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  خبر صحفي للنشر الفوري
 

 مليار درهم   13إلى لتصل  %40بنسبة ترتفع  2022أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني لعام 

ً فلس 60 لتصل إلى المقترحة توزيعات األرباح  في  %20تساهم في تحقيق زيادة بنسبة  النتائج القوية  ا

 

 2023يناير  26دبي ، 

 

، مما يؤكد فعالية ومرونة نموذج األعمال  2022مليار درهم في عام    13لتصل إلى    %40اإلمارات دبي الوطني بنسبة  قفزت أرباح بنك  

مليار درهم، بزيادة    3.9كانت أرباح الربع األخير قوية بشكل استثنائي حيث بلغت  والمتنوع للمجموعة والنمو االقتصادي اإلقليمي القوي.  

من   2022  ويعتبر عام  هوامش وانخفاض تكلفة المخاطر.  ال% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يُبرز تحسن  94بنسبة   قياسياً 

حيث األداء، ال سيما فيما يتعلق بقروض األفراد ومعامالت العمالء، حيث أبدت جميع وحدات األعمال أداًء متميزاً، ما أدى إلى ارتفاع  

بنسبة   بواقع    .%36الدخل  الجديدة  الشركات  قروض  نمت  عام    50كما  في  درهم  اإليجابية 2022مليار  النظرة  استمرار  يعكس  ما   ،

مزيج  تحسن  ومليار درهم    20إلى جانب نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ  ومستوى التفاؤل الذي يسود قطاع األعمال  

التزال جودة االئتمان جيدة، ما يُظهر قوة االقتصاد في المنطقة مع تراجع معدل انخفاض القيمة والودائع بدعم من السيولة القوية للقطاع.  

الدولي   هحضوربافتتاح فروع جديدة في المملكة العربية السعودية ومصر والهند بهدف تسريع وتيرة االستثمار في    وقام البنك%.  12بنسبة  

 الرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي.  هقدراتو

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
   وقروض الشركات    األفراد  تمويالتغير المسبوق على    تحّسن الهوامش والطلب% في األرباح على خلفية  40نمو بنسبة

  نخفاضواالمليار درهم    20ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ  ،  مليار درهم  50التي بلغت    الجديدة 

   كبير في تكلفة المخاطرال

 مليار درهم 13السابق ليصل إلى  مقارنة بالفترة ذاتها من العام %40بنسبة  ارتفع  

   أسعار    ارتفاعإلى جانب    دائعالو  مزيجاألداء المتميز ل   بفضل  مليار درهم  32.5ليصل إلى    %36بنسبة    ارتفع

  ، فضالً عن النمو القوي في سائر قطاعات األعمال والمنتجاتأثر واضح على تحسن الهوامش الذي كان له الفائدة

   بأنه سيكون    2023لعام    مؤشرات التوجيهات االسترشادية  وتدل  %،3.43بشكل كبير ليصل إلى  ارتفع

 حدوث مزيد من االرتفاع في أسعار الفائدة أعلى على خلفية 

  أداء قوي ألنشطة قروض األفراد والتمويالت اإلسالمية التي ترافقت مع تقديم قروض جديدة للشركات بمبلغ

 الحكومية والذي قابله سداد دفعات بمبالغ كبيرة من القروض درهم مليار 50

     حضورنا البارز في  ، مما يعكس  2022عام  في    مليار درهم  20التوفير بواقع  نمت الحسابات الجارية وحسابات

معدالت    ارتفاعاتمما يمّكن المجموعة من االستفادة من  و في دولة اإلمارات العربية المتحدة،    السوق إلى جانب قوة السيولة

    الفائدة
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 198لتصل إلى  %43بنسبة بشكل ملفت    ارتفاع  ً  %79بنسبة  أساسية زيادة يشكل ما، فلسا

  60% لتصل إلى 20بنسبة  ً  للسهم الواحد فلسا

 

  المتنامياالقتصادي  االنتعاشمن االستفادة من  عمالءهاإلمارات دبي الوطني تمّكن  بنكإن قوة 

   مليار درهم  742% ليصل إلى 8بنسبة  ارتفع  

   تولي دور قيادي في دعم االكتتاب في عمليات الطرح األولي العام، بلغت قيمتها من خالل    دعم إقتصاد دبي

مخصص لالكتتاب والذي يتيح التسجيل الفوري من خالل منصة رقمية مليار درهم، من خالل موقع إلكتروني شامل     31.1

 فائقة التطور. 

 جيد  التكاليف  التزال بشكل  ضبطها  ويتم  السيطرة  تقوم  ،  تحت  في  بافتتاح  المجموعة  فيما  الفروع  من  العربية  مزيداً  المملكة 

 النمو المستقبلي  لتحفيزيانات التكنولوجيا الرقمية والب وتيرة االستثمار فيالسعودية والهند ومصر وتسّرع 

   :  على خلفية عمليات 2022عام  في  %  6.0إلى    لتصل  %0.3بنسبة    القيمة  منخفضةنسبة القروض  تحسنت ،

  %145قوية حيث بلغت . والتزال نسبة التغطية اإلقليمي يوالتحصيالت نتيجة استمرار التعافي االقتصاد القيدإعادة 

 

   قوة %  15.4نسبة الشق األول من األسهم العادية البالغة  و  %182  البالغة: تعكس نسبة تغطية السيولة 

   زدهارلإلالميزانية العمومية للمجموعة والتي يتم استخدامها لتمكين العمالء وخلق فرص جديدة 

  :ألي بنك تركي تجديد قرضبأعلى نسبة  2022في نوفمبر للقرض تجديد ناجح قرض دينيزبك المشترك 

 
 تعزيز مكانته الريادية واصل بنك اإلمارات دبي الوطنيي : 

 

  من إنفاق   %30  حوالي    : يتمتع بنك اإلمارات دبي الوطني واإلمارات اإلسالمي بحصة سوقية تبلغ

  أكثر من مليون معاملة في اليوممعالجة مع بطاقات الخصم واالئتمان في اإلمارات العربية المتحدة، 

  الهاتف المتحرك عبر المطّور المصرفي  تطبيقالإطالقENBD X معيار جديد من التميز للعمالء ، مما يساهم في توفير 

   والكفاءة   النمولدعم  تماشياً مع متطلبات العصر الرقمي    %  بنية  إنجاز وتثبيت 

  97%  اآلن مؤتمتة بالكاملمن جميع معامالت المبيعات والخدمة أصبحت 

 Liv.يوفر للعمالء منصة لالكتتاب في الطرح العام األولياإلمارات العربية المتحدة  دولة جديد في رقمي . أصبح أول بنك 

    لتقديم خدمات دفعات التجارة اإللكترونية للعمالء من المؤسسات وتقديم

 المدينة لنقاط البيعقروض مقابل الذمم 

   ،مع افتتاح   اإليرادات  من إجمالي  %39وتمثل  تعمل اإليرادات من العمليات الدولية على تنويع مصادر الدخل

 السعودية ومصر والهند المملكة العربية المزيد من الفروع في 

  

ً بنك اإلمارات دبي الوطني  يتولى - في رحلة التوطين من خالل االستثمار بشكل كبير في تنمية المهارات   دوراً قياديا

 المهنية وإعادة تأهيل وتطوير اإلماراتيين من خالل برامج التدريب والتطوير الدولية

الحالي    التنفيذيةاإلدارة  فريق  أعضاء  من  %  70ويل إلى جعل  ساهم التخطيط الناجح للتعاقب الوظيفي على المدى الط -

 من المواطنين اإلماراتيين في دولة اإلمارات العربية المتحدة للمجموعة 

   :والمسؤول    ،للمجموعة  تم تعيين رئيس قسم الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية

 الحوكمة البيئية واالجتماعية بمواصلة النهوض بمبادراتنا ، مما يعزز التزامالرئيس التنفيذي للمجموعة أماممباشرة 

  : 2022مليون درهم في عام  116ارتفعت بمقدار الضعف لتصل إلى 
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 قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك اإلمارات دبي الوطني: 

    مما 2022مليار درهم في عام    13إلى    لتصل%  40قفزت أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني بنسبة ،

 .يعكس النمو االقتصادي اإلقليمي القوي ونجاح نموذج األعمال المتنوع للمجموعة

 بنكو ً بصفتنا  االقتصادية رائداً    ا دبي  أجندة  بدعم  نفخر  المنطقة،  إلى   D33 في  حجم الهادفة  مضاعفة 

 .أفضل ثالث وجهات دولية للسياحة واألعمال   خالل السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن دبي اقتصاد

 دوربنك اإلمارات دبي الوطني    لعب ً ً قيادي  ا في دعم االكتتاب في عمليات الطرح األولي العام، بلغت قيمتها   ا

 رأس المال.تنمية إقتصاد دبي وأسواق  فيبدوره مساهماً  2022مليار درهم في العام   31.1

 وأشعر  إن تركيزنا على خطط التعاقب الوظيفي على المدى الطويل قد أدت إلى تعيين المواهب اإلماراتية في المناصب القيادية العليا ،

 .   في دولة اإلمارات العربية المتحدة من المواطنين اإلماراتيينللمجموعة  التنفيذية  اإلدارة  % من أعضاء فريق  70بفخر كبير أن يكون  

 فلس 60 إلىلتصل  وزيعات األرباح النقديةت% في 20زيادة بنسبة  في ضوء األداء القوي للمجموعة، نقترح ً  .للسهم ا

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

 "حيث   ،2022في عام  من تحقيق دخل وأرباح تشغيلية قوية واستثنائية    بنك اإلمارات دبي الوطني  تمّكن

هوامش  الوارتفاع    م المعامالتحج  زيادةعلى خلفية    مليار درهم  32.5ليصل إلى    % 36نما إجمالي الدخل بنسبة  

 .فائدةالمعدالت وارتفاع  فعالةالتمويل المن قاعدة 

 من إجمالي الدخل %39  توفر العمليات الدولية فرص التنويع والنمو، حيث تساهم بنسبة. 

   ة ارتفاعاً  الجديدشهدت القروض ً   50  بواقعقروض الشركات الجديدة    كما نمت  تمويالت األفراد  في  قياسيا

 .الرقميلتحول  برنامح المجموعة لو مزدهرال قليمي مدعومة بالوضع االقتصادي اإل، مليار درهم

  وقت سابق من هذا الشهر، أصبحنا أول بنك يصدر سندات عامة بالدرهم عقب قيام الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية    في

 .الدرهم، مما يعزز هويتنا الوطنيةبعائد المنحنى  ببناء المتحدة 

  بية السعودية والهند ومصرافتتاح المزيد من الفروع في المملكة العربسعت المجموعة روابطها االقتصادية الدولية و ".  

 :للمجموعة التنفيذي الرئيس نيلسون، شاين قالو

   القوي وكذلك الضبط الصارم للتكلفة   زخم نمو الدخلمن الحفاظ على    نتمكنمن دواعي سرورنا أن  "إنه 

 الوضع االقتصادي اإلقليمي السليم. والمبالغ المستردة، ما يعكس القيد واستفدنا من عمليات إعادة

   تحسن ما يبرز  %،  94بنسبة    2022من عام    األخيرمليار درهم في الربع    3.9ارتفعت األرباح البالغة

 .الهوامش وانخفاض تكلفة المخاطر

 أرصدة الحسابات الجارية وحسابات   ت السيولة في القطاع المصرفي اإلماراتي في وضع جيد، ونم  التزال

 .مّكن المجموعة من االستفادة من ارتفاع أسعار الفائدةوهو ما ، 2022مليار درهم خالل عام  20 اقعبوالتوفير 

   بما في ذلك  نابإعادة تشكيل فريق قيادت  نا، قم2023مع احتفال بنك اإلمارات دبي الوطني بالذكرى الستين لتأسيسه في عام  بالتزامن ،

وتأسيس  للمجموعة  الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية   التنفيذيين اإلماراتيين، وتعيين رئيس  المدراءالتعيين المستحق لعدد من  

 .صندوق رأس المال االستثماري للشركات لالستفادة من فرص النمو المستقبلية

   اليوم في وضع يمكنها من    ، كما أن الميزانية العمومية القوية للمجموعة 2023في عام  نمواً قوياً  من المتوقع أن يحقق اقتصاد دبي

 محلياً ودولياً."دعم عمالئنا ومساعدتهم على النمو 
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  المالي التقرير
 

 

  المستند  فيالتقريب  فروقاتقد تظهر  

  داء التشغيلي األ

 الفائدة  دخل  صافي  ارتفع  كما مليار درهم.    32.5ليصل إلى    السابق  العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة%  36بنسبة    2022  للعام  ارتفع إجمالي الدخل  

  رفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش.ل كان  و  ، تحسن مزيج القروض والودائع  نتيجة  السابق  العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة%  37  بنسبة

 وبرزت الميزانية العمومية في وضع جيد   ،تحّسن تكاليف التمويلإلى    مليار درهم  20بمبلغ    أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفيروأدى نمو  

حجم أعمال   زيادةبالفترة ذاتها من العام السابق بسبب    مقارنة%  35فع الدخل غير الممول بنسبة  ارتو.  أسعار الفائدةالستفادة من ارتفاع  لمواصلة ا

 البطاقات المحلية والدولية، إلى جانب النمو في دخل صرف العمالت األجنبية والمشتقات.

 بيان الدخل 
 جميع األرقام بالمليار درهم

∆%مقارنة بالعام السابق  2021السنة المالية  2022السنة المالية 

 %37 16.9 23.2 الفائدة صافي دخل 

 %35 6.9 9.3 الممول  غير الدخل

 %36 23.8 32.5 إجمالي اإليرادات 

 %16 )8.0( )9.3( تشغيلية نفقات 

 %47 15.8 23.3 أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 

 )%12( )5.9( )5.2( مخصصات انخفاض القيمة 

 %214 )0.6( )2.0( ضريبة وأخرى 

 %73 9.3 16.1 الضريبة وقبل التضخماألرباح بعد 

 - - )3.1( تسوية التضخم

 %40 9.3 13.0 األرباح  صافي

    

∆%مقارنة بالعام السابق  2021السنة المالية  2022السنة المالية  رئيسية  مؤشرات

 )%5.0( %33.5 %28.5 نسبة التكاليف لإليرادات 

 أساس نقطة  90 %2.53 %3.43 هامش صافي الفائدة

 نقطة أساس  )16( 124 108 ) اساس(نقطة   الدخل   إلى التكاليف

ً  60  1.38 1.98 (درهم)  السهم  ربحية  فلسا

 %4.3 %12.8 %17.1 العائد على حقوق المساهمين الملموسة 

    

 الميزانية العمومية 
 يع األرقام بالمليار درهمجميع األرقام بالمليار درهم

∆%مقارنة بالعام السابق  2021ديسمبر  31 2022ديسمبر  31

 % 8 687 742 األصول  إجمالي

 )%1( 459 456 القروض 

 %10 456 503 الودائع 

    

∆%مقارنة بالعام السابق  2021السنة المالية  2022السنة المالية  رئيسية  مؤشرات
 نقطة أساس   30 % 6.3 % 6.0 نسبة القروض المتعثرة 
 % 17.1 % 127.5 % 144.6 القيمة  منخفضةنسبة تغطية القروض 
 % 4.7 % 177.6 % 182.3 نسبة تغطية السيولة 
 نقطة أساس  0 % 18.3 % 18.3 نسبة كفاية رأس المال

 نقطة أساس  0 % 17.2 % 17.2 نسبة الشق األول 

 نقطة أساس  30  % 15.1 % 15.4 نسبة الشق األول من األسهم العادية 
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ض  جيد  بشكل  بها  والتحكم  النفقات  على  الرقابة   استمرتو التزال  ن موهي 

إلى إتاحة إمكانية تسريع وتيرة االستثمار   نمو الدخل   أدىوالحدود المستهدفة.  

  . النموفي التكنولوجيا الرقمية والبيانات والشبكة الدولية لتحفيز 

% 12كبير بنسبة    بشكل  2022للعام  انخفضت مخصصات انخفاض القيمة  و

ت التحصيل ارتفاع معدال  عكس، مما يمقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

المخاطر البالغة  تكلفة التزالوإعادة القيد وتحسن ظروف بيئة التشغيل، فيما 

  .اإلدارة قبل من المستهدفة لحدودا ضمن أساس نقطة  108

 العمومية  الميزانية اتجاهات

نظراً ألن نمو قروض الشركات الجديدة    2022كان اإلقراض مستقراً خالل عام  

درهم، فضالً عن التمويل القياسي لألفراد قد قابله تعويض سداد مليار    50بقيمة  

 دفعات بمبالغ كبيرة من القروض الحكومية.

مع نمو الحسابات الجارية   2022مليار درهم في عام    47نمت الودائع بمقدار  و

مليار درهم، وهو إنجاز قياسي يدل على حضورنا    20وحسابات التوفير بمبلغ  

إلى جانب السيولة القوية التي تتمتع بها دولة اإلمارات العربية البارز في السوق  

 .المتحدة، مما يتيح للمجموعة تحقيق أقصى استفادة من أسعار الفائدة

ونسبة  %  182ال تزال السيولة قوية، حيث انتهت نسبة تغطية السيولة عند  و

 .%82السلف إلى الودائع عند 

نتيجة إعادة %  6.0عثرة لتصل إلى  خالل العام ، تحسنت نسبة القروض المتو

إلى   لتصل  التغطية  نسبة  تعززت  حين  في  المهمة،  االسترداد  وعمليات  القيد 

ما يدل على استمرار نهج المجموعة الحصيف تجاه إدارة مخاطر %،  143

  .االئتمان

بلغت نسبة الشق األول من األسهم العادية في  ،  2022ديسمبر    31في    وكما

 .  %18.3% ونسبة كفاية رأس المال 17.2ونسبة الشق األول  %15.4المجموعة 

 أداء األعمال 

   إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثرواتحققت   ً ً   نجاحا على اإلطالق وأقوى    دخلمع تحقيق أعلى    2022في عام    ملحوظا
 .الجارية وحسابات التوفيرأرصدة الحسابات  أداء استثنائي للقروض وبطاقات االئتمان، ونمو قياسي في

لعام   -  الجديدة  إصدار القروض  حجم  االئتمان بنسبة  %39بنسبة    2022زيادة  إصدار بطاقات  في  وزيادة  ، وزيادة 100%، 
 .مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق% 31بنسبة البطاقات اإلنفاق على 

مليار درهم في    27بمقدار   مليار درهم، في حين نمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير    7ارتفع اإلقراض بمقدار   - 
 2022عام 

 %34بنسبة الرسوم  دخلمو مع ن% 27ارتفع الدخل بنسبة  - 

 للعمالء معيار جديد من التميز ساهم في توفير ي، مما ENBD Xالهاتف المتحرك عبر ر  المطوّ المصرفي تطبيق الإطالق  - 

 على قرارات ائتمانية فوريةبطاقات االئتمان والقروض الشخصية، مما يتيح الحصول  تحسين عملية التقدم بطلبات - 

9.3 

8.0 

5.9 

13.0 

9.3 

5.2 

2021السنة المالية 

صافي 
األرباح

التكاليف

المخصصات

2022السنة المالية 

461 
456 

459 

503 

القروض الودائع

2021ديسمبر  2022ديسمبر 

18.3%

15.1%

18.3%

15.4%

نسبة كفاية رأس المال نسبة الشق األول من األسهم العاديه

2021ديسمبر  2022ديسمبر 
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صناديق االستثمار اإلستراتيجي -  من  دولة اإلمارات   ةإطالق سلسلة  العامة األولية في  في االكتتابات  لدعم االستثمارات  بنجاح 
 العربية المتحدة

كتتاب في الطرح األولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي و"تيكوم" وسالك على الموقع اإللكتروني لبنك اإلمارات تم إطالق بوابة اال - 
 دبي الوطني مع خاصية الدمج في الوقت الحقيقي مع سوق دبي المالي للمستثمرين الجدد 

   الكيانات الحكومية والشركات الرئيسية من   من شراكتها االستراتيجية مع أبرز   األعمال المصرفية للشركات والمؤسساتاستفادت
 خالل تقديم المزيد من المنصات الرقمية الخدمية. 

، من خالل موقع إلكتروني مليار درهم    31، بلغت قيمتها  تولي دور قيادي في دعم االكتتاب في عمليات الطرح األولي العام - 
 قمية فائقة التطور. شامل مخصص لالكتتاب والذي يتيح التسجيل الفوري من خالل منصة ر

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

دخل الرسوم بسبب زيادة نشاط سوق رأس المال والتمويل التجاري ودخل على خلفية إرتفاع في  %  5ققزت الربحية بنسبة   - 
 مبيعات الخزينة وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة

 م والتي عوضت سداد الدفعات التعاقدية الكبيرةمليار دره 50إصدار قروض جديدة بقيمة  - 

تكاليف التمويل عن طريق سحب الودائع لتحسين  استمرار التركيز على أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير المتنامية   - 
 مرتفعة التكلفة.

  درهم للمرة األولى في تاريخ المجموعةمليار  1.5تخطت األرباح حاجز حيث أداًء قوياً   إدارة األسواق العالمية والخزينةحققت. 

نما صافي دخل الفوائد بشكل ملحوظ حيث برزت الميزانية العمومية في وضع استراتيجي قوي يمكنها من االستفادة من ارتفاع  - 
   أسعار الفائدة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في دخل االستثمار في دفتر األعمال المصرفية.

مضاعفاً، حيث سجلت أعمال التداول نتائج محّسنة، فحقق الدخل غير الممول ارت -  ما تمكن فريق المبيعات والهيكلة من يفاعاً 
 بفضل التدفقات القوية للغاية لمعامالت الصرف األجنبي الواردة من العمالء.% 55إحراز نمو في اإليرادات بنسبة 

 % في حصتها من اإليرادات. 250حققت وحدات أعمال الخزينة الدولية نمواً بأكثر من  - 

 .واحدة من أكثر المتعاملين األساسيين في السندات ألجل الصادرة عن وزارة المالية إدارة األسواق العالمية والخزينة كانت - 

منتجاتها الموسعة وتحسين تجربة العمالء من خالل مبادرات بترقية أنظمتها لدعم عروض   قامت إدارة األسواق العالمية والخزينة - 
 التحول الرقمي الذكية.

   مليار درهم نتيجة ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع    1.24إلى مستوى قياسي بلغ    اإلمارات اإلسالميقفز صافي أرباح
 .ادي القويانخفاض كبير في تكلفة المخاطر مما يُبرز بشكل واضح االنتعاش االقتص

   مليار درهم على خلفية   1.0مليار درهم وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ    3.5% بمقدار  50بنسبة  دينيزبنك  ارتفع دخل
 مليار درهم.  3.1األداء القوي لعمليات إعادة القيد والتحصيالت وهو ما عوض تسويات التضخم بمبلغ 

  مالمح مستقبلية
  

كان الرتفاع أسعار النفط في عام  وال تزال النظرة المستقبلية للشرق األوسط إيجابية على الرغم من تباطؤ األداء االقتصادي العالمي.  

تتوقع  وفائض، كما عزز الميزانيات العمومية الحكومية.    هادور بارز في منح زخم لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق  2022

األبحاث بنك  وحدة  بنسبة    في  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ينمو  أن  الوطني  دبي  عام  %  3.9اإلمارات  في 

  .%1.7بكثير توقعات النمو العالمي للبنك الدولي البالغة  يفوق، وهو ما 2023

 بأن تصل معدالت الفائدة ذروتها.  بدأ التضخم في التراجع في العديد من االقتصادات بالتزامن مع توقعات في األسواقو
 

شهدت مصر وتركيا تدفقات قوية في الخدمات واإليرادات السياحية مما ساعد في تعويض بعض التأثيرات الناجمة عن ارتفاع أسعار  كما  

  .على العجز في الحسابات الجاريةالطاقة 

 -انتهى- 



Page 7 of 8   
 

  الجوائز: 
   "ألفضل   "جلوبال فاينانس  ضمن جوائزبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة

  "2022ك العالم لعام وبن
  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك للصرف األجنبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة" من جوائز جلوبال

 2023فاينانس ألفضل بنوك صرف العمالت األجنبية لعام 
  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل حلول رقمية خاصة بالبنك الخاص" للعمالء في الشرق األوسط ودولة اإلمارات

 2023 العربية المتحدة من جوائز جلوبال فاينانس ألفضل البنوك الخاصة لعام
 الوطني يح في فئة الخدمات المصرفية من قبل جوائز  بنك اإلمارات دبي  العام"  جائزة "شركة  بيزنيس  صد  لعام مجلة جلف 

2022 
   أفضل ابتكار رقمي في في مجال الخدمات المصرفية لألفراد" و"أفضل بنك محلي بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة"

ي" خالل قمة وحفل توزيع جوائز "إم إي إيه فاينانس خاص في دولة اإلمارات العربية المتحدة" و"أفضل تطبيق للتأمين المصرف
 2022للتكنولوجيا المالية والمصرفية" 

 تمويل التجاري في لتمويل التجاري في الشرق األوسط" و"أفضل بنك للبنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل بنك ل
من   التوريد"  سلسلة  لتمويل  حل  و"أفضل  المتحدة"  العربية  اإلمارات  لإل   جوائزدولة  بانكر  ديجيتال  المعامالت بتكار  ذا  في 

 2022لعام المصرفية العالمية 
   لشرق األوسط"  "أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في اإلمارات العربية المتحدة وابنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة

للعام الخامس على التوالي و"أفضل بطاقة ائتمان في الشرق األوسط" و"أفضل أداء تطبيقي إلدارة البيانات في منطقة الشرق 
"أفضل بنك لتمويل التجارة وسلسلة التوريد في دولة اإلمارات العربية المتحدة" و"أفضل بنك إلدارة النقد في دولة و  األوسط"

 المتحدة" من "ذا آسيان بانكر"  اإلمارات العربية
  يحصد الوطني  دبي  اإلمارات  جوائز   بنك  توزيع  حفل  في  العمالء"  استراتيجية  في  الضخمة  للبيانات  استخدام  "أفضل  جائزة 

 "2022بانكر إنترناشيونال آسيا تريل بليزر  ريتيل"
   ثمان جوائز  و  "أفضل بيت تمويل إسالمي للعام  و""  للعام  مهيكلأفضل بنك تمويل  جائزة "  يحصداإلمارات دبي الوطني كابيتال

األوسط    ضمن صفقات  ل الشرق  في  والصكوك  والقروض  السندات  مجلةخمس  و  2022جوائز  جوائز  من  "إسالميك   جوائز 
 2022 للعام "فاينانس نيوز

 إسالمي لتجربة "أفضل مصرف إسالمي في اإلمارات العربية المتحدة " و"أفضل مصرف   "اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة
بطاقة ضيف اإلتحاد خالل حفل توزيع "جوائز التمويل   عنالمتعاملين" و "أفضل بطاقة ائتمانية في اإلمارات العربية المتحدة"  

 2022اإلسالمي العالمية 
 إم إي   خالل حفل توزيع جوائز " "  "اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "أفضل مصرف إسالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة

 "2022فاينانس إيه 
 

  :الوطني  دبي اإلمارات بنك عن نبذة

 .المنطقة في رائدةمصرفية    مجموعة هو الوطني دبي اإلمارات بنك

 4,113فرعاً إضـــافة الى   885التي 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

ومصر    المجموعة  وتعمل المتحدة  العربية  اإلمارات  والنمسا   وتركيا  والهندفي  المتحدة  والمملكة  وسنغافورة  السعودية  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
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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 
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  ألنها  اليقين  عدم  من  وحاالت  مخاطر  على  بطبيعتها  المستقبلية  النظرة  ذات  البيانات  هذه  تنطوي 
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 الصلةالدمج 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
 
  

 


