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 :بيان صحفي

 2018األول من عام  لنصفلبنك دبي اإلسالمي مجموعة النتائج المالية ل

  إماراتيمليار درهم   5.6أكثر منإلى  %15نسبة إجمالي الدخل بارتفاع 
  14نسبة صافي أرباح المجموعة بارتفاع% 
 صداراإل بعد الصحيح المسار على النمو خططبقاء  ؤكدي %3بنسبة  الودائعو  %6 نسبةالنمو القوي لدفتر التمويل ب 

 .الناجح لحقوق االكتتاب

 

 2018 يوليو 18، دبي

 (، أول بنك إسالمي في العالم واألكبر في دولةDIBأعلن بنك دبي اإلسالمي )المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول 
بتاريخ  ةهيالمنتفترة )الاألول من العام نصف اإلمارات العربية المتحدة من حيث إجمالي الموجودات، اليوم عن نتائجه المالية لل

 (.2018 يونيو 30

 

 :2018من عام  األول للنصفأبرز النتائج المالية 

 رئيسيةاألعمال الالناتج عن في الدخل  الكبير رتفاعمدفوًعا باال  األرباحنمو 
 مليون درهم إماراتي   2,143مقارنةً بـ  %14مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها   2,441المجموعة ليبلغ ارتفع صافي أرباح

 .2017في الفترة نفسها من عام 
 مليون درهم إماراتي   4,865مقارنة بـ %15مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها   5,577ارتفاع إجمالي الدخل ليصل إلى

 .2017ترة نفسها من عام في الف
 مليون درهم   3,677مقارنة بـ  %10مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها   4,036صافي اإليرادات التشغيلية ليصل إلى قفز

 .2017إماراتي حققها البنك في الفترة نفسها من عام 
  مليون درهم إماراتي 392وصلت خسائر انخفاض القيمة إلى 
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  29.4عند دخل التكلفة إلى المعدل  مع كاليفللتاستمرت اإلدارة الفعالة% 

 هذا العام.في أعلى نطاق للتوجه إلى  اآلن ، ليصل%3.15إلى  يدخل التمويلال هامشصافي  تحسن 

 للميزانية العموميةنمو مستدام 
  مليار درهم   133.3مقارنة بـ  %6مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها   141.8إلى  يةتمويلموجودات الالارتفع صافي

 .2017إماراتي في نهاية عام 
 مليار درهم إماراتي في   24.0مقارنة مع %18بزيادة نسبتها  ،مليار درهم إماراتي  28.4ارتفعت استثمارات الصكوك إلى

 .2017عام نهاية 
  في  مليار درهم إماراتي  207.3مقارنة مع %4، بزيادة نسبتها مليار درهم إماراتي  215.6وصل إجمالي الموجودات إلى

 .2017عام نهاية 

 ضمن نطاق التوجهجودة الموجودات مقاييس 
 3.3 تحسنًا ثابتًا ليبلغ اآلن غير العاملة تمويالتالمعدل  حقق%. 
 120 بنسبةمعدل تغطية المخصصات  ارتفع%. 
  االحتياطي والسيولةتوفر ما يشير إلى ، %158وصلت التغطية اإلجمالية بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة إلى 

 قوية في الميزانية العمومية.ال

 لنمو ها الهام لدعمل صالثابتة تواسيولة ال
  مقارنة مع  %3، بزيادة نسبتها 2018األول من عام  النصفمليار درهم إماراتي في   151.4بلغت ودائع المتعاملين

 .2017نهاية العام 
  37مرتفعةً من ، من إجمالي قاعدة الودائع %39شكلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير حصة كبيرة بلغت نسبتها% 

 .2017في نهاية عام 
 ةالكفاء تعزيز مع استمرار، %94إلى نسبة التمويل إلى الودائع  وصلت. 

 لحقوق االكتتاب الناجح صداراإلبعد  3بازل  معايير تحتمال الرأس اقوى لمعدالت 
  12.4، مقارنًة بالحد األدنى المطلوب عند %18.3إلى نسبة كفاية رأس المال وصلت%. 
 رأس المال من الشق األول CET 1 الجديدة. 3معايير بازل  ضمنمجااًل كبيرًا للنمو ر وفيل، %13.0سجل نسبة ي 
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 على المدى الطويلللمساهمين  يمةق وائدعالتركيز على توفير 
 0.33مقارنة بـ  2018األول من عام  النصفدرهم إماراتي في   0.38تحسنت األرباح لكل سهم بشكل أكبر لتصل إلى  

 في الفترة نفسها من العام الماضي.إماراتي درهم 
 2018األول من عام  النصففي  %2.33 عندثابتًا  موجوداتائد على الو العمعدل  بقي. 
  2018األول من عام  النصففي  %18.8و تها بنحنسبلى ع المساهمين حقوقالعوائد على حافظت. 

 :2018 يونيو 30تعليقات اإلدارة بشأن األداء المالي للفترة المنتهية في 
 قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي اإلسالمي":

  ف مؤخرًا لتشجيع النمو االقتصادي عبر مختل العربية المتحدة اإلماراتدولة المبادرات الجديدة التي أعلنت عنها تبدو
 .السنوات القادمةعلى مدى القطاعات الرئيسية إيجابية للغاية بالنسبة للشركات وكذلك األسواق المالية 

   لمالية اتهدف إلى تعزيز القوة ية، و ميظالجهات التنالمال خطوة قوية أخرى من قبل يعد طرح القوانين الجديدة لرأس
 .الحفاظ على مصلحة جميع المساهمين مع خلق فرص نمو جديدة في الوقت ذاتهو  للقطاع بشكل عام

 رؤية  ،رفع مستوى رأس المال مؤخرًا من خالل إصدار حقوق االكتتاب تجاهلمساهمين ل ةالهائلاالستجابة  لقد كانت
 3تجاوز االكتتاب في االصدار الحد المطلوب بحوالي مشجعة لمجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا. وبالنظر إلى 

 .ةز تميملاهذه المؤسسة  المستثمرون في ضعهال بوضوح على الدعم القوي والثقة التي يفإن ذلك يد ،مرات

 

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

  لتقلبات امناعة تجاه قراض إلى خلق امتياز أكثر إلالحذر تجاه اإدارة المخاطر والنهج  مجال فيأدت ممارساتنا الصارمة
 أكثر من أي وقت مضى. ،قتصاديةالا

  التي تم تحسينها و  متحركالالهاتف و على اإلنترنت تنا الرقمية من خالل منص ناتعزيز قدراتليواصل البنك استثماراته
 أكثر ثراًء.و  بة سهلة االستخدامتجر وفير متقدمة لت خدماتتزويد عمالئنا ببما يهدف إلى  ،مؤخًرا

  ك يشير بوضوح إلى المركز المالي القوي للبن ،مؤخراً بنك دبي اإلسالمي لاالئتماني تصنيف الإن إعادة التأكيد على
 عبر جميع المقاييس والنسب المالية الرئيسية.
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 وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي اإلسالمي":

  لدخل نمو ا نتج عنه مماالتوسع في جميع األعمال ب ،له ناكما خططحيث يسير حتى اآلن عامًا موفقًا  2018يعد عام
 الرئيسية متوافقة مع التوجيهات. األداءمؤشرات  تظلفي حين األساسي 

  بالزيادة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير وكذلك  مدعومةً  ،التصاعديتواصل مستويات الدخل الشاملة مسارها
 الحد األعلى للتوجيهات المقدمة في وقت سابق.نحو األخير  تحرك التوسع في صافي هامش التمويل، حيث

 ائد و ال يزال تعزيز الكفاءة مجال تركيز، وهي حقيقة واضحة أثبتتها االتجاهات السائدة في المقاييس الرئيسية لنسب الع
 وهوامش معدل التكلفة إلى الدخل.  العوائد على الموجودات و  المساهمينعلى حقوق 

  د نتوقع أن تزيفإننا مع جدول أعمال مجموعة بنك دبي اإلسالمي،  على الصعيد الدولي البنك مع اتساق عملياتو
لنمو التي أثبتت في ا ستراتيجيتناامع استمرارنا في نشر  ،على مر السنين تنا خارج دولة اإلمارات العربية المتحدةمساهم
 في أسواق أخرى.جدواها 

 إلى خلق قدرة جديدة على تحقيق مزيد من النمو، مما سمح لنا باالستمرار في إطالق  أدت الزيادة األخيرة في رأس المال
 وق.في السموقعه الريادي الية أو سواء من حيث القوة الم بنك دبي اإلسالمي العنان للقدرة التي يوفرها امتياز

 جديد ا التوجهنالكشف عن بقريًبا  قوم، سن، ومع وضع حجر األساستم اإلعداد لسنة ناجحة أخرى لبنك دبي اإلسالمي
وأجندة توسعية للبنك، والتي ستتمحور بشكل كبير حول التحول الرقمي الموجه بشكل مباشر إلى تغيير طريقة تفاعل 

 كفاءة أكبر وعائدات أعلى. -هدفان بسيطان ، لالمؤسسة مع المتعاملين
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 االستعراض المالي

 أهم بنود بيان الدخل:

 )%( التغيير 2017يونيو  2018يونيو  درهم إماراتيمليون 
 %15 4,865 5,577 إجمالي الدخل

 %30 (1,189) (1,540) حصة المودعين/حاملي الصكوك من األرباح

 %10 3,677 4,036 صافي اإليرادات

 %2 (1,162) (1,187) المصاريف التشغيلية

 %13 2,514 2,849 الربح قبل خسائر انخفاض القيمة والضريبة على الدخل

 %10 (356) (392) خسائر انخفاض القيمة

 %11 (15) (17) الضريبة على الدخل

 %14 2,143 2,441 صافي األرباح للفترة

    
    :أبرز النسب

 - %3.15 %3.15 هامش الدخل التمويلي%صافي 

 (bps 220) %31.6 %29.4 كلفة إلى الدخل%تمعدل ال

 (bps 1) %2.34 %2.33 العوائد على متوسط الموجودات %

 bps 42 %18.39 %18.81 %المساهمينحقوق متوسط العوائد على 

 0.05 0.33 0.38 األرباح لكل سهم )درهم لكل سهم(

 

 

 إجمالي الدخل
الفترة مليون درهم إماراتي في   4,865قارنة مع مليون درهم إماراتي م  5,577الدخل إلىلي إجمامع ارتفاع تواصل نموها الربحية 

 ع. وارتفللبنكاألعمال األساسية في مستدام إلى النمو البشكل رئيسي  %15بنسبة ه الزيادة عزى هذت  . و 2017عام نفسها من 
مليون درهم   3,713 مليون درهم إماراتي قياسًا بـ  4,415ليبلغ  %19الدخل من التمويل اإلسالمي وصفقات االستثمار بنسبة 

 .2017عام للفترة نفسها من إماراتي 
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 صافي اإليرادات
  3,677مقارنة بـ %10مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها   4,036إلى 2018 يونيو 30في  ةالمنتهيللفترة اإليرادات ارتفع صافي 

 2018النصف األول من العام في  %14الرسوم والعموالت بنسبة ارتفعت و . 2017عام لفترة نفسها من امليون درهم إماراتي في 
 .مليون درهم إماراتي 781لتصل إلى 

 المصاريف التشغيلية
مقارنة بـ ، 2018 يونيو 30األول المنتهي في  للنصفمليون درهم إماراتي   1,187ثابتة عند التشغيلية المصاريفبقيت 

شهد معدل التكلفة إلى الدخل تحّسًنا كبيًرا ليسجل ونتيجة لذلك، . 2017في الفترة نفسها من عام درهم إماراتي  مليون  1,162
 .2017في  %30.4مقارنًة بـ  %29.4نسبة 

 

 

 

 الزمنية  الفترةأرباح 
مليون درهم إماراتي في   2,143مليون درهم إماراتي من  2,441إلى 2018 يونيو 30الفترة المنتهية بتاريخ ارتفع صافي أرباح 
ز تعزيفي الربحية من خالل جهود البنك لدامة التحسينات المست واستمرت .%14، بزيادة نسبتها 2017عام الفترة نفسها من 

دارة التكاليف في جميع   .المجموعة أعمالالنمو وا 
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 ربحية قوية ومتنامية )مليون درهم إماراتي(
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 أهم بنود بيان المركز المالي:

 التغيير )%( 2017ديسمبر  2018يونيو  درهم إماراتيليار م

 %6 133,334 141,836 صافي الموجودات التمويلية

 %18 24,023 28,448 استثمارات في الصكوك

 (%18) 23,681 19,418 المستحقة من البنوك واالستثمار في ودائع المتعاملين اإلسالمية

 (%2) 8,942 9,100 االستثمارات في أدوات الملكية والعقارات

 %5 189,980 198,803 مجموع الموجودات المربحة

 (%3) 17,357 16,848 النقد وموجودات أخرى

 %4 207,337 215,651 مجموع الموجودات 
 

   

 %3 147,181 151,399 ودائع المتعاملين

 %42 8,659 12,301 صكوك صادرة

 %3 178,456 183,205 مجموع المطلوبات 

    

 %21 18,592 22,467 حقوق الملكية واالحتياط للمساهمين

 - 7,346 7,346 الصكوك من الشّق األول

 (%11) 2,943 2,633 مسيطرةالحصص غير ال

 %4 207,337 215,651 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

    أبرز النسب:

 bps 310 %90.6 %93.7 صافي نسبة التمويل إلى ودائع المتعاملين

 bps 100 %16.0 %17.0 نسبة رأس المال من الشق األول

 bps 110 %17.2 %18.3 نسبة كفاية رأس المال

 bps 10 %3.4 %3.3 العاملة غير التمويالتنسبة  

 bps 160 %117.9 %119.5 نسبة تغطية المخصصات
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 محفظة التمويل

مليار   133.3 مقارنة بـ 2018النصف األول من عام مليار درهم إماراتي في   141.8إلى صافي الموجودات التمويلية  ارتفع
وارتفعت تحقيق نمو قوي لالمتيازات. نتيجة لمواصلة البنك  وذلك ،%6 نسبتهابزيادة ، 2017نهاية عام في درهم إماراتي 

حافظت ، بينما إماراتي مليار درهم  98 لتصل قيمتها إلىتقريًبا  %10بنسبة  الموجودات التمويلية للخدمات المصرفية للشركات
 ارملي  1.2إلى نحو قيمته صل ت، مدعومة بتمويل جديد إماراتي مليار درهم 40على مستوياتها عند  األعمال المصرفية لألفراد

 .%19وبقي التركيز على العقارات التجارية عند نسبة تقارب  .إماراتي درهم
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 جودة الموجودات
 التمويالتجودة على التوالي، مما يعكس  %3.2و %3.3 إلى منخفضة القيمة التمويالتو المتعثرة معدل نسبة التمويالت  تحسن

عام نهاية في  %118 مقارنًة بـ، 2018 يونيو 30في الفترة المنتهية بتاريخ  %120معدل التغطية النقدية إلى  ووصلالجديدة. 
في نهاية  %157 بـمقارنًة  %158 نسبةإلى  بما في ذلك الضمانات بالقيمة المخّفضة معدل التغطية اإلجمالية ووصل .2017
  .2017عام 

 

 

 ودائع المتعاملين
بعد أن  ،مليار درهم إماراتي 151لتصل إلى  %3نسبة ب 2018 يونيو 30في الفترة المنتهية بتاريخ ارتفعت ودائع المتعاملين 

مليار   59.2 إلى التوفير حساباتالحسابات الجارية و  قيمة وارتفعت. 2017عام نهاية مليار درهم إماراتي في  147كانت تبلغ 
منخفضة التكلفة. ودائع القاعدة  مع استمرار التوجه نحو تحسين، 2018 يونيو 30في الفترة المنتهية بتاريخ درهم إماراتي 

 .2018يونيو  30في الفترة المنتهية بتاريخ  %94 نسبة التمويل إلى الودائع إلى ووصلت
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 كفاية رأس المال
 بلغ حين في ،2018يونيو  30في  %18.3على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال  المال رأس كفاية معدالت حافظت

، نكاألساسية للب مالال رأسفي تعزيز مؤشرات  حقوق االكتتابناجح لصدار الوساهم اإل. %13.0لرأس المال  األولمعدل الشق 
 .يندوليالو ين محليالمستثمرين من ال متنوعة للغايةمن قبل مجموعة اهتماًما كبيًرا الصفقة  حيث جذبت

 

 الجديد 3 بازل معيارلة بموجب يعكس الرسم البياني أعاله قيم السنة السابقة المعد  *

 

 التصنيفات:
 التاريخ النظرة المستقبلية التصنيف طويل األجل 

 2018يونيو  مستقرة A3 موديز لخدمات المستثمرين وكالة

 2018يونيو  مستقرة A وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية

 2016نوفمبر  مستقرة A/A1 (IIRAالوكالة العالمية االسالمية للتصنيف )

 

 

  ة طويل اتاإلصدار حيث مخاطر من أكدت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني على تصنيف بنك دبي اإلسالمي : 2018يونيو
 ةقويال ةمحليال مكانته" مما يعكس +bb( عند "VR)تصنيف الجدوى و مستقرة،  ةمستقبلينظرة " مع A"عند ( IDR) األجل
 ته المتينة.صحية وسيولته الوربحي
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  تشير إلى أن زيادة رأس ،بنك دبي اإلسالميالناجح من قبل حقوق الموديز مذكرة حول إصدار وكالة تنشر : 2018يونيو 
ومستقر  قوي مال رأساحتياطي باإلضافة إلى الحفاظ على  ،الماليةته ومالءته وستدعم سيول ،إيجابي للبنكعامل المال هي 

 على المدى المتوسط.

 :2018 عامالمن  الربع الثانيأبرز محطات 
 مليار 1.6الثاني، إذ أصدر أسهمًا إضافية بقيمة ل الربع الخلحقوق االكتتاب اجح النصدار اإلمي السإلبنك دبي اجز أن 

. وجذبت هذه الصفقة اهتماًما كبيًرا من خالل اكتتابات تجاوزت هومواصلة دعم خطط نمو بنك لتعزيز رأس مال ال درهم إمارتي
ين بواحد دوليمليار درهم إماراتي، األمر الذي يعكس بوضوح االهتمام الهائل من قبل المستثمرين المحليين وال 14قيمتها 

 .من أسرع البنوك وأكثرها ربحية في المنطقة
 وصول إلى الغنية ومتميزة للغاية وتضمن بتجربة  تعاملينتزود الماإللكتروني للبنك موقع لتم إطالق منصة محسنة ل

لى جانب . المعلومات المتعلقة بمنتجات بنك دبي اإلسالمي وخدماته ني الجديد و اإللكتر يوفر الموقع  ،مبسطال هتصميموا 
 .مدعومة بأحدث التقنيات لتقديم تجربة في غاية السالسة وسهولة االستخداموظائف متقدمة 

  وذلك من  ،مارات العربية المتحدةإلمي خارج دولة االسإلالتمويل احول قطاع ستراتيجيته في نشر الوعي ايواصل البنك
ندونيسيا خافي كل من تتمؤتمرات ومنتديات أعمال كبرى المشاركة في خالل   .ل هذا الربعالرستان وكازاخستان وا 

 

 أهم الصفقات التي قام بها البنك منذ بداية العام:
 الصكوك

مليون المبلغ الصادر ) )%( الربحمعدل  نوع الجهة المصدرة اسم الجهة المصدرة/الملزمة
 االستحقاقتاريخ  دوالر أمريكي(

 2023إبريل  24 500 4.471 مؤسسة مالية بنك نور
 2023إبريل  18 500 4.231 مؤسسة مالية بنك الشارقة اإلسالمي

 2023إبريل  18 400 6.625 شركة داماك للتنمية العقارية المحدودة
 2028مارس  22 600 4.500 شركة طيران اإلمارات

 2023مارس  21 500 6.875 شركة دار األركان
 2028مارس  14 1,000 4.226 سيادية حكومة الشارقة

 سيادية جمهورية إندونيسيا

 3.750سنوات:  5
 2023مارس  01 1,250 )صكوك خضراء(

سنوات:  10
 2028مارس  01 1,750 4.400

 2023 فبراير 06 1,000 3.625 مؤسسة مالية بنك دبي اإلسالمي
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 المشتركة صفقاتال

 نوع الجهة المصدرة اسم الجهة الملزمة
مليون المبلغ اإلجمالي )

 أمريكي أو ما يعادله(دوالر 
 تاريخ التوقيع

 2018مايو  615 شركة اإلمارات الدولية لالتصاالت
 2018إبريل  319 مؤسسة مالية بنك البركة التركي

 2018إبريل  350 شركة مجموعة ميدان
 2018مارس  104 شركة دبي للعقارات

 2018مارس  150 شركة NBBمجموعة 
 2018مارس  200 مؤسسة مالية بنك عجمان

 2018مارس  1,200 سياديةشبه  مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية
 2018يناير  165 شركة تيكوم لالستثمارات

 

 

 2018عام جوائز 

 الجائزة راعي الجائزة  التاريخ

 2018 مايو
جوائز األعمال بدولة اإلمارات العربية  –مجلة ميدل إيست ماركتس 

 2018المتحدة 
 2018أفضل بنك للعام 

 أفضل بنك إسالمي 2018 جوائز بانكر ميدل إيست للقطاع المصرفي 2018 مايو

 أفضل بنك إسالمي للخدمات المصرفية لألفراد 2018 جوائز بانكر ميدل إيست للقطاع المصرفي 2018 مايو

 شركاتأفضل بنك إسالمي للخدمات المصرفية لل 2018 جوائز بانكر ميدل إيست للقطاع المصرفي 2018 مايو

 أفضل منّظم صكوك 2018 جوائز بانكر ميدل إيست للقطاع المصرفي 2018 مايو

 2018 جوائز بانكر ميدل إيست للقطاع المصرفي 2018 مايو
أفضل رئيس على جائزة حاز الدكتور عدنان شلوان 

في قطاع التمويل والصيرفة اإلسالمية  هتميز ل تنفيذي
 العالمي

 األوسطالشرق فوربس  2018 مايو
ضمن قائمة أهّم قادة  الدكتور عدنان شلوان تم اختيار

 2018لعام  األعمال الهنود في العالم العربي
 أفضل تمويل مشروع للعام 2018جائزة مركز الليم إلدارة المشاريع  2018 بريلإ

 2018 إبريل
 عامل الجوائز السنوية الخامسة والعشرين ألفضل البنوك – غلوبال فاينانس

2018 
 2018سالمي لعام مزّود للتمويل التجاري اإلأفضل 

 أوسع تطبيق لمؤشر السعادة برنامج دبي للخدمة المتميزة 2018 إبريل
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 2018 إبريل
مجلة "ترندز" لألعمال بالتعاون مع  -التنفيذيين  ءجوائز أفضل الرؤسا

 " كلية إدارة األعمال "إنسياد

 الثالث كأفضلحاز الدكتور عدنان شلوان على المركز 
رئيس تنفيذي في منطقة  100رئيس تنفيذي من بين أهّم 

 دول مجلس التعاون الخليجي

 2018جوائز بانكر ميدل إيست للمنتجات لعام  2018 إبريل
بطاقة المستهلك  –أفضل بطاقة ائتمانية مشتركة 

 االئتمانية من اقتصادية دبي وبنك دبي اإلسالمي
 أفضل مركز اتصال 2018ميدل إيست للمنتجات لعام جوائز بانكر  2018 إبريل

 اإلسالمي للتمويل السكني –أفضل تمويل سكني  2018جوائز بانكر ميدل إيست للمنتجات لعام  2018 إبريل

 للعام مؤسسية أفضل صفقة 2018جوائز بانكر ميدل إيست للمنتجات لعام  2018 إبريل

 صفقة العام في سلطنة ع مان 2017نيوز ألفضل البنوك في عام استطالع مجلة إسالميك فاينانس  2018مارس 

 أفضل صفقة مضاربة للعام 2017استطالع مجلة إسالميك فاينانس نيوز ألفضل البنوك في عام  2018مارس 

 أفضل صفقة تمويل عقاري للعام 2017استطالع مجلة إسالميك فاينانس نيوز ألفضل البنوك في عام  2018مارس 

 أفضل صفقة في البحرين للعام 2017استطالع مجلة إسالميك فاينانس نيوز ألفضل البنوك في عام  2018مارس 

 أفضل صفقة تنظيمية لرأس المال خالل العام 2017استطالع مجلة إسالميك فاينانس نيوز ألفضل البنوك في عام  2018مارس 

 أفضل صفقة للعام في اإلمارات 2017البنوك في عام استطالع مجلة إسالميك فاينانس نيوز ألفضل  2018مارس 

 أفضل صفقة تمويل مشترك للعام 2017استطالع مجلة إسالميك فاينانس نيوز ألفضل البنوك في عام  2018مارس 

 أفضل صفقة للعام 2017استطالع مجلة إسالميك فاينانس نيوز ألفضل البنوك في عام  2018مارس 

 أفضل بنك إسالمي إلدارة الثروات 2017إسالميك فاينانس نيوز ألفضل البنوك في عام استطالع مجلة  2018مارس 

 البنك اإلسالمي األكثر ابتكاًرا 2017استطالع مجلة إسالميك فاينانس نيوز ألفضل البنوك في عام  2018مارس 

 إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة أفضل بنك 2017استطالع مجلة إسالميك فاينانس نيوز ألفضل البنوك في عام  2018مارس 

 أفضل بنك إسالمي شامل 2017استطالع مجلة إسالميك فاينانس نيوز ألفضل البنوك في عام  2018مارس 

 أفضل مؤسسة إلصدار الصكوك 2017فاينانس" للخدمات المصرفية في الشرق األوسط  EMEA" 2018 فبراير

 أفضل فروع 2017الخدمات جوائز أولمبياد  2018 فبراير

 أفضل قياس لتجربة متعاملين 2017جوائز أولمبياد الخدمات  2018 فبراير

 البنك األسرع نمًوا في اإلمارات 2017جوائز مجلة إنترناشيونال فاينانس  2018 يناير
 

# # # 
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 نبذة عن بنك دبي اإلسالمي

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

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ولديه حضور ضمن سبعة أسواق حول العالم، ويعمل على توسيع حضوره فرعًا  90ويدير البنك حاليًا شبكة تضم 
مليون متعامل، ويوفر لقاعدة متعامليه المتنامية مجموعة متزايدة من المنتجات  1.7من أجل تعزيز نمو وتطور القطاع. يقدم البنك خدماته لقرابة 

 شريعة اإلسالمية. والخدمات المتوفقة مع أحكام ال

زيز عوفضاًل عن كونه أول وأكبر بنك إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي اإلسالمي بحضور عالمي قوي كالعب رئيسي في ت
ملوكة المحدود، وهو شركة م الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي اإلسالمي باكستان

حفظة مبالكامل لبنك دبي اإلسالمي وأول بنك إسالمي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البالتينية وخدمات األولوية المصرفية، باإلضافة إلى 
أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق  2017واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطالق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 

، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي اإلسالمي ترخيصًا 2017من أسهم البنك اإلندونيسي. وفي شهر مايو  %40األقصى، ويمتلك البنك حوالي 
 لتأسيس فرع له في كينيا، تحت اسم بنك دبي اإلسالمي كينيا المحدود. 

م. التمويل اإلسالمي معيارًا ثابتًا، بداًل عن كونه بدياًل للتمويل التقليدي بالنسبة للشركات والمتعاملين حول العال يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل
اد ر وقد حصل على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دلياًل راسخًا على مساهماته في مختلف المجاالت بما يشمل الخدمات المصرفية لألف

ات المصرفية االستثمارية، فضاًل عن خدماته االستشارية ومساهماته في مجال المسؤولية االجتماعية. ومما يدل على مكانته الرائدة والشركات والخدم
، فاز البنك 2017في قطاع التمويل اإلسالمي، حصد بنك دبي اإلسالمي لقب أفضل بنك إسالمي في العديد من المناسبات المرموقة. وفي عام 

 من حفل جوائز التميز لقطاع األعمال.  23المية اإلسالمية لألعمال في نسختها األولى في المنطقة، والتي تم تقديمها خالل الدورة الع بالجائزة

 www.dib.aeلمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: 

 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/  
 

 االتصال بـ:للمعلومات الصحفية، يرجى 
 بنك دبي اإلسالمي

http://www.dib.ae/
https://www.youtube.com/user/DubaiIslamicBank
https://twitter.com/DIBtoday
https://www.linkedin.com/company/dubai-islamic-bank
https://www.instagram.com/dubai_islamic_bank/
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 نيكول هايدي
 ستراتيجياال رئيس االتصال

 5251 207 4 971+ هاتف:
 Nicole.Hayde@dib.ae :ترونيبريد إلك

 
 ويبر شاندويك

 ديفيد روس
 4254 445 4 971+هاتف: 

 webershandwick.comDRoss@بريد إلكتروني: 
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