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 :بيان صحفي

 

 6102 لعاملالنتائج المالية لمجموعة بنك دبي اإلسالمي 

  درهممليار   4.05ليبلغ %6 ةاألرباح بنسب ارتفاع صافي
 

 6107يناير  62دبي، 
إسالمي في العالم واألكبر في دولة اإلمارات  ، أول بنك(DIBأعلن بنك دبي اإلسالمي )المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول 

 .6132مبر ديس 13 بتاريخللسنة المنتهية العربية المتحدة من حيث إجمالي الموجودات، اليوم عن نتائجه المالية 
 

 بأكمله: 6102المالية لعام نتائج الأبرز 
 

 خالل العام على الرغم من تقّلبات السوق مستدام أداء 
 عام  فيمليون درهم إماراتي   3,839 مقارنًة بـ %2مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها   4,050 ليبلغ المجموعة ارتفع صافي أرباح

6132. 
  عام في مليون درهم إماراتي   7,546 مقارنة بـ %31مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها    8,636ليصل إلى لدخلاإجمالي نمو

6132. 
  مليون درهم إماراتي   6,489 مقارنة بـ %1مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها   6,761ليصل إلىالتشغيلية ارتفع صافي اإليرادات

 .6132عام في  حققها البنك
 6132عام في مليون درهم إماراتي   410 مقارنة بـمليون درهم إماراتي  392 تراجعت خسائر انخفاض القيمة لتصل إلى . 
  6132في عام  %34.3مقارنة مع  %34.0استقراره عند نسبة كلفة إلى الدخل تمعدل الواصل. 
 6132في عام  %3.63 معمقارنة  %3.23 عند نسبة الدخل التمويليصافي هوامش  استقر. 
  مليون درهم إماراتي في عام   1,295مليون درهم إماراتي مقارنة بـ   1,425ليصل إلى  %31بنسبة  العموالت والرسومارتفع صافي

6132. 
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 يحافظ على قوته  موجوداتنمو ال
 مليار درهم إماراتي في   97.2 مقارنة بـ %31مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها   115.0 ليبلغ صافي الموجودات التمويلية ارتفع

 .6132عام 
 6132مليار درهم إماراتي في عام   20.1 مقارنة بـ %31مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها   23.4إلىاستثمارات الصكوك  ارتفعت. 
 6132مليار درهم إماراتي في عام  149.9 مقارنة بـ %17 تهانسببزيادة مليار درهم إماراتي   175.0إلى  وداتإجمالي الموج وصل. 

 

 

 لموجوداتقوية لجودة 
  6132في عام  %5.0 مقارنًة بـ %3.9 إلىلتصل تحّسن ال غير العاملةالتمويالت واصلت. 
  ووصلت التغطية اإلجمالية بما فيها الضمانات 6132في عام  %95 مقارنة بـ %117يبلغ ل مخصصاتتغطية المعدل تحسن .

 .6132في عام  %147 ، مقارنًة بـ%158إلى  اآلن بقيمتها المخصومة
 
 

 مستقّر في ودائع المتعامليننمو 
 33، بزيادة نسبتها 6132مليار درهم إماراتي في عام   110.0 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ  122.4 ودائع المتعاملين بلغت%. 
  6132في عام  %41 من إجمالي قاعدة الودائع مقارنًة بـ %39 نسبة الودائع الجارية والتوفيرشكلت نسبة. 
 

 بعد إصدار حقوق االكتتاب المالرأس تحسن وضع 
  6132في عام  %15.7ـ مقارنة ب ،%18.1 قوية لتبلغ نسبةنسبة كفاية رأس المال بقيت. 
 6132في عام  %15.5بـ ، مقارنًة %17.8 بلغت نسبة كفاية رأس المال من الشق األول. 
  سيولةوضعًا مستقرًا لل ما يمثل، %94بلغت نسبة التمويل إلى الودائع. 

 

 قوتهاتواصل عوائد المساهمين 
 ما يمثل تأثيرًا ، 6132درهم إماراتي في عام   0.74مقارنة بـ 6132في عام درهم إماراتي   0.67 وصلت األرباح لكل سهم إلى

 صدار حقوق االكتتا..إلنتيجة رغم االنخفاض طفيفًا 
 لتصل إلى أعلى ، 6132في عام  %2.71مقارنة بـ  6132في عام  %2.43 عند نسبةموجودات ائد على الو العمعدل  استقرار

 .في السوقمستوى 
 بالرغم من أعلى مستوى في السوق ، 6132في عام  %19.0مقارنة بـ  6132في عام  %17.2 نسبة ملكيةالعوائد على ال بلغت

 نتيجة إلصدار حقوق االكتتا..االنخفاض 
  تخضع لموافقة الجمعية العمومية السنوية.%54أرباح نقدية بنسبة يقترح مجلس إدارة بنك دبي اإلسالمي توزيع ، 
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 :6102لعام تعليقات اإلدارة بشأن األداء المالي 

 مجلس إدارة "بنك دبي اإلسالمي": قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس
 حقق بنك دبي اإلسالمي عددًا من اإلنجازات الهامة وعزز مكانته بشكل أكبر العالميةوالسياسية  بالرغم من التقلبات االقتصادية ،

 .6132كشركة رائدة في السوق خالل عام وأفضل 
 ي يبقى فيه في الوقت الذ مع مسار النمو الهائل لدولة اإلمارات العربية المتحدة تماشياً بنك دبي اإلسالمي التوسع في أعماله  يواصل

 أجندة أعمال الحكومة لتصبح عاصمة التمويل اإلسالمي في العالم. ملتزمًا بدعم
  م أعلى مستويات تقدي في تركيزهم مجلس اإلدارة ومدراء البنككل من  يواصلدفع االستراتيجية، في األداء المالي والنمو  يستمربينما

   وضع معايير االنضباط.فضاًل عن شركات للحوكمة ال
  تقدمه مستقبل التمويل اإلسالمي و  وأالمتعلقة بمستقبل المؤسسة سواء ، البنك ملتزمين باألهداف الموضوعةمجلس اإلدارة ومدراء إن

 حيث يواصل النمو واالزدهار كونه جزء هام وحيوي في االقتصاد العالمي.  
 

 
 المنتدب لـ "بنك دبي اإلسالمي": وقال عبدهللا الهاملي، العضو

 
 6132قوية خالل عام أخرى نتائج مالية تحقيق البنك  تابعاألداء المالي القوي عامًا بعد عام،  تماشيًا مع. 
 المجتمع كذلك على عاتقنا بكل جدية.  تنا تجاهبينما يحافظ األداء المالي على قوته، نضع مسؤولي 
  بدعم  وسنواصل لع. دورنا الفعال في المساهمةعنصرًا هامًا ضمن التزامات بنك دبي اإلسالمي  مؤسسةالمجتمعية للالمسؤولية تبقى

 المنطقة. في أرجاءالقضايا اإلنسانية الهامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة و 
 تطور بنك  حيث نقوم بتدري. وتطوير موظفينا لقيادة رئيسية لديناإن دعمنا لمبادرات الحكومة في التوطين يبقى أحد مناطق التركيز ال

  دبي اإلسالمي واستمراره على المدى الطويل.
 

 "بنك دبي اإلسالمي": مجموعةوقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي ل
 
 .لقد كانت السنوات القليلة الماضية رحلة التصدق لنا جميعًا في بنك دبي اإلسالمي 
  حقًا.وبارزًا بالنظر إلى التراجع االقتصادي العالمي، فإن ما حققناه يعد مذهاًل 
  ،كًا بمساره متمسو وخالل العقد الماضي، كان هدفنا أن نصنع امتيازًا من شأنه أن يستمر، وأن يكون قادرًا على سلك طريقه بنجاح

 اشد األوقات غير المواتية والمضطربة.حتى في 
  لى طول وجود التحديات عدية والسياسية العالمية، البد من االقتصا ريبةتاله نقص في السيولة مع الالذي ط أسعار النف تقل.مع

 الطريق.
 .بالرغم من ذلك، شهد البنك تحواًل ليصبح العبًا يقدم قدرات حقيقية و جوهرية لمتعامليه، ومساهميه والسوق على وجه العموم 
 عنا في قمة السوق عامًا بعد عام. وض في أداءنا المالي الحالي ساهم لقد 
 يزانيتنا العمومية ضعف مع نمو مفي السنوات الثالث الماضية، نمت ربحيتنا بما يوازي ضعفين ونصف، وارتفعت محفظة تمويالتنا إلى أكثر من ال

 .  %21 تجاوزتبنسبة  كامنةسيولتنا الو 
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  وذلك دليل  %1.3تراجع التمويالت غير العاملة من أرقام مزدوجة إلى مع وتحسنت جودة المحفظة في الوقت ذاته لمستويات قوية ألقصى حد
 . ة في المؤسسةالمتبع ر والنظمعلى الممارسات القوية في إدارة المخاط

 ،اليومنا يث بتحفي تأسيس هذه األعمال على مر السنوات القليلة الماضية عاد علينا بالخير الوفير،  فإن الوقت والجهد اللذين بذلناهما وبوضوح  
 نتحلى بالقوة التشغيلية والمنصة التي تسمح لنا بخلق فرص للنمو.

  في بنجاح خطط نمونا فنحن على يقين بأننا مستمرون في تنفيذ  6132قوق االكتتا. في عام ناجح لحرسملة متينة، مدعومة بإصدار مع و
 السنوات القادمة. 

 

 االستعراض المالي

 أهم بنود بيان الدخل:

 )%( التغيير 6102 6102 درهم إماراتيمليون 
 %14 7,546 8,636 إجمالي الدخل

 %77 (1,057) (1,875) حصة المودعين/حاملي الصكوك من األرباح

 %4 6,489 6,761 صافي اإليرادات

 %3 (2,224) (2,297) المصاريف التشغيلية

 %5 4,265 4,464 الربح قبل خسائر انخفاض القيمة والضريبة على الدخل

 (%4) (410) (392) خسائر انخفاض القيمة

 %38 (16) (22) الضريبة على الدخل

 %6 3,839 4,050 صافي األرباح للفترة

    
 التغيير 6102 6102 أبرز النسب

 (%0.40) %3.63 %3.23 صافي هامش الدخل التمويلي%

 (%0.30) %34.3 %34.0 كلفة إلى الدخل%تمعدل ال

 (%0.28) %2.71 %2.43 الموجودات %العوائد على متوسط 

 (%1.80) %19.0 %17.2 العوائد على متوسط حقوق الملكية%

 (0.07) 0.74 0.67 األرباح لكل سهم )درهم لكل سهم(
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 إجمالي الدخل

إماراتي مليون درهم   8,636 إلى 6132لعام الدخل لي ارتفع إجماو بقيت الربحية قوية بالرغم من البيئة االقتصادية الصعبة. 
األعمال في مستدام إلى النمو البالدرجة األولى ُتعزى  %31، بزيادة نسبتها 6132مليون درهم إماراتي في عام   7,546 من

في عام مليون درهم إماراتي   6,521ليبلغ  %18للبنك. وزاد الدخل من التمويل اإلسالمي وصفقات االستثمار بنسبة األساسية 
مليون درهم إماراتي   1,425 بلغتل %31الرسوم والعموالت بنسبة  وارتفعت. 6132مليون درهم في عام  5,520 قياسًا بـ 6132
 .6132مليون درهم إماراتي في عام   1,295 مقارنة بـ

 

 صافي اإليرادات
مليون درهم إماراتي   6,489 مقارنة بـ %1مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها  6,761إلى  6132لعام ارتفع صافي اإليرادات 

  العموالت والرسوم.فضاًل عن واالستثمار لتمويل لصفقات االنمو القوي . وُتعزى هذه الزيادة إلى 6132في عام 

 
 المصاريف التشغيلية

 من ، مرتفعةً 6132 عاممليون درهم إماراتي في   2,297 لتصل إلى %3.0 سجلت المصاريف التشغيلية زيادة طفيفة بنسبة
 %34.3 مقارنًة بـ %34.0 عندانخفاضاً  معدل التكلفة إلى الدخل سجلومع ذلك، . 6132مليون درهم إماراتي في عام   2,224
 تماشيًا مع توجه هذا العام. ،6132في عام 
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 خسائر انخفاض القيمة 

في عام  %3.9إلى ، 5104في عام  %5.0من  التمويالت غير العاملةنسبة  انخفضت ،في جودة الموجودات مع التحسن المستمر
مليون درهم  410 مقابل 6132في عام مليون درهم إماراتي  392إلى أيضًا خسائر انخفاض القيمة تراجعت بينما ، 6132

 .6132إماراتي في عام 
 

 الزمنية  الفترة أرباح
الفترة ذاتها في مليون درهم إماراتي في   3,839 مليون درهم إماراتي من  4,050 إلى 6132المنتهي العام ارتفع صافي أرباح 

 في الربحية بالرغم من بيئة السوق البطيئة نوعًا ما.قويًا يمثل ذلك نموًا و ، %2، بزيادة نسبتها 6132عام 
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 ربحية قوية ومتنامية )مليون درهم إماراتي(
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 المالي:أهم بنود بيان المركز 

 التغيير )%( 6102 6102 مليار درهم إماراتي
 %18 97,220 114,968 صافي الموجودات التمويلية

 %17 20,066 23,409 استثمارات في الصكوك

 %31 7,291 9,547 المستحقة من البنوك واالستثمار في ودائع المتعاملين اإلسالمية

 %1 8,053 8,158 االستثمارات في أدوات الملكية والعقارات

 %18 132,630 156,082 مجموع الموجودات المربحة:

 %9 17,268 18,889 النقد وموجودات أخرى 

 %17 149,898 174,971 مجموع الموجودات 

    
 %11 109,981 122,377 ودائع المتعاملين

 %37 5,602 7,695 أدوات صكوك تمويلية

 %16 127,104 147,701 مجموع المطلوبات 

 %31 13,123 17,154 الملكية واالحتياط للمساهمينحقوق 

 - 7,346 7,346 الصكوك من الشّق األول

 %19 2,325 2,769 فائدة غير متحّكمة

 %17 149,898 174,971 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

    أبرز النسب:
 %6.0 %88.0 %94.0 صافي نسبة التمويل إلى ودائع المتعاملين

 %2.3 %15.5 %17.8 المال من الشق األولنسبة رأس 

 %2.4 %15.7 %18.1 نسبة كفاية رأس المال

 (%1.1) %5.0 %3.9 نسبة  التمويالت غير العاملة

 %22.0 %95.0 %117.0 نسبة تغطية المخصصات
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 محفظة التمويل

مليار درهم إماراتي في عام  97.2 بـمقارنة ، 6132عام مليار درهم إماراتي في   115.0 نما صافي الموجودات التمويلية ليبلغ
نتيجة لمواصلة البنك اختراقه عددًا من القطاعات المستهدفة وخصوصًا األعمال المتعلقة  وذلك ،%18، بزيادة نسبتها 6132

مليار درهم، بينما  81لتصل قيمتها إلى  %24 بنسبة شركاتخدمات المصرفية للللالموجودات التمويلية وارتفعت . بالمؤسسات
 مليار درهم. 39 لتبلغ %1 بنسبة نمواً  األعمال المصرفية لألفراد شهدت

 

 

 

 جودة الموجودات
 %5.0 مقارنًة بـ، 6132 المنصرم للعام %3.9 غير العاملة إلى التمويالتأظهرت الموجودات غير العاملة تراجعًا ثابتًا، مع تحّسن نسبة 

التحسن في . ويعزى 6132عام في  %4.1من  6132في عام  %3.6 إلى منخفض القيمة لالتموي نسبة وتحسنت .6132في عام 
عزيز المستمر القديمة. وبفضل الت المبالغ المسددة من محفظة التمويالتبشكل أساسي إلى القيمة المنخفضة ة التمويالت غير العاملة ونسب

 استقر معدل التغطية اإلجماليةو  .6132في عام  %95 مقارنًة بـ 6132في عام  %117تحّسن معدل التغطية النقدية إلى للمخّصصات، 
 .6132 عام في %147 ، مقارنًة بـ6132 عامفي  %158 نسبة ند، عبالقيمة المخّفضةالضمانات بما في ذلك 
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 استثمارات الصكوك

مليار درهم إماراتي   20.1مقارنة مع  6132في عام  مليار درهم إماراتي  23.4 لتبلغ %17 استثمارات الصكوك بنسبةارتفعت 
يرها من ، وغأسماء سيادية في الغال.يهيمن عليها الدوالر وتشمل وهذه االستثمارات هي في األساس محفظة . 6132في عام 

 .بدرجة تصنيفيتمتع األسماء من الدرجة األولى، أغلبها 
 

 

 

 ودائع المتعاملين

مليار درهم  110بعد أن كانت تبلغ ، 6132في عام مليار درهم إماراتي  122لتصل إلى  %11 نسبةبالمتعاملين ودائع ارتفعت 
مليار   44.6 مقارنًة بـ 6132في مليار درهم إماراتي   47.4 التوفير حساباتالحسابات الجارية و  وبلغت. 6132إماراتي في عام 
 65.4 مليار درهم إماراتي مقارنًة بـ  75.0 لتبلغ 6132عام في  %15. ونمت ودائع االستثمار بنسبة 6132درهم إماراتي في 

بقاء البنك ى إل مما يشير 6132عام في  %94 نسبة التمويل إلى الودائع إلى ووصلت. 6132درهم إماراتي في عام  مليار
 ضمن أكثر الالعبين سيولة في السوق بالرغم من النمو القوي للتمويالت وبيئة السيولة الصعبة.
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 رأس المال وكفاية رأس المال
، %18.1الربحية القوية مع اإلصدار الناجح لحقوق األسهم الجديدة إلى نمو النسبة اإلجمالية لكفاية رأس المال إلى قادت 

 .لبنكلفي دعم أجندة النمو المستقبلية  س المال عاماًل رئيسياً أوسيكون هذا المستوى القوي من ر 

 

 

 %8وللشق األول  %05رأس المال هي *المستوى التنظيمي المطلوب لنسبة كفاية 

 

 

 :التصنيفات

 التاريخ النظرة المستقبلية التصنيف طويل األجل 

 6132ديسمبر  إيجابية Baa1 وكالة موديز لخدمات المستثمرين

 6132أغسطس  مستقرة A وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية

 6132نوفمبر  مستقرة A/A1 (IIRAالوكالة العالمية االسالمية للتصنيف )
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 :6102 من عامالرابع أبرز محطات الربع 

  تصنيفها طويل األجل للبنك عند تثبيت وكالة التصنيف االئتماني "موديز"  ت، أكد6132في شهر ديسمبر’Baa1‘ ما ،
 ألفراد ضمن دولة اإلمارات العربيةل في مجال الخدمات المصرفيةقاعدة راسخة في بناء بنك دبي اإلسالمي يعكس نجاح 

لمستمر االمتحدة وفق مقاييس ربحية وقيمة سوقية ثابتة. وتم رفع مستوى التوقعات من "مستقر" إلى "إيجابي" نتيجة التحسين 
ة في إدارة التحسينات المستمر إلى هذه النظرة اإليجابية أيضًا زى ومستويات تغطية خسائر القروض. وتعلجودة الموجودات 

 البنك. فية يبيئة الرقابالالمخاطر و 
  فالي دبي"، لتسمح هذه الشراكة شركة مشتركة مع ائتمانية ، طرح بنك دبي اإلسالمي بطاقات 6132في شهر نوفمبر"

واستعادة النقاط االئتمانية، من "فالي دبي" عند استخدام بطاقاتهم  OPENالمميزة للمتعاملين باكتسا. نقاط مكافآت برنامج 
 خدمات "فالي دبي". مقابل

 
  من العام: الرابعبعض أبرز الصفقات التي شهدها الربع 

 الصكوك
 المبلغ الصادر )دوالر أمريكي( نوع الجهة المصدرة اسم الجهة المصدرة/الملزمة التاريخ

 3011101110111 سيادية حكومة باكستان 6132أكتوبر 

 21101110111 مؤسسة مالية البنك الكويتي التركي 6132نوفمبر 

 3021101110111 شركة / شبه سيادية االتحاد للطيران )اكتتا. خاص( 6132نوفمبر 
 

 

 

 القروض المشتركة صفقات
 

حجم التسهيالت )بالدوالر  اسم الجهة المصدرة/الملزمة تاريخ التوقيع
 األمريكي(

 نوع الجهة الملزمة

 دوالر أمريكي إزدان القابضة 6132 نوفمبر
12101110111 

 مؤسسة قطرية

 بو خاطر لالستثمارات الصناعية 6132 ديسمبر
 درهم إماراتي

3036101110111 
 مؤسسة إماراتية
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 :يةلمستقبلالتوقعات ا

 مع بدءو ، حدد البنك مجددًا استراتيجية نمو متوسطة المدى، في ظل التحول الذي يشهده االقتصاد الكلي. 6131عام  ايةبدمع 
ي أجندة توسيع بنك دبي اإلسالم سيواصلعمال، األاألسواق الناشئة لبناء اقتصاد مستدام وتنمية توجه و أسعار النفط باالستقرار، 
الرئيسية. وسيبقى التركيز ثابتًا على زيادة فرص األعمال في  هأعمال، من خالل حماية وتنمية قطاعات أعماله في المقام األول

دارة من  تهمحفظمجال الخدمات المصرفية لألفراد، ومواصلة تعزيز حصة  العالمي  هحضور الخدمات المصرفية للمؤسسات، وا 
 أكبر قيمة ممكنة.  تحقيقل في المؤسسة الداخليةالتآزر  مجاالتوتحديد 

 

 

 6102جوائز عام 

 الجائزة راعي الجائزة  التاريخ
 أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في اإلمارات  6132 اإلسالمية واألعمال المال جوائز 6132نوفمبر 
 اتاإلمار  في للمؤسسات المصرفية للخدمات بنك أفضل 6132جوائز المال واألعمال اإلسالمية  6132نوفمبر 
 للصكوك منظم أفضل 6132اإلسالمية جوائز المال واألعمال  6132نوفمبر 
 إسالمي بنك أفضل 6132جوائز المال واألعمال اإلسالمية  6132نوفمبر 
" من نصي. الدكتور للعام مصرفية شخصية أفضل" 6132جوائز المال واألعمال اإلسالمية  6132نوفمبر 

 عدنان شلوان
 راتاإلما لألفراد اإلسالمية المصرفية للخدمات بنك أقوى  6132 لألفراد اإلسالمية المصرفية الخدمات جوائز 6132أكتوبر 
 دار الشريعة –استشارات شرعية  شركة فضلأ نيوز فاينانس إسالميك مجلةاستطالع  6132أكتوبر 
 دار الشريعة –أفضل شركة استشارات إسالمية  نيوز فاينانس إسالميك مجلةاستطالع  6132أكتوبر 
 اإلسالمي االقتصاد في المعرفية التحتية البنية 6132االقتصاد اإلسالمي جائزة  6132أكتوبر 
 وشمال األوسط الشرق  في للمواه. لينكدإن جوائز 6132أكتوبر 

 إفريقيا
 لينكدإن على العمل لر. تجارية عالمة أفضل

 وشمال األوسط الشرق  في للمواه. لينكدإن جوائز 6132أكتوبر 
 إفريقيا

 الخاص القطاع في اجتماعي تنفيذي مدير أكثر

أفضل المؤسسات المالية  –جلوبال فاينانس  6102أغسطس 
 6132اإلسالمية في العالم لعام 

 أفضل مؤسسة مالية إسالمية للشركات الكبرى 

أفضل المؤسسات المالية  –جلوبال فاينانس  6132أغسطس 
 6132اإلسالمية في العالم لعام 

 6132اإلسالمي لعام أفضل مزود للتمويل التجاري 

 أفضل بنك إسالمي للقطاع المالي ميدل إيست"بانكر "جوائز  6132مايو 
 أفضل منّظم للصكوك للقطاع المالي ميدل إيست"بانكر "جوائز  6132مايو 
 أفضل بنك إسالمي لألفراد للقطاع المالي ميدل إيست"بانكر "جوائز  6132مايو 
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 أفضل بنك إسالمي للشركات للقطاع المالي إيست"ميدل بانكر "جوائز  6132مايو 
 أفضل رؤية استراتيجية للدكتور عدنان شلوان للقطاع المالي ميدل إيست"بانكر "جوائز  6132مايو 
 ين عموماً لأفضل منصة لتجربة المتعام 6132جوائز قمة جينيسيس الشرق األوسط  6132أبريل 

للمنتجات المصرفية جوائز "بانكر ميدل إيست"  6132مارس 
6132 

 أفضل صفقة للعام

جوائز "بانكر ميدل إيست" للمنتجات المصرفية  6132مارس 
6132 

 أفضل تمويل للسّيارات

جوائز "بانكر ميدل إيست" للمنتجات المصرفية  6132مارس 
6132 

 أفضل خدمة على اإلنترنت

 صفقة تمويل للمؤسسات للعام أفضل 6132استطالع مجلة "إسالميك فاينانس نيوز"  6132يناير 
 أفضل صفقة في أندونيسيا 6132استطالع مجلة "إسالميك فاينانس نيوز"  6132يناير 
 أفضل صفقة مضاربة للعام 6132استطالع مجلة "إسالميك فاينانس نيوز"  6132يناير 
 للسلع للعام رابحةأفضل صفقة م 6132استطالع مجلة "إسالميك فاينانس نيوز"  6132يناير 
 أفضل صفقة عابرة للحدود 6132استطالع مجلة "إسالميك فاينانس نيوز"  6132يناير 
 أفضل قرض مشترك للعام 6132استطالع مجلة "إسالميك فاينانس نيوز"  6132يناير 
 أفضل صفقة إماراتية للعام 6132استطالع مجلة "إسالميك فاينانس نيوز"  6132يناير 
أفضل خدمات التمويل والتأمين: الخدمات المصرفية  6132جوائز تجربة العمالء في الخليج  6132يناير 

  واالستثمار
تقدير البنك لدوره البارز والداعم لجهود التوطين التي  دائرة الموارد البشرية في الشارقة 6132يناير 

 تبذلها الحكومة
 أفضل بنك إسالمي شامل 6132استطالع مجلة "إسالميك فاينانس نيوز"  6132يناير 
 أفضل بنك إسالمي في اإلمارات 6132استطالع مجلة "إسالميك فاينانس نيوز"  6132يناير 

  

 نبذة عن بنك دبي اإلسالمي:

، أكبر بنك إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وشركة مساهمة عامة، 3312يعد "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  31ى العالم. ويدير البنك حاليًا شبكة تضم بنك إسالمي على مستو 
مليون متعامل، ويوفر  3.1أسواق 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
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ويفخر البنك بحرصه الدائم على بناء الشراكات والتحالفات االستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي، وتوفير خدماته على أوسع نطاق 
في   فرعاً  611بالكامل، والذي يملك شبكة فروع تضم أكثر من ممكن، حيث قام بتأسيس "بنك دبي اإلسالمي باكستان المحدود" المملوك له 

، حصل البنك على موافقة الهيئة التنظيمية لزيادة نسبة مساهمته في بنك بانين الشريعة 6132وفي عام . مدينة رئيسية في باكستان 26
 بالمئة. 11في أندونيسيا إلى 

لى جان. ما حققه من إنجازات كمؤسسة تجارية راسخة،  ن مدوره الكبير في المجتمع، فهو يقدم دعمه المجتمعي دومًا ببنك دبي اإلسالمي يعترف وا 
 مبالغ تقدر بماليين الدراهم سنويًا في دعم العديد من القضايا اإلنسانية على مستوى الدولة وفي الخارج.خالل 

قدمًا في القطاع المالي في دولة اإلمارات على مدى ، حقق البنك أداًء مت6131وبالشروع 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 

ر لإلعجا. أكثر هو نمو األرباح بنسبة خالل الفترة ذاتها. والمثي %21مع تضاعف دفتر التمويل ونمو الودائع بنسبة  %2اإلسالمي نسبة 
خالل الفترة ذاتها بانضمام بنك دبي اإلسالمي إلى نخبة البنوك المعدودة التي تشّكل "نادي أرباح المليار دوالر" في دولة  %311فاقت 

 .اإلمارات

لشركات والمتعاملين للتمويل التقليدي بالنسبة ل يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل اإلسالمي معيارًا ثابتًا، بداًل عن كونه بديالً 
حول العالم. وقد حصل على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دلياًل راسخًا على مساهماته في مختلف المجاالت بما يشمل الخدمات 

جتماعية. ساهماته في مجال المسؤولية االالمصرفية لألفراد والشركات والخدمات المصرفية االستثمارية، فضاًل عن خدماته االستشارية وم
، جوائز التمويل اإلسالمي -6102أفضل بنك إسالمي في اإلمارات" في جوائز مجلة وورلد فاينانس لعام ومن بين هذه الجوائز، جائزة "

وأفضل  ،المصرفية اإلسالميةأقوى بنك للخدمات المصرفية اإلسالمية لألفراد في دول مجلس التعاون الخليجي" في جوائز الخدمات و"
وأفضل مزود للتداول المالي في جوائز  6102مؤسسة مالية إسالمية للشركات الكبرى وأفضل مزود للتمويل التجاري اإلسالمي لعام 

نسخة كما حصل مؤخرًا على أربعة جوائز هامة ضمن ال . 6102"غلوبال فاينانس"، أفضل المؤسسات المالية اإلسالمية في العالم لعام 
شملت أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في اإلمارات، وأفضل بنك  6102الحادية عشرة من جوائز المال واألعمال اإلسالمية 

 للخدمات المصرفية للمؤسسات في اإلمارات، وأفضل منظم للصكوك، وأفضل بنك إسالمي.

 

 .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 

http://www.dib.ae/
https://www.youtube.com/user/DubaiIslamicBank
https://twitter.com/DIBtoday
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 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 نائ. الرئيس 

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

 
 ويبر شاندويك
 غريس ويتنبرغ

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