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 للنشر   عاجل  صحفي خبر
 

 

من   للنصف األولمليار درهم  5.3% لتصل إلى 11ترتفع بنسبة  أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني

 2022 العام

 ومعامالت العمالء األفرادقروض حيث أنشطة  من األول النصف يشهده قياسي أداء

 

 2022 يوليو 28دبي ، 

حيث وصلت   قياسيا    داء  ألربع الثاني  ارباح  أوسجلت    .2019سنوية منذ عام  نصف  أرباح    حقق بنك اإلمارات دبي الوطني أعلى

قياسيا  من    سجل النصف األول من العام أداء    كمابالفترة ذاتها من العام السابق.    مقارنة  %42مليار درهم، بزيادة    3.5إلى  

مقارنة    %23العمالء ترافق مع تحسن في الهوامش، مما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة    معامالتوحيث أنشطة قروض األفراد  

انخفاض  معدلتُظهر تحسنا  مع تراجع  المجموعة تواجدجودة االئتمان عبر كافة مواقع  التزالو بالفترة ذاتها من العام السابق. 

بفضل قوة ربحيتها و . 2021العام   الذي يعود إلى زخم االنتعاش االقتصادي  علىهذه النتائج  استندت%. وقد 28 بنسبةالقيمة 

في وضع    موتعتبر المجموعة اليو  .للمجموعة   األجل  وطويلة  قصيرة االئتمانية  تصنيفاتال"موديز"    رفعتوميزانيتها العمومية،  

أنها  إلتحسبا     جدا  جيد   الفائدة، كما  أسعار   النمو  فرص  لدعم  ةالرقمي  وقدراتهاالدولي    هافي توسع   االستثمارتواصل  س رتفاع 

 لهيئة كهرباء ومياه دبيالعام    األوليبارزا  في عملية الطرح    ا  دورلعب    بأنهبنك اإلمارات دبي الوطني  يفخر    كما.  المستقبلي

 .الدفعات سداد من التسجيل واالكتتاب وصوال  إلى  بدءا   شاملةللعمالء منصة رقمية  قدم، حيث و"تيكوم" 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  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

مليار درهم بفضل مزيج القروض    14.2مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى    %23بنسبة    ارتفع   •

   .رفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش لتكلفة، كما كان  األقل المحّسن والودائع 

 .وتحسن الهوامش في دينيزبنك الفائدة أسعار  إرتفاعنتيجة نقطة أساس  50بمقدار  االسترشادي ارتفاع •

إن ارتفاع الدخل قد مّكن المجموعة من تسريع وتيرة االستثمار في    إذتحت السيطرة ويتم ضبطها بشكل جيد،      التزال •

 النمو المستقبلي.  لتحفيزالتحليالت المتقدمة والشبكة الدولية 

عمليات  % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس  28بير بلغت نسبته  بشكل ك  انخفضت   •

 . تحسن التوقعات االقتصاديةوالقوية  والتحصيالت  القيدإعادة 

 .  مليار درهم 5.3مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى  %11بنسبة  ارتفع •

 . % 57بنسبة    أساسية  زيادة   يشكل  ما،  2022فلسا  في النصف األول من عام    80لتصل إلى    %14بنسبة    ارتفاع   •
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 المتنامي االقتصادي االنتعاشاالستفادة من من   عمالءهتمّكن اإلمارات دبي الوطني  بنكقوة  إن ➢

 . مليار درهم 711 إلى  ليصل  %3بنسبة  ارتفع  •

  حيث   من  العام  من   األول  النصف  في   قياسي   أداء مع تحقيق  مليار درهم    425لتصل إلى    %1ارتفعت بنسبة   •

 .الطلب على قروض الشركات وتجدد   األفراد قروض 

، مما يعكس  2022ت درهم في النصف األول من عام  مليارا  10نمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع     •

   .معدالت الفائدة في  إضافية ارتفاعات مما يمّكن المجموعة من االستفادة من وقوة السيولة في دولة اإلمارات العربية المتحدة،  

على  ، 2022من عام  يالربع الثان  خالل %6.1إلى  لتصل % 3 بنسبة القيمة منخفضة نسبة القروض تحسنت :  •

 . %133.3قوية حيث بلغت نسبة التغطية . والتزال يوالتحصيالت نتيجة استمرار التعافي االقتصاد  القيدخلفية عمليات إعادة 

  قوة   % 15.0الشق األول من األسهم العادية البالغة  نسبة  و  %155  البالغة: تعكس نسبة تغطية السيولة   •

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

 

   وتوسيع نطاق المعالجة المباشرة جديدةالخدمات التقديم المرونة في يتيح التحول الرقمي لبنك اإلمارات دبي الوطني  ➢

  المالية  المجموعة إلمكانات تقديرا   وذلك  ،تصنيفات بنك اإلمارات دبي الوطني االئتمانية قصيرة وطويلة األجل  •

 .ما بعد الوباء وزيادة التنويعلمرحلة  المرنة

من حصة السوق من حيث    %30يمتلك بنك اإلمارات دبي الوطني واإلمارات اإلسالمي ما يقرب من  :   •

 .اإلنفاق باستخدام بطاقات الخصم وبطاقات االئتمان في دولة اإلمارات العربية المتحدة

   .اإليرادات % من إجمالي 41الدخل، وتمثل مصادر اإليرادات من العمليات الدولية على تنويع تعمل :  •

،  و"تيكوم"   ئة كهرباء ومياه دبيالعام لهي األولي  الطرح    عملية في    رياديا    ا  عب بنك اإلمارات دبي الوطني دورل:   •

  سداد واالكتتاب وصوال  إلى    التسجيل، بدءا  من  ورقية  ال أتاحت لهم تجربة اكتتاب سلسة    شاملةللعمالء منصة رقمية    قدم حيث  

 . الدفعات 

  مقارنة  %5مؤتمتة بالكامل، مع تحسن بنسبة  اآلن من طلبات المنتجات والخدمات الجديدة أصبحت  93%  •

 ماليين معاملة سنويا .  4، مما يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي لما يقرب من السابق العام من ذاتها بالفترة

تبادر"    نفخر    • ستدامة، حيث يرعى بنك اإلمارات دبي الوطني  لال بدعم حملة "دبي 

 . 2022يكية ُمعّدة لالستخدام لمرة واحدة منذ فبراير بالست  عبوة 91,000، والتي وفرت همحطة عامة إلعادة تعبئة الميا

المواهب الرقمية الوطنية الذي يمنح مجموعة من المواهب اإلماراتية المعرفة العملية في المجاالت   برنامج إطالق تم:  •

 . 2031للذكاء االصطناعي اإلمارات ستراتيجية  ا ويدعمالرقمية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء االصطناعي، 

 :موعة بنك اإلمارات دبي الوطنيهشام عبدهللا القاسم، نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمج وقال

  3.5لتصل إلى   مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق   % 42أرباح بنك اإلمارات دبي الوطني بنسبة  ارتفعت   •

ة  المتنوعومصادر الدخل  اإلقليمي    ي االقتصاد  التعافي ، مما يعكس قوة  2022في الربع الثاني من العام    مليار درهم 

   .للمجموعة 

 العام لهيئة كهرباء ومياه دبي األولي  الطرح    عمليةيفخر بنك اإلمارات دبي الوطني بدوره الريادي في   •

 . الدفعات  سداد  وحتى واالكتتاب التسجيل  من بدءا   شاملة، حيث وفر للعمالء منصة رقمية و"تيكوم"

، وذلك  قصيرة وطويلة األجل االئتمانية طنيتصنيفات بنك اإلمارات دبي الو برفع "موديز"  تقوم لقد كان من دواعي سرورنا أن  •

 .ما بعد الوباءخالل مرحلة  وزيادة التنويعتقديرا  إلمكانات المجموعة المالية المرنة 

في  الحالي  برنامج  الجانب تعزيز    وإلىبتطوير المواهب اإلماراتية.    الراسخ يتمسك بالتزامه    بنك اإلمارات دبي الوطني  اليزال •

"البرنامج الوطني للمواهب الرقمية" الذي  سنويا ، قمنا بإطالق    ا  خريج  100الذي يستقطب أكثر من  و  للخريجين االماراتيين  البنك
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دعم استراتيجية  ي يمنح المواهب اإلماراتية المعرفة العملية في المجاالت الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء االصطناعي، و

 ".  2031للذكاء اإلصطناعي  اإلمارات

   :للمجموعة التنفيذي الرئيس نيلسون، شاين قالو

% ليصل  23خالل ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة  ظهرت من    حقق بنك اإلمارات دبي الوطني نتائج قوية " •

أسعار الفائدة أثر واضح  كان لرفع  على خلفية تحسن القروض ومزيج الودائع، فيما    ، وذلك مليار درهم  14.2إلى  

 . الهوامش على تحسن 

 . 2022األول من عام  النصفإجمالي الدخل في  من% 41ساهمت العمليات الدولية بنسبة  •

األفراد وتجدد   قروض  حيث   من األول  النصف  في   قياسيا    أداء   لتعكس  كبير بشكل الجديدة قروض ال ارتفعت •

 الطلب على قروض الشركات. 

بيئة  % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس تحسن  28انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته   •

 التشغيل.

  من   ذاتها  بالفترة  مقارنة  % 5مؤتمتة بالكامل، مع تحسن بنسبة    اآلن من طلبات المنتجات والخدمات الجديدة أصبحت    93% •

 ماليين معاملة سنويا .  4الحاجة إلى التدخل اليدوي لما يقرب من ، مما يلغي السابق العام

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

 .الرقمية، ودعم المرحلة التالية من النمو

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

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

 .بوتيرة ثابتة في تكلفة المخاطر

، وهو ما  مليار درهم  5.3مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى    % 11صافي الربح بنسبة    ارتفع •

 يتيح استيعاب األثر الناتج عن التضخم في تركيا.  

يواصل القطاع المصرفي اإلماراتي االستفادة من وفرة السيولة، مدعوما  بارتفاع أسعار النفط. في النصف   •

مليارات درهم، مما مّكن المجموعة من    10حسابات الجارية وحسابات التوفير بمقدار  لدينا أرصدة ال  نمت كما  ،  2022األول من العام  

 االستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. 

الهوامش في   اإلضافي في ضوء االرتفاع   • إلى جانب تحسن  الفائدة،  الفائدة من رفع صافي    تمكنا،  دينيزبنك  المتوقع في أسعار    هامش 

 نقطة أساس.  50االسترشادي الخاص بنا بواقع  

الممولة • اإليرادات غير  نمت  باإلضافة  كما  ودينيزبنك،  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  من  رئيسي  بشكل  حجم  ا  الى ، مدعومة  في  لزيادة 

 .لعمالت األجنبية والمشتقاتل العمالء  عمالأالمعامالت والنمو في 

 . ةلمجموعالراسخة لقوة ااألساسية  الركائزالتشغيلية القوية  واألرباح   المتينةالمتنوعة وقاعدة رأس المال  العمومية  الميزانية تشكل •
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 المالي التقرير

 

  درهم مليار

نصف العام   

 المنتهي  

 يونيو 30 في

2022 

 نصف العام 

 المنتهي 

يونيو  30 في
2021 

 أفضل/

 )أسوأ(

)%( 

نصف العام  
 المنتهي  

يسمبر د 31في 
2021 

 أفضل / 
 )أسوأ( 

)%( 

 
 

    

 % 8 8.8 % 16 8.1 9.4 صافي دخل الفائدة 

 % 36 3.5 %  40 3.4 4.8 الممول  غير  الدخل

 % 16 12.3 % 23 11.5 14.2 إجمالي اإليرادات 

 % 4 ( 4.2) (%  8) ( 3.8) ( 4.1) تشغيليةنفقات 
انخفاض  أرباح تشغيلية قبل مخصصات  

 القيمة 
10.1 7.8 30 % 8.1 26 % 

 % 43 ( 3.3) %  28 ( 2.6) ( 1.9) ة مخصصات انخفاض القيم

 (% 330) ( 0.2) (% 199) ( 0.4) ( 1.1) ضريبة وأخرى 

 % 59 4.5 %  50 4.8 7.2 األرباح بعد الضريبة وقبل التضخم 

 غير مطبق  - غير مطبق  - ( 1.9) تسويات التضخم والضريبة وأخرى 

 % 18 4.5 %  11 4.8 5.3 األرباح  صافي 

      رئيسية  مؤشرات 

 نسبة التكاليف لإليرادات )%(
نقطة   390 % 32.6 % 28.7

 اساس 

 نقطة اساس  570 % 34.4

 نقطة اساس  25 % 2.61 نقطة اساس  41 % 2.45 % 2.86 هامش صافي الفائدة )%( 

 ساس انقطة  55 134 نقطة اساس  35 114 79 ( اساس)نقطة  الدخل إلى التكاليف

 0.12 0.68 0.10 0.70 0.80 )درهم(  السهم  ربحية

 العائد على حقوق المساهمين الملموسة )%( 
نقطة   150 % 13.1 % 14.6

 اساس 

 نقطة اساس  210 % 12.5

 درهم  مليار 

 في   كما

 2022 يونيو 30

 في  كما
 2021 يونيو 30

 

 زيادة / )نقص( 

 

 في   كما

ديسمبر   31
2021 

 

 )نقص( زيادة / 

 
     

 % 3 687 %  2 694 711 األصول  إجمالي

 %  1 422 (% 3) 438 425 القروض 

 %  2 457 % 2 458 468 الودائع 

      رئيسية  مؤشرات 

 نقطة اساس  20 % 6.3 نقطة اساس  20 % 6.3 % 6.1 نسبة القروض المتعثرة )%( 

 نقطة اساس  580 % 127.5 نقطة اساس 1,080 % 122.5 % 133.3 القيمة )%(  منخفضة نسبة تغطية القروض 
( نقطة  400) % 158.8 % 154.8 نسبة تغطية السيولة )%(

 اساس 
 (نقطة اساس 2280) % 177.6

 ( نقطة اساس 30) % 18.3 ( نقطة اساس 70) % 18.7 % 18.0 نسبة كفاية رأس المال )%( 

 اساس ( نقطة  30) % 17.2 ( نقطة اساس 70) % 17.6 % 16.9 نسبة الشق األول )%(

 ( نقطة اساس 10) % 15.1 ( نقطة اساس 60) % 15.6 % 15.0 نسبة الشق األول من األسهم العادية )%( 

 

 المستند   فيالتقريب  فروقاتقد تظهر 
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 التشغيلي  األداء
 

  كما . مليار درهم  14.2ليصل إلى  السابق العام  من ذاتها بالفترة  مقارنة % 23بنسبة  2022من العام   األول  للنصف ارتفع إجمالي الدخل 

رفع أسعار الفائدة  لكان  و  ،تحسن مزيج القروض والودائع  نتيجة  السابق  العام   من  ذاتها  بالفترة  مقارنة   %16  بنسبة  الفائدة   دخل  صافي   ارتفع

وبرزت الميزانية    ،تحّسن تكاليف التمويلإلى  أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير  وأدى نمو    أثر واضح على تحسن الهوامش. 

بالفترة ذاتها من العام    مقارنة  %40. ارتفع الدخل غير الممول بنسبة  أسعار الفائدة الستفادة من ارتفاع  لمواصلة ا   العمومية في وضع جيد

 ولية، إلى جانب النمو في دخل صرف العمالت األجنبية والمشتقات. حجم أعمال البطاقات المحلية والد  زيادةالسابق بسبب 

ن الحدود المستهدفة.  موهي التزال ض  جيد   بشكل   بها  والتحكم  النفقات  على   الرقابة   استمرت

يتيح إمكانية تسريع وتيرة االستثمار    الفائدة  زيادات في أسعار ن نمو الدخل الناتج عن الإ

 النمو المستقبلي.  في التحليالت المتقدمة والشبكة الدولية لتحفيز 

بنسبة  كبير    بشكل  2022  العام   من  األول  لنصفلانخفضت مخصصات انخفاض القيمة  

ارتفاع معدالت التحصيل وإعادة    عكس، مما ي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق  28%

أقل   أساس نقطة  79المخاطر البالغة  تكلفة  التزال ، فيما القيد وتحسن ظروف بيئة التشغيل

  .اإلدارة قبل   من المستهدفة لحدود من ا

 العمومية  الميزانية اتجاهات

  القوي ، مدعومة باألداء  2022األول من عام    النصف في    %1ض بنسبة  والقر   تارتفع

التي  و  األفراداإلسالمي وتمويالت    اإلماراتمن حيث تمويالت    النصف األول  شهده  الذي

 .  %26إلى جانب ارتفاع قروض دينيزبنك بنسبة    ،التوالي  على  % 8  و   % 11  نمت بنسبة

  ات مليار  10مع نمو بمبلغ    ا  ترافقم  2022األول من عام    النصف في  الودائع    مزيج  تحسنو

التوفير الجارية وحسابات  الحسابات  المجموعة من االستفادة بشكل    ،درهم في  مما مكن 

 الفائدة.  أكبر من ارتفاع أسعار 

  % 154.8السيولة على مركزها القوي، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة    وحافظت

 .  % 90.8الودائع عند   وانتهت نسبة القروض إلى

  بنسبة  القيمة منخفضة القروض  نسبة  تحسنت  ،2022العام  النصف األول من خالل و

 إلى  يشير  مما  ، %133.3لتصل إلى    التغطية  نسبة  وتحسنت  ،%6.1لتصل إلى    2%

 .االئتمان مخاطر  إدارة  تجاه التحوطي  المجموعة نهج استمرار

بلغت نسبة الشق األول من األسهم العادية في المجموعة   ،2022 يونيو 30في  وكما

 .  %18.0ونسبة كفاية رأس المال  %16.9ونسبة الشق األول    15%

 أداء األعمال

قوى نتائج وألنصف األول تّوج بتسجيل أعلى إيرادات  ل  متميز  أداء  تحقيق  من  المصرفية لألفراد وإدارة الثروات إدارة األعمال    تمكنت ▪

 . على اإلطالق من حيث إصدار القروض وبطاقات االئتمان إلى جانب النمو القياسي في الميزانية العمومية 

4.8

3.8

2.6
5.3

4.1

1.9

النصف األول
2022

صافي الربح

التكاليف

المخصصات

2022األول النصف

422

457

425

468

القروض الودائع

2021ديسمبر  2022يونيو 

18.3%

15.1%

18.0%

15.0%

نسبة كفاية رأس المال نسبة الشق األول من األسهم 
العادية

2021ديسمبر  2022يونيو 
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األول    للنصف زخم األعمال القوي في دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي انعكس من خالل زيادة إصدار القروض    استمر -

  العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  % 100، ونمو إصدار بطاقات االئتمان بنسبة  السابق  العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة   %41بنسبة  

 . السابق  العام من ذاتها  بالفترة مقارنة % 35قات بنسبة ، وزيادة اإلنفاق باستخدام البطاالسابق

  بواقع نموا  قياسيا     التوفير  وحسابات  الجارية  الحسابات  حققت   حين  في  درهم،  مليار  4.9  إلى   لتصل  العمالء  قروض  ارتفعت -

 .  2022األول من العام  النصففي  درهم مليار 15.5

  مستوى   أعلى  محرزا    السابق،  الفترة ذاتها من العامب   مقارنة  % 17  بنسبةوإدارة الثروات    لألفرادالمصرفية    الخدمات  دخل  ارتفع -

 على أساس نصف سنوي من حيث اإليرادات ودخل الرسوم.  اإلطالق على له  أداء

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

 . لتقديم حلول التأمين العام - RSA ركة سنوات مع ش  5، وإبرام شراكة استراتيجية لمدة كافآت ضيف االتحاد في السوقوم

على الموقع اإللكتروني لبنك اإلمارات دبي    و"تيكوم"   العام لهيئة كهرباء ومياه دبي  األولي   إطالق بوابة االكتتاب في الطرح   تم -

 . في الوقت الحقيقي مع سوق دبي المالي   الدمج خاصية  معالوطني 

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

 . ة ي ل الرقمي للمنصات الخدمي التحو

العام، من خالل موقع إلكتروني شامل مخصص لالكتتاب والذي  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 -

بارتفاع دخل الرسوم وانخفاض مخصصات انخفاض  مدعومة  السابق الفترة ذاتها من العام ب   مقارنة% 10بنسبة  الربحية ققزت  -

 القيمة. 

 قوي في القروض الجديدة والذي عوض سداد الدفعات التعاقدية الكبيرة.    تحقيق نمو -

  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  ،%264من خالل نمو صافي دخل الفائدة بنسبة    انعكسأداء  قويا    إدارة األسواق العالمية والخزينة  حققت ▪

الميزانية العمومية  تحديد مركز    نتيجة، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع الدخل  2022األول من عام    النصف   خالل   السابق،   العام

 . ية المصرف اتوزيادة دخل االستثمارتحوطات وال

 األداء الملحوظ الناتج عن األسعار واالئتمان وتداول العمالت األجنبية. على خلفية  %289ارتفاع الدخل غير الممول بنسبة  -

 % في حصتها في اإليرادات. 186وحدات أعمال الخزينة الدولية مساهمة كبيرة انعكست من خالل تحقيق زيادة بنسبة  قدمت  -

مليون درهم نتيجة ارتفاع   701ليصل إلى    السابق  العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  %23بنسبة    اإلسالمياإلمارات  ارتفع صافي أرباح   ▪

 .  2022% للنصف االول من العام 11، في حين نمت تمويالت العمالء بنسبة الدخل وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة

مليار درهم على خلفية األداء    6وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ    ( %42) مليار درهم    1.4  بمبلغ  بنك دينيزارتفع دخل   ▪

 مليار درهم.  1.9القوي لعمليات إعادة القيد والتحصيالت وهو ما عوض تسويات التضخم بمبلغ 

 مستقبلية  مالمح
 

أسعار النفط فائضا  في الميزانيات ويقلل   ارتفاع  سيوفر  ،بالنسبة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي

أن اقتصاد دولة اإلمارات العربية بإحصائيات المصرف المركزي    تشيروهذا العام.  لمن الحاجة إلى إصدار الديون السيادية  

نمو  و، مدعوما  بارتفاع إنتاج النفط  2022األول من عام  من العام السابق في الربع    بالفترة  مقارنة  % 8.2المتحدة قد نما بنسبة  



 
 

P a g e  7 | 8 
 

 السفر والسياحة، إلى جانب األثر اإليجابيانتعاش قطاع    القطاع غير النفطي، حيث استفادت الدولة من  في   %6قوي بنسبة  

 دبي.   2020إكسبو لمعرض 

قبل بضعة  متوقعا  الفائدة بوتيرة أسرع مما كان أدى التضخم العالمي الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود إلى ارتفاع أسعار 

 نقطة أساس أخرى على األقل قبل نهاية العام.   200من المتوقع أن يرفع االحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار  وأشهر فقط.  

عض التأثير  شهدت مصر وتركيا طفرة قوية في تدفق الخدمات وعائدات السياحة مع استئناف السفر العالمي، مما يعوض ب 

 الحساب الجاري.   في العجزالناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة على 

 -انتهى-

 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   مدرجة في الشرق األوسط    شركة  100ضمن قائمة مجلة "فوربس" ألفضل    الثامنةبنك اإلمارات دبي الوطني يحتل المرتبة
 2022لعام 

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

o  أفضل ابتكار رقمي في في مجال الخدمات المصرفية لألفراد" خالل قمة وحفل  بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة"
 2022 اينانس للتكنولوجيا المالية والمصرفية"توزيع جوائز "إم إي إيه ف

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 

o خالل   " أفضل استخدام للذكاء االصطناعي في القطاع الخاص للقطاع المصرفي" بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة  
 لذكاء االصطناعي العالميامعرض وجوائز 

o ها: ضمن   جوائز عالمية من تحصدكابيتال  اإلمارات دبي الوطني 

جوائز    ضمنصفقات جوائز ل  ناثمو "تمويل إسالمي للعام أفضل بيت " و"للعام مهيكلأفضل بنك تمويل جائزة " −
 2022السندات والقروض والصكوك في الشرق األوسط 

الكويت" و"صفقة العام  العام في هجينة" و"صفقة ال العام"صفقة العام في المملكة العربية السعودية" و"صفقة جائزة  −
 2022للعام   "السيادية والمتعددة األطراف" و"صفقة العام في تركيا" من قبل مجلة "إسالميك فاينانس نيوز

 
  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 
o   بنك اإلمارات دبي الوطني يحصد جائزة "التميز في االبتكار في خدمة العمالء" ضمن فئة جوائز االستراتيجية في حفل

 " ديجيتال بانكرذا "   مجلة من قبل  2022تجربة العمالء الرقمية التميز في توزيع جوائز 
 

  اإلسالمي  اإلمارات جوائز 

o   "المرتبة   في   وحل "اإلمارات اإلسالمي" يحصد جائزة "العالمة التجارية المصرفية األكثر قيمة في اإلمارات العربية المتحدة  
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

  4,086فرعا  إضـــافة الى   900التي 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 يلي 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
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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 عرضا  عاما  بموجب أي نظام معمول به أو عرضا  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 مخالفا  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  
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 اعتمادا  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 استنادا  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 بناء  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 يخر قد يصدر  بنك اإلمارات دبي الوطني بتحديث البيانات ذات النظرة المستقبلية الواردة في هذا المستند أو أي بيان ذي نظرة مس

 .عنه
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