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  :بيان صحفي

 

  مليار درهم 1.042يصل إلى  2017للربع األول من عام بنك دبي اإلسالمي صافي أرباح 

 2016مقارنة بالفترة ذاتها من عام  %4األرباح بنسبة  ارتفاع صافي 
  درهم ارملي  121.4إلى  %6ارتفاع موجودات التمويل بنسبة 
  درهم ارملي  137.2إلى  %12ارتفاع الودائع بنسبة 

 

  2017إبريل  11دبي، 
إسالمي في العالم واألكبر في دولة اإلمارات  ، أول بنك)DIBأعلن بنك دبي اإلسالمي (المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول 

  .2017مارس  31 بتاريخ ةالمنتهيلفترة لللربع األول من العام العربية المتحدة من حيث إجمالي الموجودات، اليوم عن نتائجه المالية 
 

  لربع األول:المالية لنتائج الأبرز 
  
  نموالو المستدامة ربحية ال
 عن الفترة مليون درهم إماراتي   1,001 مقارنًة بـ %4مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها   1,042 ليبلغ المجموعة ارتفع صافي أرباح

 .2016نفسها من عام 
  عن الفترة مليون درهم إماراتي  2,102 مقارنة بـ %13مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها   2,378 ليصل إلىارتفاع إجمالي الدخل

 .2016نفسها من عام 
  مليون درهم إماراتي   1,690 مقارنة بـ %7مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها   1,804 ليصل إلىالتشغيلية ارتفع صافي اإليرادات

 .2016في الفترة نفسها من عام  حققها البنك
 2016عن الفترة نفسها من عام ن درهم إماراتي مليو  118 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 169 لىإخسائر انخفاض القيمة  وصلت. 
 2016في الفترة نفسها من عام  %33.7مقارنة مع  %32.8إلى كلفة إلى الدخل تمعدل ال انخفض. 
 2016الفترة نفسها من عام في  %3.26مقارنة مع  %3.16 إلى هامش الدخل التمويلي صافي  وصل. 
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 نمو الموجودات يحافظ على قوته 
 في نهاية مليار درهم إماراتي   114.9 مقارنة بـ %6مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها   121.4 إلى صافي الموجودات التمويلية ارتفع

 .2016عام 
 2016في نهاية عام مليار درهم إماراتي   23.4مقارنة بـ %4مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها   24.2إلىاستثمارات الصكوك  ارتفاع. 
 2016في نهاية عام مليار درهم إماراتي   174.9مقارنة بـ %7 تهانسببزيادة مليار درهم إماراتي   186.9إجمالي الموجودات بلغ. 
  

 

  لموجوداتقوية لجودة 
 2016عام نهاية في  %3.9 مقارنًة بـبتحسن  %3.7إلى  انخفاضها مسار غير العاملة واصلت الموجودات. 
  2016عام نهاية في  %117 مقارنة بـ %118يبلغ لمخصصات تغطية ال معدلتحسن. 
 2016عام نهاية في  %158 ، مقارنًة بـ%160إلى  اآلن وصلت التغطية اإلجمالية بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة. 

 

  السيولة تحافظ على قوتها
 12، بزيادة نسبتها 2016عام نهاية مليار درهم إماراتي في  122.3 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ  137.2 ودائع المتعاملين بلغت%. 
  من إجمالي قاعدة الودائع %37 نسبة الودائع الجارية والتوفيرشكلت. 
  88بلغت نسبة التمويل إلى الودائع%. 
  

  رأس المالوضع قوي ل
  12الحد األدنى المطلوب عند مقارنًة ب ،%16.5 قوية لتبلغ نسبةنسبة كفاية رأس المال بقيت%. 
 8الحد األدنى المطلوب عند ، مقارنًة ب%16.1 بلغت نسبة كفاية رأس المال من الشق األول%. 

 

 

  تماشى مع التوجه الخاص بهذا العامبما ي –تحافظ على قوتها  لمساهمينعوائد ا
 2017في الربع األول من عام درهم إماراتي   0.16 وصلت األرباح لكل سهم إلى. 
 2017في الربع األول من عام  %2.34 موجودات عند نسبةعلى الائد و العمعدل  استقرار. 
  2017في الربع األول من عام  %018.عند نسبة  الملكيةالعوائد على معدل استقرار. 
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  :2017مارس  31للربع األول المنتهي في تعليقات اإلدارة بشأن األداء المالي 

  إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي اإلسالمي":قال معالي محمد 
  
 تية نفاق على البنية التحإلساسية واستمرار األبعد استقرار أسعار السلع ا ،2017عام في ماراتي بداية قوية إلقتصاد االشهد ا

 ت الرئيسية.الفي جميع المجا
 القوية ة مكانالزز يع أداءً إذ حقق ، قوياً  قوية، فقد أظهرت جميع المقاييس الرئيسية للبنك نمواً ال بدايةهذه الستفادة من وباال

 السوق.في للبنك 
  بنك استراتيجية التوسع الدولي للإال أن أكبر مساهم حتى اآلن، تشكل سوق اإلمارات العربية المتحدة ال تزال في حين و

نظيمية والتطورات اإليجابية األخيرة مع الجهات الت ،مع اإلطالق الرسمي لعملياتنا في إندونيسيا بشكل جيد جداً ًا تقدمحققت 
 فريقيا.إشرق في منطقة  ناطموحاتفيما يتعلق ب

 

  وقال عبداهللا الهاملي، العضو المنتدب لـ "بنك دبي اإلسالمي":
  
  السوق. على ترسيخ مكانتنا فيكذك بل ، فحسب أعمالنانمو على  ينصب تركيزنالم على مدى السنوات القليلة الماضية 
  رائد امتياز بارز و بل صاحب مي، السإلرائدة في مجال التمويل امؤسسة من المسلم به أن البنك ليس مجرد بات اليوم، و

 مارات العربية المتحدة.إلاعلى مستوى في القطاع المصرفي بأكمله 
  بيئة رغم من العلى ال تهعن زيادة ربحيتجة نا ،عائدات قوية وصحيةتقديم  من خالل يواصل البنك التزامه تجاه المساهمينو

 صعبة.العالمية ال
  "بنك دبي اإلسالمي": مجموعةوقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي ل

  
  رئيسيين  مجالينتركز بشكل فعال على و ، 2.0استراتيجيتنا الجديدة للنمو في وقت سابق هذا العام، قمنا باإلفصاح عن– 

المكانات ، االستفادة من االثانيلمرحلة األولى من النمو وحمايته، و على االمتياز الذي قمنا بتأسيسه في ا المحافظة، األول
 الميزانية العمومية لتحقيق المرحلة القادمة من النمو للبنك. فيالمستحدثة 

 

  فرت إذ و  ،قد أثمرت مرة أخرى عن نتائج قوية ،عمال ونموهاألمن الواضح أن استراتيجيتنا التي بنيت حول استدامة او
 ح.اربللنمو القوي في صافي األمهمة ساسية دفعة ألاأعمالنا 
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  مي السإلا قدرة بنك دبيشاهدًا على مرة أخرى لماضي الربع اكان رئيسيا في دفع عجلة النمو، وقد  تزال السيولة عامالً وال
من ال أنه إتكلفة التمويل قد يستمر، على . وعلى الرغم من أن الضغط تهحاجوفق ما تقتضي ودائع حريك على توليد وت

 .2017في عام  نسبياً هادئًا المتوقع أن يكون 
  باستمرار، فإن  الموجوداتجودة وتحسن  ،%88السيولة بنسبة  معدلو  ،%6 بنسبةالتمويل األساسية  موجوداتمع ارتفاع و

استمراره ع م ،في قطاعات التشغيل الحاليةته وزيادة حصالسوق، لمواصلة اختراق  بنك دبي اإلسالمي في وضع جيد جداً 
 في اإلمارات العربية المتحدة.بأكمله عمالء جدد من جميع أنحاء القطاع المصرفي جذب و ، أعمال جديدةبإيجاد 

 

  االستعراض المالي

  الدخل:أهم بنود بيان 

 (%) التغيير  2016مارس   2017مارس  درهم إماراتيمليون 
 %13 2,3782,102  إجمالي الدخل

 %39 (412)(574) حصة المودعين/حاملي الصكوك من األرباح

 %7 1,8041,690 صافي اإليرادات

 %4 (567)(592) المصاريف التشغيلية

 %8 1,2121,123 الدخلالربح قبل خسائر انخفاض القيمة والضريبة على 

 (%43) (118)(169) خسائر انخفاض القيمة

 %75 (4)(1) الضريبة على الدخل

 %4 1,0421,001 صافي األرباح للفترة

     
 التغيير 2016مارس  2017مارس   أبرز النسب

 (%0.10) %3.26%3.16 صافي هامش الدخل التمويلي%

 (%0.90) %33.7%32.8 كلفة إلى الدخل%تمعدل ال

 (%0.21) %2.55%2.34 العوائد على متوسط الموجودات %

 %0.30 %17.7%18.0 حقوق الملكية%متوسط العوائد على 

 0.01 0.160.15 األرباح لكل سهم (درهم لكل سهم)
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 إجمالي الدخل

 إلى 2017مارس  31األول المنتهي في لربع لالدخل لي إجما ارتفعو بقيت الربحية قوية بالرغم من البيئة االقتصادية الصعبة. 
ُتعزى إلى  %13، بزيادة نسبتها 2016عام الفترة نفسها من مليون درهم إماراتي في   2,102 مليون درهم إماراتي من  2,378
  1,805ليبلغ  %17للبنك. وزاد الدخل من التمويل اإلسالمي وصفقات االستثمار بنسبة األعمال األساسية في مستدام النمو ال

  .2016عام للفترة نفسها من مليون درهم   1,542 مليون درهم إماراتي قياسًا بـ
 

  صافي اإليرادات
 مقارنة بـ %7مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها   1,804إلى  2017مارس  31للربع األول المنتهي في ارتفع صافي اإليرادات 

النمو القوي لدفتر التمويل مع تحقيق جزء . وُتعزى هذه الزيادة إلى 2016عام لفترة نفسها من امليون درهم إماراتي في   1,690
   .التجارية عمال المصرفيةاألكبير منها من 

  
  المصاريف التشغيلية

مارس  31لربع األول المنتهي في لمليون درهم إماراتي  592 لتصل إلى %4.0 سجلت المصاريف التشغيلية زيادة طفيفة بنسبة
بنسبة  معدل التكلفة إلى الدخل تحسنومع ذلك، . 2016في الفترة نفسها من عام درهم إماراتي  مليون 567 بـمقارنة ، 2017
  ن الكفاءة.يمما يشير إلى التوسع المستمر وتحس 2016للفترة ذاتها في  %33.7 مقارنًة بـ 32.8%

 

 

 

 

 
 

 

 

  

34.3%
34.0%

32.8%

2015ديسمبر  2016ديسمبر  2017مارس 

(%) معدل التكلفة إلى الدخل  
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  )2017الزمنية (الربع األول من عام  الفترة أرباح
  

مليون درهم إماراتي   1,001مليون درهم إماراتي من   1,042إلى  2017مارس  31الفترة المنتهية بتاريخ ارتفع صافي أرباح 
  .الربحيةفي  قوياً ، ويمثل ذلك نموًا %4، بزيادة نسبتها 2016عام الفترة نفسها من في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أهم بنود بيان المركز المالي:

 التغيير (%)  2016 ديسمبر 2017مارس  مليار درهم إماراتي
 %6 121,377114,968 صافي الموجودات التمويلية

 %4 24,25623,409 استثمارات في الصكوك

 %57 15,0239,547 اإلسالميةالمستحقة من البنوك واالستثمار في ودائع المتعاملين 

 %2 8,3378,158 االستثمارات في أدوات الملكية والعقارات

 %8 168,993156,082 الموجودات المربحةمجموع 

 (%5) 17,87718,889 النقد وموجودات أخرى

 %7 186,870174,971 مجموع الموجودات 

   
 %12 137,225122,377 ودائع المتعاملين

 %35 10,3577,695 صكوك تمويليةأدوات 

 %9 160,939147,701 مجموع المطلوبات 

 (%8) 15,78317,155 حقوق الملكية واالحتياط للمساهمين

 - 7,3467,346  الصكوك من الشّق األول

 %1 2,8022,769  فائدة غير متحّكمة

 %7 186,870174,971  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

(مليون درھم إماراتي)ربحية قوية ومتنامية 

6,489  6,761 

1,690  1,804

3,839  4,050 

1,001  1,042

2015ديسمبر  2016ديسمبر  2016مارس  2017مارس 

صافي اإليرادات التشغيلية صافي الربح
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     النسب:أبرز 

 (%5.5) %93.9%88.4 صافي نسبة التمويل إلى ودائع المتعاملين

 (%1.7) %17.8%16.1  نسبة رأس المال من الشق األول

 (%1.6) %18.1%16.5 نسبة كفاية رأس المال

 (%0.2) %3.9%3.7 غير العاملة الموجوداتنسبة  

 %1 %117.0%118.0 نسبة تغطية المخصصات

  

  التمويلمحفظة 

  114.9مقارنة بـ ، 2017مارس  31للفترة المنتهية بتاريخ مليار درهم إماراتي   121.4 نما صافي الموجودات التمويلية ليبلغ
، وذلك نتيجة لمواصلة البنك اختراقه عددًا من القطاعات المستهدفة %6، بزيادة نسبتها 2016عام نهاية مليار درهم إماراتي في 

وارتفعت الموجودات التمويلية للخدمات المصرفية للشركات، باستثناء العقارات التجارية، . المتعلقة بالشركاتوخصوصًا األعمال 
مليار  40لتبلغ  %3مليار درهم، بينما شهدت األعمال المصرفية لألفراد نموًا بنسبة  77لتصل قيمتها إلى تقريًبا  %8.5بنسبة 

  .ضمن نطاق التوجه %18بنسبة  سليمجارية منخفًضا عند مستوًى درهم. وال يزال التركيز على العقارات الت
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الشركات األفراد العقارات وكاستثمارات الصك وك الودائع بين البن
وشھادات اإليداع

االستثمار في 
األسھم والعقارات

2015 2016 2017الربع األول 

التوزيع بحسب القطاع (مليار درھم إماراتي)
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 جودة الموجودات
للفترة المنتهية بتاريخ  %3.7 إلى )غير العاملة( الموجودات نسبة هذهملة تراجعًا ثابتًا، مع تحّسن أظهرت الموجودات غير العا

 31للفترة المنتهية بتاريخ  %3.5 المتعثرة التمويالت نسبةبلغت و  .2016عام نهاية في  %3.9 مقارنًة بـ، 2017مارس  31
بشكل  والمعدالت منخفضة القيمة غير العاملةالموجودات التحسن في  . ويعزى2016بنهاية عام  %3.6، من 2017مارس 

مع  رمةمنصال واتجديدة خالل السنو القديمة باإلضافة إلى تمويالت جيدة  المسددة من محفظة التمويالتالمبالغ أساسي إلى 
في الفترة  %118معدل التغطية النقدية تكاد ال تذكر. ومع التعزيز المستمر للمخّصصات، بلغ جديدة  نسبة تمويالت غير عاملة

بما في ذلك  استقر معدل التغطية اإلجماليةو  .2016عام نهاية في  %117 مقارنًة بـ، 2017مارس  31المنتهية بتاريخ 
  .2016في نهاية عام  %158مقارنًة بـ  %160 نسبة ند، عالضمانات بالقيمة المخّفضة

 

 

 

  استثمارات الصكوك
مع  مقارنةً ، 2017مارس  31للفترة المنتهية بتاريخ  مليار درهم إماراتي 24.3 لتبلغ %4 ارتفعت استثمارات الصكوك بنسبة

ل ، موجودة بشكيهيمن عليها الدوالروهذه االستثمارات هي في األساس محفظة . 2016عام نهاية في مليار درهم إماراتي   23.4
  .بدرجة تصنيفيتمتع وغيرها من األسماء من الدرجة األولى، أغلبها أسماء سيادية وتشمل رئيسي في دولة اإلمارات، 

 

  

 

5.0%

3.9% 3.7%
4.1%

3.6% 3.5%

2015ديسمبر  2016ديسمبر  2017مارس 

نسبة الموجودات غير العاملة نسبة التمويالت المتعثرة

20,066

23,409 24,256

2015ديسمبر  2016ديسمبر  2017مارس 
استثمارات الصكوك

 الموجودات غير العاملة

استثمارات الصكوك (مليون درھم إماراتي)
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  المتعاملينودائع 
بعد أن ، 2017مارس  31في الفترة المنتهية بتاريخ مليار درهم إماراتي  137لتصل إلى  %12نسبة ارتفعت ودائع المتعاملين ب

مليار درهم    50.5التوفير حساباتالحسابات الجارية و  قيمة وبلغت. 2016عام نهاية مليار درهم إماراتي في  122كانت تبلغ 
، مما يعكس نموًا 2016نهاية مليار درهم إماراتي في  47.4 مقارنًة بـ، 2017مارس  31في الفترة المنتهية بتاريخ إماراتي 

، مما يشير إلى 2017مارس  31بتاريخ  %89 نسبة التمويل إلى الودائع إلى منخفضة التكلفة. ووصلتودائع متواصًال في ال
  تمتع البنك بأقوى مستويات السيولة في القطاع.

 

 

 

 
 

  كفاية رأس المال
، %16.1تها للشق األول نسب بلغت حين في ،2017 مارس 31في  %16.5 عندعلى قوتها  المال رأس كفاية نسبة حافظت

 .التنظيمية المتطلباتوتتجاوز كلتا النسبتان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %8وللشق األول  %12 و*المستوى التنظيمي المطلوب لنسبة كفاية رأس المال ھ

 

110  122  137 

88% 94%

88%

2015ديسمبر  2016ديسمبر  2017مارس 

ودائع المتعاملين صافي نسبة التمويل إلى الودائع

 )2017مارس  31مليار درھم إماراتي بتاريخ 137ودائع المتعاملين (

 *المال رأس كفاية نسب

18.2%

14.9%

15.7%

18.1%

16.5%
18.2%

14.7%

15.5%

17.8%

16.1%

2013 2014 2015 2016 Q1 2017
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 التصنيفات:

 التاريخ النظرة المستقبلية التصنيف طويل األجل 

 2016ديسمبر   إيجابية Baa1 وكالة موديز لخدمات المستثمرين

 2016أغسطس  مستقرة A وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية

 2016نوفمبر  مستقرة IIRA( A/A1الوكالة العالمية االسالمية للتصنيف (

 

 :7201 من عام األولأبرز محطات الربع 

  لممتازة ار أمريكي، وهو أكبر إصدار للصكوك صكوك بقيمة مليار دوال إصدارب فبرايرشهر في نجح بنك دبي اإلسالمي
الذي يندرج تحت برنامج بنك دبي اإلسالمي للصكوك صكوك الإصدار جاء من قبل مؤسسة مالية. وقد على اإلطالق 

يعكس الطلب القوي والثقة التي يضعها المستثمرون مما  ،%3.664معدل ربح ب ،ر أمريكيمليارات دوال 5والذي تبلغ قيمته 
 مارات العربية المتحدة.اإلبدولة العالميون في أكبر بنك إسالمي 

  بي اإلسالمي د. ويمتلك قصىالشرق األإلى أسواق للبنك دخول أول  ايسيفي إندون ةعيإطالق بنك بانين دبي الشر كما يشكل
  .افي إندونيسيالبنك الجديد  من أسهم %40حوالي حصة تبلغ 

  من العام: األولبعض أبرز الصفقات التي شهدها الربع 
 

 
 الصكوك

  التاريخ
اسم الجهة 
 المبلغ الصادر (دوالر أمريكي)  معدل الفائدة (%)  نوع الجهة المصدرة المصدرة/الملزمة

يناير 
2017 

مؤسسة دبي لالستثمارات 
 الحكومية

 1,000,000,000  5.000  سياديةشبه 

فبراير 
 1,000,000,000  3.664  مؤسسة مالية بنك دبي اإلسالمي 2017

مارس 
2017 

 500,000,000  4.875  (قطر)شركة  إزدان القابضة

مارس 
  1,250,000,000  5.004  سيادية  الحكومة التركية  2017
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 2017الربع األول من عام جوائز 

 الجائزة راعي الجائزة  التاريخ
 للخدمات المصرفية في فايننس  EMEAجوائز  2017مارس 

 2016الشرق األوسط 
 صكوكال مؤسسة إلصدارأفضل 

 أفضل بنك إسالمي شامل 2016سالميك فاينانس نيوز إاستطالع مجلة  2017فبراير 
 أفضل بنك إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة 2016سالميك فاينانس نيوز إاستطالع مجلة  2017فبراير 
 البنك اإلسالمي األكثر ابتكاراً  2016سالميك فاينانس نيوز إاستطالع مجلة  2017فبراير 
 أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد 2016سالميك فاينانس نيوز إاستطالع مجلة  2017فبراير 
 أفضل صفقة للعام 2016سالميك فاينانس نيوز إاستطالع مجلة  2017فبراير 
 أفضل صفقة للعام في اإلمارات 2016سالميك فاينانس نيوز إاستطالع مجلة  2017فبراير 
 أفضل صفقة هجينة للعام 2016سالميك فاينانس نيوز إاستطالع مجلة  2017فبراير 
 صفقة باكستان للعام 2016سالميك فاينانس نيوز إاستطالع مجلة  2017فبراير 
 صفقة تمويل مشترك للعامأفضل  2016سالميك فاينانس نيوز إاستطالع مجلة  2017فبراير 
 أفضل صفقة تمويل عقاري للعام 2016سالميك فاينانس نيوز إاستطالع مجلة  2017فبراير 
 صفقة إندونيسيا للعام 2016سالميك فاينانس نيوز إاستطالع مجلة  2017فبراير 
 صفقة الكويت للعام 2016سالميك فاينانس نيوز إاستطالع مجلة  2017فبراير 
 أفضل بنك للعام جوائز الرئيس المالي في الشرق الوسط 2017يناير 
 فئة الصيرفة واالستثمار –الخدمات المالية  جائزة الخليج لتجربة المتعاملين 2017يناير 
 مركز االتصال األكثر تحسناً  2016جوائز أولمبياد الخدمات  2017يناير 
 التصالمركز ا –برنامج لتحسين تجربة المتعاملين أفضل  2016جوائز أولمبياد الخدمات  2017يناير 
 أفضل استراتيجية في تجربة متعاملين 2016جوائز أولمبياد الخدمات  2017يناير 
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 نبذة عن بنك دبي اإلسالمي:

، أكبر بنك إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وشركة مساهمة عامة، 1975يعد "بنك دبي اإلسالمي"، الذي تأسس في عام 
ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل اإلسالمي العالمي، وهو أول بنك إسالمي متكامل الخدمات ورابع أكبر 

فرعًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ولديه حضور ضمن سبعة  90ى العالم. ويدير البنك حاليًا شبكة تضم بنك إسالمي على مستو 
مليون متعامل، ويوفر  1.7أسواق حول العالم، ويعمل على توسيع حضوره من أجل تعزيز نمو وتطور القطاع. يقدم البنك خدماته لقرابة 

 زايدة من المنتجات والخدمات المتوفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. لقاعدة متعامليه المتنامية مجموعة مت

ويفخر البنك بحرصه الدائم على بناء الشراكات والتحالفات االستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي، وتوفير خدماته على أوسع نطاق 
في    فرعاً  243ممكن، حيث قام بتأسيس "بنك دبي اإلسالمي باكستان المحدود" المملوك له بالكامل، والذي يملك شبكة فروع تضم أكثر من 

"بنك دبي اإلسالمي" على موافقة الهيئة التنظيمية لزيادة نسبة مساهمته في بنك بانين الشريعة  حصلرئيسية في باكستان. كما مدينة  62
 بالمئة. 40في أندونيسيا إلى 

المجتمعي  قدم دعمهوٕالى جانب ما حققه من إنجازات كمؤسسة تجارية راسخة، لم يغفل بنك دبي اإلسالمي يومًا عن دوره الكبير في المجتمع، فهو ي
لعديد تسهم بمبالغ تقدر بماليين الدراهم سنويًا في دعم ا  عبر "مؤسسة دبي اإلسالمي اإلنسانية" وهي مؤسسة اجتماعية، إنسانية، خيرية وغير ربحية،

 من القضايا اإلنسانية على مستوى الدولة وفي الخارج.

، حقق البنك أداًء متقدمًا في القطاع المالي في دولة اإلمارات على مدى 2014وبالشروع في أجندة النمو التي وضعها حديثًا في عام 
الثالثة أعوام الماضية ليسجل أداًء غير مسبوق بالرغم من ظروف السوق المتقلبة. وشهد النمو القوي تجاوز الحصة السوقية لبنك دبي 

ل الفترة ذاتها. والمثير لإلعجاب أكثر هو نمو األرباح بنسبة خال %50مع تضاعف دفتر التمويل ونمو الودائع بنسبة  %6اإلسالمي نسبة 
خالل الفترة ذاتها بانضمام بنك دبي اإلسالمي إلى نخبة البنوك المعدودة التي تشّكل "نادي أرباح المليار دوالر" في دولة  %100فاقت 

 .اإلمارات  

ت والمتعاملين ، بدًال عن كونه بديًال للتمويل التقليدي بالنسبة للشركايتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل اإلسالمي معيارًا ثابتاً 
حول العالم. وقد حصل على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليًال راسخًا على مساهماته في مختلف المجاالت بما يشمل الخدمات 

ة. ن خدماته االستشارية ومساهماته في مجال المسؤولية االجتماعيالمصرفية لألفراد والشركات والخدمات المصرفية االستثمارية، فضًال ع
جوائز التمويل اإلسالمي،  -2016في جوائز مجلة وورلد فاينانس لعام "أفضل بنك إسالمي في اإلمارات" ومن بين هذه الجوائز، جائزة 

"أفضل بنك للخدمات شملت  2016اإلسالمية  كما حصل على أربعة جوائز هامة ضمن النسخة الحادية عشرة من جوائز المال واألعمال
بنك  "أفضل، و "أفضل منظم للصكوك"، و في اإلمارات"  شركاتأفضل بنك للخدمات المصرفية لل، و "المصرفية لألفراد في اإلمارات"

الشرق األوسط فايننس  EMEAتوزيع جوائز  حفل للبنك خالل منحت التي  "إلصدار الصكوك مؤسسة"أفضل  جائزة" وٕالى جانب. إسالمي"
الميك فاينانس مجلة اسفي حفل توزيع جوائز  ةجائز  ةي عشر تاثن رقمًا قياسيًا بحصوله على بنك دبي اإلسالميحقق  ،2016عام ل
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لعام ل " المتحدة العربية اإلمارات دولة في إسالمي بنك"أفضل و  "شامل إسالمي بنك"أفضل جائزتي شملت ، 2016عام المرموقة ل نيوز
  2016 عام خالل نيوز فاينانس اسالميكفاز بنك دبي اإلسالمي في حفل توزيع جوائز مجلة  ،الثاني على التوالي. إضافة إلى هذه الجوائز

  .في اإلمارات" للعامصفقة  أفضل"منها   لعام"ا اتصفق أفضل" ضمن بثماني صفقات رائدة 

  .www.dib.ae للمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا

 

  تابعونا على القنوات االجتماعية لبنك دبي اإلسالمي

 https://www.facebook.com/dib.uae/  

 https://www.youtube.com/user/DubaiIslamicBank 

 https://twitter.com/DIBtoday  

 bank-islamic-https://www.linkedin.com/company/dubai 
https://www.instagram.com/dubai_islamic_bank/   

 
  للمعلومات الصحفية، يرجى االتصال بـ:

  بنك دبي اإلسالمي
  جواهر جمعة الشامسي
  رئيس االتصاالت المؤسسية والعالقات العامة –مساعد نائب الرئيس 

  5314 207 4 971+هاتف: 
  jawaher.alshamsi@dib.aeبريد إلكتروني: 

  

  ويبر شاندويك
  غريس ويتنبرغ

  4254 445 4 971+هاتف: 
 GWittenberg@webershandwick.comبريد إلكتروني: 


