضل   22.7مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق لیصل إلى    % 31بنسبة    ارتفع   •

   .رفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الھوامش لوالودائع، كما كان 

 ، وھو یتجھ نحو أعلى مؤشرات التوجیھات االسترشادیة. %3.10لیصل إلى  بشكل كبیرارتفع  •
المجموعة من تسریع وتیرة االستثمار في التحلیالت المتقدمة  ، وھو ما مّكن  تحت السیطرة ویتم ضبطھا بشكل جید    التزال •

 النمو المستقبلي.  لتحفیزوالشبكة الدولیة 

بیئة التشغیل  % مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق ما یعكس  12بشكل كبیر بلغت نسبتھ    انخفضت   •

 القویة. 
 .  ملیار درھم 9.1مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق لیصل إلى  %25بنسبة  ارتفع •

 %. 63بنسبة  أساسیة زیادة یشكل  ما فلساً،   138لتصل إلى  % 28بنسبة  ارتفاع  •
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 المتنامي االقتصادي االنتعاشاالستفادة من من   عمالءهتمّكن اإلمارات دبي الوطني  بنكقوة  إن 
 . ملیار درھم 721 إلى  لیصل  %5بنسبة  ارتفع  •
التي ترافقت مع تجدد الطلب على  واألفراد والتمویالت اإلسالمیة    قروض في ظل األداء القوي ل  الثابت  بأدائھا  تستمر •

 سداد دفعات من القروض الحكومیة.  عوض عنقروض الشركات قد 
، مما یعكس  2022من عام  ى األول التسعة أشھر ملیار درھم في  18نمت الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر بواقع   •

   .معدالت الفائدة في  إضافیة ارتفاعات ّكن المجموعة من االستفادة من مما یموقوة السیولة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة،  
،  2022من عام  في األشھر التسعة األولى    % 5.8  إلى   لتصل  %0.5  بنسبة   القیمة  منخفضةنسبة القروض  تحسنت  :   •

  قویة حیث بلغت نسبة التغطیة  . والتزال ةاإلقلیمی  ة ی االقتصاد القوة نتیجة استمرار  الجیدة  والتحصیالت القیدعلى خلفیة عملیات إعادة 

142.6 % . 
المیزانیة    قوة   % 15.5الشق األول من األسھم العادیة البالغة  نسبة  و  % 152  البالغة : تعكس نسبة تغطیة السیولة   •

   زدھار. لإلوخلق فرص جدیدة العمومیة للمجموعة والتي یتم استخدامھا لتمكین العمالء 

 

  وتوسیع نطاق المعالجة المباشرة جدیدةالخدمات التقدیم المرونة في یتیح التحول الرقمي لبنك اإلمارات دبي الوطني   
من حصة السوق من حیث    %30یمتلك بنك اإلمارات دبي الوطني واإلمارات اإلسالمي ما یقرب من  :   •

 . أكبر من البنوك الثالثة التالیة مجتمعةوھي   اإلنفاق باستخدام بطاقات الخصم وبطاقات االئتمان في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

أكثر من ملیون معاملة في الیوم،  بإنجاز    : یقوم بنك اإلمارات دبي الوطني •

 . معاملة كل ثانیة 11أي ما یعادل 

ً   اً عب بنك اإلمارات دبي الوطني دورل:   • للعمالء منصة رقمیة    قدمالعام، حیث  األولي  الطرح    اتعملی في    ریادیا

 . تاب سلسةأتاحت لھم تجربة اكت  شاملة

والتي    األكثر شموالً والجاھزة لالستخدام في المنطقة،  لمالیةاإللكترونیة لبرمجة وتطویر التطبیقات ا  إطالق البوابة   •

توفر منظومة متكاملة لشركات التكنولوجیا المالیة والمطورین وعمالء البنك من المؤسسات والشركات لتطویر الحلول المالیة المبتكرة  

   .بسرعة عالیة 

في حجم المعامالت اإللكترونیة في    % 50بنسبة    نمواً مصر    - سجل بنك اإلمارات دبي الوطني  :   •

 حیث نجح في تسخیر البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات للمجموعة  2022عام 

   .% من إجمالي اإلیرادات 40الدخل، وتمثل مصادر اإلیرادات من العملیات الدولیة على تنویع تعمل :  •

من استكمال تمكنوا    إماراتي  ركمشا  30أكثر من  یضم    ،"رواد "  لدینا  ینالثانیة من برنامج الخریجین المتمیز  النسخة  تم إطالق:   •

 للمجموعة على المدى الطویل.   المستقبلیة القیادات  جاھزیةو   وفرة من  في جامعة أكسفورد، مما یعزز بنجاح برنامج تطویر القیادة
 

 ھشام عبدهللا القاسم، نائب رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني: وقال

ملیار   9.1لتصل إلى    السابق  العام   من  ذاتھا  بالفترة  مقارنة   % 25"قفزت أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني بنسبة   •

، مما یعكس النمو االقتصادي اإلقلیمي القوي ونجاح نموذج األعمال  2022درھم في التسعة أشھر األولى من عام  

 المتنوع للمجموعة. 

ً   دوراً لعب بنك اإلمارات دبي الوطني   • الجدد    لعمالء ا  مّكن األولي العام في الدولة، مما    الطرح   عملیات في   ریادیا

 . فیھاوتداول أسھمھم  ةالوصول إلى أسواق دبي المالی الحالیین من و
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 برنامج تطویر القیادةمن استكمال  مواطن    30أكثر من  تمّكن    . لقدالمواھب اإلماراتیةیواصل بنك اإلمارات دبي الوطني تطویر كوادره من   •

   للمجموعة على المدى الطویل.  المستقبلیة القیادات  وجاھزیةوفرة  من في جامعة أكسفورد، مما یعزز بنجاح

في المنطقة، والتي  شموالً  اإللكترونیة لبرمجة وتطویر التطبیقات المالیة األكثر    البوابة   بصفتنا رواد في مجال تقنیة المعلومات، قمنا بإطالق  •

المؤسسات   البنك من  المالیة والمطورین وعمالء  التكنولوجیا  المبتكرة توفر منظومة متكاملة لشركات  المالیة  الحلول  لتطویر  والشركات 

 " .بسرعة عالیة 

   :للمجموعة التنفیذي الرئیس نیلسون، شاین قالو

نتائج قویة " •   22.7% لیصل إلى  25خالل ارتفاع الدخل بنسبة  ظھرت من    حقق بنك اإلمارات دبي الوطني 

  جانب القویة، إلى    تمویل القاعدة  بدعم من  ھوامش  ال  تحسن ارتفاع حجم المعامالت و  على خلفیة   ، وذلك ملیار درھم

 . أسعار الفائدة  ارتفاع

  یجعلھ   مما  ،ملیار درھم  9.1% مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق لیصل إلى  25صافي الربح بنسبة    ارتفع •

 . بأكملھ 2021المعلن عنھ للعام  األرباح مستوى  ناھزی 

ً العملیات الدولیة فرص توفر •  من إجمالي الدخل.  % 40قیّمة للتنوع والنمو وتساھم بنسبة  ا

 األفراد وتجدد الطلب على قروض الشركات.  قروض   حیث من كبیر بشكل  الجدیدةقروض ال ارتفعت •

 . معاملة كل ثانیة 11یقوم بنك اإلمارات دبي الوطني بإنجاز أكثر من ملیون معاملة في الیوم، أي ما یعادل  •

في تسخیر وتحقیق   ھنظراً لنجاح 2022في المعامالت اإللكترونیة في عام  %50بنسبة  نمواً مصر  - سجل بنك اإلمارات دبي الوطني  •

 أقصى استفادة من البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات للمجموعة. 

فرص النمو  االستثمار في    تسریع وتیرة   تجعل بمقدورنا  للمنطقة،  اإلیجابیة والربحیة العالیة والتوقعات االقتصادیة    ھذه النتائج القویة  إن •

 "المستقبلي.

  :  قائالً  للمجموعة، المالیة للشؤون الرئیسي المسؤول سالیفان، باتریك وتحدث

ونحقق أقصى استفادة    من الحفاظ على زخم نمو جید في الدخل، وواصلنا الرقابة الصارمة على النفقات   تمكنا"لقد   •

 من عملیات إعادة القید والتحصیالت، مما یعكس قوة االنتعاش االقتصادي اإلقلیمي. 

الربح    ارتفع • الثالث    3.8البالغ  صافي  للربع  درھم  ال%  51بنسبة  ملیار  من  ذاتھا  بالفترة  السابق  مقارنة  عام 

   ویتجاوز ما یعادل ملیار دوالر امریكي.

لدینا    نمت   ، 2022  عام   وفيبارتفاع أسعار النفط.  تحافظ على مركزھا السلیم، مدعومة    القطاع المصرفي اإلماراتي السیولة في    التزال •

 ملیار درھم، مما مّكن المجموعة من االستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.  18أرصدة الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر بمقدار 

   . اإلدارة  قبل  من المستھدفة  الحدود  ضمن مخاطر  وتكلفة نتوقع إنھاء العام بھوامش ربح تتصدر مؤشرات التوجیھات اإلسترشادیة،  •

لزیادة  ا  الى مدعومة بشكل رئیسي من بنك اإلمارات دبي الوطني ودینیزبنك، باإلضافة    ، بشكل ملفت  اإلیرادات غیر الممولة كما نمت   •

 .لعمالت األجنبیة والمشتقاتل العمالء  عمالأفي حجم المعامالت والنمو في 

 " . ةلمجموعا لقوة  الراسخة األساسیة  الركائزالتشغیلیة القویة  واألرباح   المتینةالمتنوعة وقاعدة رأس المال  العمومیة  المیزانیة تشكل •
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 المالي التقریر

 

  درھم ملیار

 للتسعة أشھر المنتھیة في 
 2022سبتمبر  30 في

 للتسعة أشھر المنتھیة في 
 2021سبتمبر  30 في

 أفضل/
 (أسوأ)
(%) 

 
 

 

 % 23 12.6 15.5 صافي دخل الفائدة 
 %  52 4.7 7.2 الممول  غیر  الدخل

 % 31 17.3 22.7 إجمالي اإلیرادات 
 )%  12( ) 5.7( ) 6.4( تشغیلیةنفقات 

 % 41 11.6 16.3 أرباح تشغیلیة قبل مخصصات انخفاض القیمة 
 %  12 ) 3.7( ) 3.3( ة مخصصات انخفاض القیم

 )% 168( ) 0.6( ) 1.5( ضریبة وأخرى 
 %  58 7.3 11.5 األرباح بعد الضریبة وقبل التضخم 
 ال یوجد  - ) 2.4( تسویات التضخم والضریبة وأخرى 

 % 25 7.3 9.1 األرباح  صافي 
    

    رئیسیة  مؤشرات 
 نقطة أساس  490 % 33.1 % 28.2 نسبة التكالیف لإلیرادات (%)

 نقطة أساس  59 % 2.51 % 3.10 ھامش صافي الفائدة (%) 

 أساس نقطة  16 106 90 ) اساس(نقطة  الدخل إلى التكالیف

 0.30 1.08 1.38 (درھم)  السھم  ربحیة

 نقطة أساس  320 % 13.2 % 16.4 العائد على حقوق المساھمین الملموسة (%) 

 درھم  ملیار 

 في   كما
 2022 سبتمبر 30

 في  كما
 2021 دیسمبر  31

 
 زیادة / (نقص) 

 
   

 %  5 687 721 األصول  إجمالي

 )% 1( 422 419 القروض 

 % 5 456 481 الودائع 
    رئیسیة  مؤشرات 

 نقطة أساس ) 50( % 6.3 % 5.8 نسبة القروض المتعثرة (%) 
 نقطة أساس  1,510 % 127.5 % 142.6 القیمة (%)  منخفضة نسبة تغطیة القروض 

 نقطة أساس  )2,540( % 177.6 % 152.2 نسبة تغطیة السیولة (%)
 نقطة أساس  20 % 18.3 % 18.5 نسبة كفایة رأس المال (%) 

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

 نقطة أساس  40 % 15.1 % 15.5 نسبة الشق األول من األسھم العادیة (%) 
 

 المستند   فيالتقریب  فروقاتقد تظھر 

   

 
 

 التشغیلي  األداء
 

 كما.  ملیار درھم  22.7  لیصل إلى   السابق  العام  من   ذاتھا  بالفترة  مقارنة   %31بنسبة    2022من العام  ى  األولللتسعة أشھر  ارتفع إجمالي الدخل  

رفع أسعار الفائدة أثر  لكان و ،تحسن مزیج القروض والودائع نتیجة السابق العام من  ذاتھا بالفترة مقارنة  %23 بنسبة الفائدة  دخل صافي  ارتفع

وبرزت المیزانیة العمومیة في    ،تحّسن تكالیف التمویلإلى أرصدة الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر وأدى نمو   واضح على تحسن الھوامش.
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  زیادة بالفترة ذاتھا من العام السابق بسبب    مقارنة  % 52. ارتفع الدخل غیر الممول بنسبة  أسعار الفائدةالستفادة من ارتفاع  لمواصلة ا  وضع جید

 ولیة، إلى جانب النمو في دخل صرف العمالت األجنبیة والمشتقات. حجم أعمال البطاقات المحلیة والد

الحدود  موھي التزال ض   جید  بشكل   بھا  والتحكم  النفقات   على   الرقابة   استمرت ن 

یتیح إمكانیة تسریع وتیرة االستثمار في التحلیالت المتقدمة  ن نمو الدخل  إالمستھدفة.  

 النمو المستقبلي.  والشبكة الدولیة لتحفیز 

  بشكل   2022  العام  من  ىاألول  للتسعة أشھرانخفضت مخصصات انخفاض القیمة  

ارتفاع معدالت    عكس ی   مما  ،مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق  %12بنسبة  كبیر  

التشغیل بیئة  القید وتحسن ظروف  فیما  التحصیل وإعادة  المخاطر    تكلفة  التزال، 

  .اإلدارة  قبل  من المستھدفة لحدودا ضمن  أساسنقطة  90البالغة 

 العمومیة  المیزانیة اتجاھات

العام   من  األولى  التسعة  األشھر  في  استقرارھا  القروض على    2022حافظت 

نمو   ألن  و  تمویالتنظراً  واألفراد   قد  ودینیزبنك  اإلسالمي  اإلماراتالشركات 

   قابلھ سداد دفعات كبیرة من القروض الحكومیة. 

ً ترافقم  2022عام  للتسعة أشھر األولى من    الودائع  مزیج  تحسنو مع نمو بمبلغ   ا

مكن المجموعة    مما    ،ملیار درھم في الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر  18

 الفائدة.  من االستفادة بشكل أكبر من ارتفاع أسعار

السیولة    وحافظت تغطیة  نسبة  بلغت  حیث  القوي،  مركزھا    % 152.2السیولة على 

 .  % 87.2وانتھت نسبة القروض إلى الودائع عند 

 بنسبة   المتعثرة  القروض   نسبة  تحسنت   ،2022العام    من  التسعة أشھر األولى   خالل و

القید والتحصیالت، في  %5.8  لتصل إلى  0.5% ، وذلك على خلفیة عملیات إعادة 

إلى    التغطیة  نسبة  تحسنتحین    نھج   استمرار  إلى  یشیر  مما  ،%142.6  لتصل 

 .االئتمان مخاطر إدارة  تجاه  التحوطي المجموعة 

ونسبة كفایة    % 17.4  ونسبة الشق األول    %15.5بلغت نسبة الشق األول من األسھم العادیة في المجموعة    ،2022  سبتمبر  30في    وكما

 .  %18.5رأس المال 

 أداء األعمال

  قوى  وأ تّوج بتسجیل أعلى إیرادات    والذي،  للتسعة أشھر األولى  متمیزأداءھا ال  المصرفیة لألفراد وإدارة الثرواتإدارة األعمال    واصلت
 . على اإلطالق من حیث إصدار القروض وبطاقات االئتمان إلى جانب النمو القیاسي في المیزانیة العمومیةلھا نتائج 

قیاسیاً    التوفیر  وحسابات  الجاریة  الحسابات   حققت   حین  في  ،درھم  ملیار   6.5  بواقع  قروضال  ارتفعت -  درھم  ملیار  20  بواقعنمواً 
 .  2022العام  للتسعة أشھر األولى من

  قیمة في السوق   األعلىوالفرص المجزیة  أكبر  من بنك اإلمارات دبي الوطني التي تتیح واحدة من    االتحاد  ضیفإطالق بطاقة ائتمان   -
سنوات مع شركة رویال أند صن الالینس للتأمین (الشرق    5شراكة إستراتیجیة لمدة    إبرامباإلضافة إلى    ،مكافآت ضیف االتحادلكسب  

 األوسط) تغطي منتجات التأمین العام. 

7.3 

5.7 

3.7 

9.1 

6.4 

3.3 

2021أشھر 9

صافي الربح

التكالیف

المخصصات

2022أشھر 9

422 419 

القروض

457 

481 

الودائع

2021دیسمبر  2022سبتمبر 

18.3%

15.1%

18.5%

15.5%

نسبة كفایة رأس المال نسبة الشق األول من األسھم 
العادیة

2021دیسمبر  2022سبتمبر 
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  اإلمارات   دولة   في   األولي   العام   الطرح  عملیات بنجاح لدعم االستثمار في    ةاإلماراتی   ة إطالق  سلسلة من صنادیق االستثمار االستراتیجی  -
 . المتحدة العربیة

مما یتیح للعمالء التقدم بطلب الحصول على المنتجات    ،الخدمات المصرفیة لألجھزة اللوحیة لتشمل بطاقات االئتمان  نطاق  توسیع -
 المتنوعة والحصول على قرارات ائتمانیة فوریة. 

لبنك اإلمارات    على الموقع اإللكتروني  شركة "سالك" لھیئة كھرباء ومیاه دبي وتیكوم و  العام األولي   إطالق بوابة االكتتاب في الطرح -
 للمستثمرین الجدد.  في الوقت الحقیقي مع سوق دبي المالي الدمج  خاصیة مع دبي الوطني 

  وتوفیر منصات  أبرز الكیانات الحكومیة والشركات الرئیسیة  ستراتیجیة مع  ا  شراكات   بإبرام  تاألعمال المصرفیة للشركات والمؤسسا   قامت
 خدمات رقمیة.  

العام، من خالل موقع إلكتروني شامل مخصص لالكتتاب والذي یتیح التسجیل الفوري من  األولي  الطرح    عملیات دعم االكتتاب في   -
 خالل منصة رقمیة فائقة التطور. 

 ". ینأونال""بزنس  لـ  متطورة جدیدة  منصة  وتنفیذ تطویر -

  ، نظراً ألن تحّسن ارتفاع دخل الرسومعلى خلفیة انخفاض مخصصات انخفاض القیمة و  ، وذلك%1بنسبة    الربحیةصافي  ارتفاع   -
 الدین. انخفاض أحجام أسواق رأس مال قد عّوض  نشاط سوق رأس المال 

 عوض سداد الدفعات التعاقدیة الكبیرة.  والذي قوي في القروض الجدیدة   تحقیق نمو -

 مرتفعة التكلفة. تحسنت تكالیف التمویل نتیجة نمو الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر وسحب الودائع  -

 من خالل نمو صافي دخل الفائدة    انعكس،  2022عام  التسعة أشھر األولى من    خاللأداًء قویاً   إدارة األسواق العالمیة والخزینة  حققت
المیزانیة  تحدید مركز    نتیجةصافي دخل الفائدة  ویعود السبب في ذلك إلى ارتفاع    السابق،   العام  من  ذاتھا   بالفترة  مقارنة  ،%136بنسبة  

 . یة المصرف اتوزیادة دخل االستثمارتحوطات  والالعمومیة 

 األداء الملحوظ الناتج عن األسعار واالئتمان وتداول العمالت األجنبیة. على خلفیة  %69ارتفاع الدخل غیر الممول بنسبة  -

مقارنة بالفترة ذاتھا    % في اإلیرادات 75وحدات أعمال الخزینة الدولیة مساھمة كبیرة انعكست من خالل تحقیق زیادة بنسبة    قدمت  -
 . من العام السابق 

أشھر األولى من    التسعة   خالل  % 70اإلیرادات بنسبة    ، ترافقت مع ارتفاع في للعمالءمعامالت الصرف األجنبي    تدفقات قویة تحقیق   -
 2022عام 

 نتیجة  وذلك    درھم  ملیار  1.054لیصل إلى    %31بنسبة  ،  2022للتسعة أشھر األولى من عام    اإلمارات اإلسالميرتفع صافي أرباح  ا
   الممول وغیر الممول واالنخفاض الكبیر في تكلفة المخاطر، مما أظھر االنتعاش الواضح في األعمال. ارتفاع الدخل 

   ملیار درھم على خلفیة األداء    0.5وانخفضت مخصصات انخفاض القیمة بمبلغ  %)  52(ملیار درھم    2.5  بمبلغ  بنك دینیز ارتفع دخل
 ملیار درھم.  2.4 صیالت وھو ما عوض تسویات التضخم بمبلغالقوي لعملیات إعادة القید والتح

 
 مستقبلیة  مالمح

 
في   أسعار النفط  ارتفاع  لقد أدى  لمنطقة الشرق األوسط إیجابیة، على الرغم من تباطؤ االقتصاد العالمي.   بالنسبةتوقعات  الالتزال  

وحدة   رفعتوتعزیز المیزانیات العمومیة الحكومیة. وقد  لدول مجلس التعاون الخلیجي    في المیزانیاتإلى تحقیق فائض    2022عام  

إلى نسبة   2022للعام    اإلمارات العربیة المتحدةو الناتج المحلي اإلجمالي لدولة األبحاث في بنك اإلمارات دبي الوطني توقعات نم 

، على خلفیة توقع حدوث مزید من التباطؤ في االقتصاد العالمي، 2023% للعام  3.9، في حین قامت بخفضھا إلى نسبة  7.0%

  وارتفاع أكبر في قیمة الدوالر وارتفاع تكالیف االقتراض.
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بوتیرة أسرع مما كان  عالمیاً  أعلى مستویاتھ منذ عدة عقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة    ال یزال فيالذي  بلدان و  في عدةأدى التضخم  

 ً  .  متوقعا

شھدت مصر وتركیا طفرة قویة في تدفق الخدمات وعائدات السیاحة، مما عوض بعض التأثیر الناجم عن ارتفاع تكالیف الطاقة 

 الحساب الجاري.   في العجزعلى 

 -انتھى-

 الجوائز: 
  الوطني  دبي اإلمارات  بنك – إقلیمي بنك  وأفضل  بنك   أفضل جوائز 

o   في كرائد  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  واالجتماعیة  صنف  البیئیة  والحوكمة  للشركات  المصرفیة  الخدمات  فئات  في  السوق 
 والخدمات المصرفیة االستثماریة، كما حظي بتقدیر كبیر في فئة الحلول الرقمیة ضمن رواد سوق یوروموني

o   حیث إجمالي األصول من  من    الثانیة  المرتبة رأس المال و  األول من    الشق في    الثانیةبنك اإلمارات دبي الوطني یحتل المرتبة
 2022بنك عربي  100أفضل  تصنیف  ضمنبانكر  ذا قبل 

o   "ألفضل    "جلوبال فاینانس   ضمن جوائزبنك اإلمارات دبي الوطني یحصد جائزة "أفضل بنك في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
   " 2022ك العالم لعام وبن 

o   أفضل ابتكار رقمي في في مجال الخدمات المصرفیة لألفراد" و"أفضل بنك محلي  بنك اإلمارات دبي الوطني یحصد جائزة"
خاص في دولة اإلمارات العربیة المتحدة" و"أفضل تطبیق للتأمین المصرفي" خالل قمة وحفل توزیع جوائز "إم إي إیھ فاینانس  

 2022للتكنولوجیا المالیة والمصرفیة" 
o  أجنبي في المملكة العربیة السعودیة" و"أفضل بطاقة ائتمان في المملكة    نك اإلمارات دبي الوطني یحصد جائزة "أفضل بنكب

 ضمن جوائز "إنترناشیونال فاینانس"   2021العربیة السعودیة" لعام 
o  للق الخاص  القطاع  في  االصطناعي  للذكاء  استخدام  "أفضل  جائزة  یحصد  الوطني  دبي  اإلمارات  المصرفي"  بنك    خالل طاع 

 لذكاء االصطناعي العالميامعرض وجوائز 
o   توزیع جوائز العمالء" في حفل  استراتیجیة  الضخمة في  للبیانات  استخدام  "أفضل  یحصد جائزة  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك 

 " 2022بانكر إنترناشیونال آسیا تریل بلیزر  ریتیل"
o   عروض" جائزة  یحصد  الخاصة  المصرفیة  الخدمات  الوطني  دبي  اإلمارات  الجنسیة    األفرادبنك  المقیمین/   یةالھندمن   غیر 

 " 2022برایفت بانكر إنترناشیونال جلوبال ویلث  "جوائز   منضالعالمیین" واألفراد من الجنسیة الھندیة 
o  ثمان جوائز  و  "أفضل بیت تمویل إسالمي للعام " و" للعام ھیكل مأفضل بنك تمویل جائزة " یحصداإلمارات دبي الوطني كابیتال

األوسط    ضمنصفقات  ل الشرق  في  والصكوك  والقروض  السندات  العربیة  وجائزة    2022جوائز  المملكة  في  العام  "صفقة 
و"صفقة العام في    األطراف"الكویت" و"صفقة العام السیادیة والمتعددة  العام في  ھجینة" و"صفقة  ال  العامالسعودیة" و"صفقة  

 2022 للعام " تركیا" من قبل مجلة "إسالمیك فاینانس نیوز
 
  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك – العمالء  وإشراك  االجتماعي  والتواصل  التسویق  جوائز 

o   "المرتبة   في   وحل بنك اإلمارات دبي الوطني یحصد جائزة "العالمة التجاریة المصرفیة األكثر قیمة في اإلمارات العربیة المتحدة  
ملیار دوالر أمریكي حسب    3.6" بقیمة  أفریقیا  وشمال  األوسط   الشرقكثر قیمة في  األالعالمة التجاریة المصرفیة  "  لجائزة   الثالث

 2022لمجلة "ذا بانكر"  التصنیف السنوي 
o  بنك اإلمارات دبي الوطني یحصد جائزة "التمیز في االبتكار في خدمة العمالء" ضمن فئة جوائز االستراتیجیة في حفل توزیع

 " دیجیتال بانكرذا " مجلة  من قبل 2022تجربة العمالء الرقمیة التمیز في جوائز 
 

  اإلسالمي  اإلمارات جوائز 
o  أفضل مصرف إسالمي في اإلمارات العربیة المتحدة " و"أفضل مصرف إسالمي لتجربة   اإلسالمي" یحصد جائزة "اإلمارات"

خالل حفل توزیع "جوائز التمویل  بطاقة ضیف اإلتحاد   عنالمتعاملین" و "أفضل بطاقة ائتمانیة في اإلمارات العربیة المتحدة"  
 " 2022اإلسالمي العالمیة 

 

 :الوطني  دبي اإلمارات   بنك عن نبذة 
 .المنطقة في رائدةمصرفیة  مجموعة ھو الوطني دبي اإلمارات بنك

ــبكة فروعھ  المجموعة  وتقوم ــرفیة متمیزة لألفراد في الدولة من خالل ش ــم    ابتقدیم أعمال مص ــافة الى  885التي تض جھاز    4,113فرعاً إض

  في  واألفراد  للشـركات  المصـرفیة  األعمال  مجال  في الرئیسـي  الالعب  المجموعة وتعتبر  ،والخارج  الدولة  في صـراف آلي وجھاز إیداع فوري

  واألعمال االســــتثماریة  المصــــرفیة  واألعمال  اإلســــالمیة  المصــــرفیة  األعمال  مجال  في خدماتھا بتقدیم  وتقوم  المتحدة العربیة  اإلمارات  دولة

 .الوساطة وعملیات ةوالخزین  العالمیة واألسواق األصول وإدارة الخاصة المصرفیة
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والمملكة العربیة السعودیة وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانیا   وتركیا  والھندفي اإلمارات العربیة المتحدة ومصر    المجموعة   وتعمل

ولدیھ وروسیا  العنوان:    اوالبحرین  على  االلكتروني  الموقع  زیارة  الرجاء  المعلومات  من  لمزید  وإندونیسیا.  الصین  في  تمثیلیة  مكاتب 

www.emiratesnbd.com  . 

 
 من المعلومات الرجاء االتصال بـ:   لمزید 

  كلیركن  باتریك     سویدان   ابراھیم
 المستثمرین عالقات رئیس               للمجموعة  المؤسسیة الشؤون إدارة  رئیس  أول، رئیس نائب

 الوطني  دبي اإلمارات بنك      اإلمارات دبي الوطني   بنك

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

   IR@EmiratesNBD.comالكتروني:   برید    ibrahims@emiratesnbd.com  :الكتروني برید
PatrickE@EmiratesNBD.com          

 
في  تم إعداد ھذا المستند من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. ألغراض المعلومات فقط. ال تشكل المعلومات والبیانات واآلراء الواردة  

أو   مشورة ھذا المستند عرضاً عاماً بموجب أي نظام معمول بھ أو عرضاً للبیع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالیة أو أدوات مالیة أو أي 
ا  وصیة فیما یتعلق بھذه األوراق المالیة أو غیرھا من األدوات المالیة. ھذا المستند غیر مخصص للتوزیع في أي سلطة قضائیة یكون فیھا ھذت 

 .التوزیع مخالفاً للقانون المحلي أو السمعة
 

ول بنك اإلمارات دبي الوطني وأنشطتھ  إن الھدف المقصود من المواد المتضمنة في ھذا الخبر الصحفي ھو إعطاء معلومات أساسیة عامة ح
و  وال یفترض أن تكون كاملة. قد تتضمن معلومات مستمدة من مصادر متاحة للجمھور لم یتم التحقق منھا بشكل مستقل. ال یتم تقدیم أي تعھد أ 

أو  بدقة  یتعلق  فیما  أنھ مشورة ضمان  المستند على  ینبغي اعتبار ھذا  المعلومات. ال  أو موثوقیة  المستثمرین   اكتمال  أو  الحالیین  للمستثمرین 
 خاصة. المحتملین، الذین ینبغي علیھم طلب مشورة مھنیة مستقلة اعتماداً على أھدافھم االستثماریة المحددة أو وضعھم المالي أو احتیاجاتھم ال

ھذه المعلومات ألغراض توضیحیة فقط،   في حالة تضمن البیان الصحفي أي معلومات مالیة شكلیة عن بنك اإلمارات دبي الوطني، فقد تم إعداد
أي   وقد تتناول حالة افتراضیة وقد ال تعطي صورة حقیقیة عن األداء المالي لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني. باإلضافة لذلك، قد تكون

مدققة لبنك اإلمارات دبي الوطني. ما لم یتم  معلومات مالیة مبدئیة ذات مغزى فقط عند قراءتھا باالقتران مع البیانات المالیة التاریخیة الموحدة ال
ة كما  اإلفصاح بخالف ذلك صراحة، إن كافة المعلومات المالیة المبدئیة قد تم الحصول علیھا وجمعھا استناداً إلى السیاسات المحاسبیة للمجموع

 عنھا بالتزامن مع أحدث البیانات المالیة الموحدة الصادرة عن المجموعة.   تم اإلفصاح
 

  یحتوي ھذا المستند على بعض البیانات ذات النظرة المستقبلیة فیما یتعلق ببعض خطط بنك اإلمارات دبي الوطني وأھدافھ وتوقعاتھ الحالیة  قد
باألحداث  علق  المتعلقة بالظروف المالیة المستقبلیة واألداء والنتائج. ترتبط ھذه البیانات بوجھة النظر الحالیة لبنك اإلمارات دبي الوطني فیما یت 

المستقبلیة وھي عرضة للتغییر وبعض المخاطر والشكوك واالفتراضات التي تكون في كثیر من الحاالت خارجة عن سیطرة بنك اإلمارات دبي  
دبي  اإلمارات  بنك  المحتمل على  وتأثیرھا  المستقبلیة  بالتطورات  المرتبطة  وتصوراتھا  اإلدارة  توقعات  بناًء على  تم وضعھا  والتي  الوطني 

 الوطني. 
 

رجة  تنطوي ھذه البیانات ذات النظرة المستقبلیة بطبیعتھا على مخاطر وحاالت من عدم الیقین ألنھا تتعلق باألحداث والظروف المستقبلیة الخا
إلمارات  عن سیطرة بنك اإلمارات دبي الوطني، بما في ذلك، من جملة أمور أخرى، الظروف االقتصادیة والتجاریة المحلیة والعالمیة لدولة ا

والمخاطر المتعلقة بالسوق مثل التقلبات في سعر الفائدة وأسعار الصرف األجنبي والسیاسات واإلجراءات التي تتخذھا السلطات   العربیة المتحدة، 
تقبلیة ضمن القطاعات  التنظیمیة والحكومیة وتأثیر المنافسة وتأثیر التوقیت وحاالت عدم الیقین األخرى المتعلقة باالستحواذ أو عملیات الدمج المس

 .ذات الصلة 
 

نتیجة لذلك، قد یختلف الوضع واألداء والنتائج الفعلیة لبنك اإلمارات دبي الوطني في المستقبل بشكل جوھري عن الخطط واألھداف  
خاص الذین یقرؤون ھذا  والتوقعات المنصوص علیھا في البیانات ذات النظرة المستقبلیة لبنك اإلمارات دبي الوطني وینبغي أن ال یعتمد األش

بنك المستند على البیانات ذات النظرة المستقبلیة. تصدر ھذه البیانات ذات النظرة المستقبلیة فقط في تاریخ صدور ھذه البیانات وال یتعھد 
 .یة آخر قد یصدر عنھاإلمارات دبي الوطني بتحدیث البیانات ذات النظرة المستقبلیة الواردة في ھذا المستند أو أي بیان ذي نظرة مستقبل
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