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 :بيان صحفي

 لألشهر التسعة األولى نتائج المالية العلن تبنك دبي اإلسالمي مجموعة 

 2018سبتمبر  30خ يللفترة المنتهية بتار 

  على أساس سنوي إماراتي، مليار درهم 8.5إلى  %13.6نسبة إجمالي الدخل بارتفاع. 
  بزيادة 2018ألشهر التسعة األولى من عام خالل اإماراتي مليار درهم   3.7إلىصافي أرباح المجموعة ارتفاع ،

 .على أساس سنوي %12.1نسبة ب
 مليار درهم  222.8، لتصل إلى2018األشهر التسعة األولى من عام خالل  %7.4 بنسبة موميةنمو الميزانية الع 

 .إماراتي

 2018أكتوبر  10دبي، 

(، أول بنك إسالمي في العالم واألكبر في دولة DIBأعلن بنك دبي اإلسالمي )المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول 
سبتمبر  30بتاريخ لألشهر التسعة المنتهية اإلمارات العربية المتحدة من حيث إجمالي الموجودات، اليوم عن نتائجه المالية 

2018. 

 :2018شهر التسعة األولى من عام لألأبرز النتائج المالية 

 وضبط التكاليف موميةمستدام للميزانية العنمو الالأداء تشغيلي قوي نتيجة 
 مليار  157.3 مقارنة بـ %10.0مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها   173.1إلى واستثمارات الصكوك تمويلارتفع صافي ال

 .2017عام درهم إماراتي في نهاية 
 مليار درهم إماراتي  207.3مع  مقارنة %7.4نسبتها ، بزيادة مليار درهم إماراتي  222.8إلىاآلن إجمالي الموجودات  بلغ

 .2017عام في نهاية 
  للفترة ذاتها من العام الماضي %30.7 مقارنة بـ، %29.0ليصل إلى مساره التنازلي الدخل واصل معدل التكلفة إلى. 
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 لألرباح اإلجمالية والصافيةنمو قوي 

  مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها  7,510 مقارنة بـمليون درهم إماراتي،   8,532إلى  %13.6ة نسببارتفاع إجمالي الدخل
 .الماضيعام المن 

 مليون درهم إماراتي في  3,301مليون درهم إماراتي، مقارنًة بـ  3,701إلى  %12.1ة نسببالمجموعة  ارتفع صافي أرباح
 العام الماضي.الفترة نفسها من 

  أعلى نطاق للتوجه هذا العام. حافظًا علىم، %3.15إلى  يدخل التمويلالمش اصافي هوصل 

 
 جودة الموجوداتقوية ل مؤشرات
  121 إلىمعدل تغطية المخصصات  ارتفعو  .%3.3على نسبة  غير العاملة تمويالتمعدل الحافظ%. 
  ما يشير إلى توفر سيولة ثانوية قوية في ، %155وصلت التغطية اإلجمالية بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة إلى

 الميزانية العمومية.

  ةوقوي ةثابتت تمويال
 ماراتي إدرهم  مليار 147.2مقارنة مع مليار درهم إماراتي   160.6لتصل إلى %9.1بنسبة  ودائع المتعامليننمو قوي ل

 .2017 ديسمبرفي 
  سبتمبر  30 تاريخ حتىإماراتي مليار درهم  52على قيمتها عند الحسابات الجارية وحسابات التوفير ودائع حافظت

2018. 
 88.8إلى نسبة التمويل إلى الودائع  وصلت%. 

 

 لحقوق االكتتاب الناجح صداراإلبعد  3بازل  تحت معاييرمال الرأس قوى لأمعدالت 
  12.75، مقارنًة بالحد األدنى المطلوب عند %18.6إلى نسبة كفاية رأس المال وصلت%. 
 رأس المال من الشق األول CET 1  مجاًًل وفر يل، %9.25مقارنًة بالحد األدنى المطلوب عند  %13.3يسجل نسبة

 الجديدة. 3معايير بازل  تحتكبيرًا للنمو 
  ضمن نطاق التوّجه.%18.2، والعائد على حقوق الملكية يسّجل نسبة %2.31العائد على الموجودات يسّجل نسبة ، 
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 :2018 سبتمبر 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":

  الحاتواإلص العالمية، النفط أسعار انتعاش أعقاب فيم االمستد نموهامسيرة  المتحدة العربية اإلماراتدولة تواصل 
 .النمو مصادر تنويعو  الخاص القطاع لتعزيز مبادرات يتضمن الذي الحكومي والتحفيز ،الجديدة

 وسيعود ذلك بالنفعالرئيسية القطاعات في والتطوير اإلنفاقحجم  من 2019 لعام المعتمدة اًلتحادية الميزانية وستزيد ، 
 .القطاعات هذه على اًلستراتيجي هلتركيز  نظًرا ،اإلسالمي دبي بنكعلى  وكذلك المصرفي القطاععلى 

  2018التسعة األولى من عام  لألشهر %7.4 بنسبة العموميةلميزانيته  قوي نمو معدل على اإلسالمي دبي بنك يحافظو، 
 .ألرباحنمو قوي ل تحقيقساهم في مما ة لضبط التكاليف جيد إدارةب مدعوًما

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

  ،مليار  35تجاوز تي الت السوقية القيمة معيعد بنك دبي اإلسالمي اليوم من بين الشركات األسرع نموًا في المنطقة
 .درهم إماراتي

  للمحافظة  الالزمةمنصة وال التحتية البنيةفي توفير  التكنولوجيا فيالمستمرة  اإلسالمي دبي بنك استثماراتوسوف تساهم
 .القادمة السنوات في البنك نمو على

 وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي اإلسالمي":

 ساهم في  مما، ةاًلقتصادي البيئةالتي تشهدها  للتغيراتالسريعة  ًلستجابةا على ةدر قال اإلسالمي دبي بنك لطالما أظهر
 التسعة األشهر خاللمليار دوًلر أمريكي  بأرباح تجاوزت ،سنوي أساس على %12 بنسبة رباحناأل قوي نموتحقيق 
 ، وألول مرة في تاريخ البنك.العام من األولى

 تحسن كبير في ع م يبقى الوضع المالي للبنك راسخاً  الربع،هذا  خالل ةاًلئتمانيات لتصنيفحصولنا على تأكيدين ل ومع
 .الربحية إلى باإلضافة، والسيولة ،موجوداتال جودة

  وهو وضع %29ليرتفع إلى نسبة لألفضل وساهمت اإلدارة المثالية للتكاليف في تحسين معدل التكلفة إلى الدخل ،
 دبي. بشكل ًليصدق لمؤسسة ذات امتياز مقرها فيفعال 
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  فيعلى د األالحمستقرًا، يبقى هامش صافي األرباح عند الودائع طويلة األجل والتي توفر تموياًل  تحفيزبالرغم من 
مليار درهم  52الجارية وحسابات التوفير بحوالي  مدعومًا بسجالت قوية للحساباتبشكل متمكن  %3.15السوق بنسبة 

 إماراتي.
  جمالي كفاية رأس المال بنسبة  %13.3الرسملة تبقى قوية مع رأس مال من الشق األول بنسبة  متجاوزة  %18.6وا 

 .3اًلحتياطية ضمن معايير بازل  ا في ذلك المخصصاتبم التنظيمية المتطلبات
 

 االستعراض المالي

 أهم بنود بيان الدخل:

 )%( التغيير 2017 سبتمبر 2018 سبتمبر درهم إماراتيمليون 
 %14 7,510 8,532 إجمالي الدخل

 %35 (1,829) (2,477) حصة المودعين/حاملي الصكوك من األرباح

 %7 5,681 6,055 صافي اإليرادات

 %1 (1,741) (1,754) المصاريف التشغيلية

 %9 3,940 4,301 الربح قبل خسائر انخفاض القيمة والضريبة على الدخل

 (%8) (619) (570) خسائر انخفاض القيمة

 (%52) (20) (30) الضريبة على الدخل

 %12 3,301 3,701 صافي األرباح للفترة

  التغيير 2017سبتمبر  2018سبتمبر  :أبرز النسب
    

نقطة أساس  %3.13 %3.15 صافي هامش الدخل التمويلي% 30  

) %30.7 %29.0 كلفة إلى الدخل%تمعدل ال نقطة اساس  170) 

) %2.34 %2.31 على متوسط الموجودات %العوائد  نقطة اساس  3) 

) %18.6 %18.2 حقوق الملكية%متوسط العوائد على  نقطة اساس  40) 

 0.04 0.49 0.53 األرباح لكل سهم )درهم لكل سهم(
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 إجمالي الدخل

 2018في األشهر التسعة األولى من عام الدخل لي إجماارتفع 
أساس  على %13.6، بزيادة بنسبة إماراتيمليون درهم   8,532 إلى

 تالدخل من التمويالإلى نمو سنوي، وُيعزى ذلك بشكل رئيسي 
مليون   6,894ليبلغعلى أساس سنوي  %20.5بنسبة  ةاإلسالمي

للفترة نفسها من إماراتي مليون درهم   5,722درهم إماراتي قياسًا بـ
 .2017عام 

 

 

 صافي اإليرادات
سبتمبر  30في  ةمنتهيلألشهر التسعة الارتفع صافي اإليرادات 

مقارنة  %6.6درهم إماراتي بزيادة نسبتها  مليون  6,055إلى  2018
. 2017عام لفترة نفسها من امليون درهم إماراتي في   5,681بـ

من خالل األشهر التسعة  %8.3وارتفعت الرسوم والعموًلت بنسبة 
 .مليون درهم إماراتي  1,112لتصل إلى 2018العام 

 

 المصاريف التشغيلية
 مقارنة بـ، مليون درهم إماراتي  1,754ثابتة عند 2018 سبتمبر 30في  ةلمنتهيلألشهر التسعة االمصاريف التشغيلية بقيت 

 تحّسًنا كبيًرا ليسجل معدل التكلفة إلى الدخل. ونتيجة لذلك، شهد 2017في الفترة نفسها من عام درهم إماراتي  مليون  1,741
 .2017في ديسمبر  %30.4 مقارنًة بـ %29.0نسبة 
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 الزمنية الفترةأرباح 
سبتمبر  30بتاريخ لفترة األشهر التسعة المنتهية  مليون درهم إماراتي  3,701إلى %12.1نمًوا قوًيا بنسبةرباح األصافي سّجل 
دعم وساهمت اإلدارة القوية لضبط التكاليف في  .2017عام سبتمبر من الفي مليون درهم إماراتي   3,301، مقارنًة مع2018
 القوي لصافي األرباح. وهذا النم

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (مليون درهم إماراتي)المصاريف التشغيلية 
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 ربحية قوية ومتنامية )مليون درهم إماراتي(
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 أهم بنود بيان المركز المالي:

 درهم إماراتي مليون
 التغيير )%( 2017ديسمبر  2018سبتمبر  

ت واستثمارات صافي التمويال
 الصكوك

 173,062 157,357 10% 

المستحقة من البنوك واالستثمار 
 في ودائع المتعاملين اإلسالمية

 21,352 23,681 (10%) 

االستثمارات في أدوات الملكية 
 والعقارات

 9,234 8,942 3% 

 %7 189,980 203,647  الموجودات المربحةمجموع 

 %10 17,357 19,128  النقد وموجودات أخرى

 %7 207,337 222,775  مجموع الموجودات 
 

    

 %9 147,181 160,607  ودائع المتعاملين

 %42 8,659 12,300  صكوك صادرة

 %6 178,456 189,446  مجموع المطلوبات 

     

واالحتياط حقوق الملكية 
 للمساهمين

 

23,325 18,592 25% 

 - 7,346 7,346  الصكوك من الشّق األول

 (%10) 2,943 2,658  الحصص غير المسيطرة

 %7 207,337 222,775  مجموع الموجودات 
 

    

 التغيير  2017ديسمبر  2018سبتمبر   أبرز النسب:

صافي نسبة التمويل إلى ودائع 
 المتعاملين

 

88.8% 90.6% ( نقطة أساس  180) 

نقطة اساس  %11.5 %13.3  نسبة رأس المال من الشق األول 180  

نقطة اساس  %17.2 %18.6  نسبة كفاية رأس المال 140  

) %3.4 %3.3  غير العاملة تمويالتالنسبة   نقطة اساس  10) 

نقطة اساس  %117.9 %120.6  نسبة تغطية المخصصات 270  
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 محفظة التمويل
مليار   133.3مقارنة بـ 2018سبتمبر  30بتاريخ مليار درهم إماراتي  142.6إلى للعمالء صافي الموجودات التمويلية ارتفع 

وارتفعت قوي. النمو أجندته للتحقيق نتيجة لمواصلة البنك  وذلك ،%7 بزيادة نسبتها، 2017نهاية عام في  درهم إماراتي
، إماراتي مليار درهم 100 ةقيمإلى رقم قياسي بلتصل تقريًبا  %11بنسبة  للخدمات المصرفية للشركاتالموجودات التمويلية 

 2 علىقيمته تزيد ، مدعومة بتمويل جديد إماراتي مليار درهم 40على مستوياتها عند  األعمال المصرفية لألفرادحافظت بينما 
 .%19عند نسبة تقارب ضمن التوجه وبقي التركيز على العقارات التجارية  إماراتي. درهمار ملي

 

 

 جودة الموجودات
على التوالي،  %3.2و %3.3إلى  المتعثرة التمويالتو  العاملةغير تحسن معدل نسبة التمويالت ، 2018سبتمبر  30بتاريخ 

إلى  2018 سبتمبر 30المنتهية بتاريخ لألشهر التسعة ووصل معدل التغطية النقدية موجودات. جودة النتيجة مواصلة تعزيز 
ى إل بما في ذلك الضمانات بالقيمة المخّفضة معدل التغطية اإلجمالية ووصل .2017عام نهاية في  %118 مقارنًة بـ، 121%
 .أساس نقطة 51مع التكلفة الحالية للمخاطر عند  %155 نسبة

72
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 ودائع المتعاملين
بعد ، يمليار درهم إمارات  160.6لتصل إلى %9نسبة ب 2018 سبتمبر 30في الفترة المنتهية بتاريخ  ارتفعت ودائع المتعاملين

 واليح ثابتة عند التوفير حساباتالحسابات الجارية و  قيمة وبقيت. 2017عام نهاية مليار درهم إماراتي في  147 تبلغ أن كانت
 .مما يعكس قوة السيولة، %89 أقل مننسبة التمويل إلى الودائع وبقيت . مليار درهم إماراتي  52.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكلفة اإلجمالية للمخاطر )%( التمويالت غير العاملة
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 كفاية رأس المال
واقع بلرأس المال  األولمعدل الشق و معدل كفاية رأس المال ارتفع إجمالي على قوتها، حيث  المال رأس كفاية معدًلت حافظت

 ناجح لحقوق اًلكتتابصدار ال. وساهم اإلعلى التوالي %13.3و %18.6 نسبةب، 2018الربع من عام  هذا فيأساس  نقطة 30
ن المستثمرين ممتنوعة للغاية من قبل مجموعة اهتماًما كبيًرا ، حيث جذبت الصفقة األساسية للبنك مالال رأسفي تعزيز مؤشرات 

 (.D-SIBالمالي ) للنظام مهم محليكبنك  اإلسالمي دبي بنك اختيار تم ين.دوليالو ين محليال

 

 

 

 

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

 

 

 التصنيفات:
 التاريخ النظرة المستقبلية التصنيف طويل األجل 

 2018يونيو  مستقرة A3 وكالة موديز لخدمات المستثمرين

 2018 سبتمبر مستقرة A وكالة فيتش للتصنيفات اًلئتمانية

 2018 أكتوبر مستقرة A/A1 (IIRAالوكالة العالمية اًلسالمية للتصنيف )

 

15.0%
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18.6%

10.8%

9.6%

12.0%
11.5%

13.3%
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نسبة كفاية رأس المال راس المال من الشق األول

 المال* رأس كفاية نسب
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 لتصنيفل الدولية اإلسالمية وكالةال أكدت :2018 أكتوبر (IIRA )عند  عالمية تصنيفات اإلسالمي دبي بنكمنح  على
A/A1 المستمر ووالنم ،موجودات بمرور الوقتال جودة لمؤشرات المستمر التحسيننتيجة  القويةصنيفات التهذه . وجاءت 
 .قوية ربحية تحقيق، والتي قادت إلى التكاليف على القوية والضوابط ،ودات األعمالموجفي 

 حيث مخاطر اإلصداراتمن أكدت وكالة فيتش للتصنيف اًلئتماني على تصنيف بنك دبي اإلسالمي : 2018 سبتمبر 
 ةمحليال مكانته" مما يعكس +bb( عند "VR)تصنيف الجدوى و مستقرة،  ةمستقبلينظرة " مع A"عند ( IDR) ة األجلطويل

 ته المتينة.صحية وسيولته الوربحي ةقويال
  لى أن تشير إ ،بنك دبي اإلسالميمن قبل لحقوق اًلكتتاب الناجح صدار اإلموديز مذكرة حول وكالة تنشر : 2018يونيو

رأسمال ي احتياطباإلضافة إلى الحفاظ على  ،الماليةته ومالءته وستدعم سيول ،إيجابي للبنكعامل زيادة رأس المال هي 
 ومستقر على المدى المتوسط. قوي

 

 :2018 عامالمن الربع الثالث أبرز محطات 
  عقد البنك شراكة مع برنامج سكاي واردز طيران اإلمارات إلطالق بطاقة ائتمان سكاي واردز طيران اإلمارات من بنك دبي

مين. وتجمع البالد من المسافرين الدائ، والتي صممت خصيصًا لتقدم قيمة استثنائية للمجتمع المتنامي في الجديدة اإلسالمي
هذه الشراكة اثنتين من العالمات التجارية الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، لتقدم مجموعة من بطاقات اًلئتمان 
 المميزة لكسب أميال سكاي واردز، باإلضافة إلى مميزات رائعة أخرى. تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية بنك دبي

 اإلسالمي لتقديم حلول مبتكرة وذات قيمة مضافة للمتعاملين.
  ًمن للتحقق "األولى "الخطوة اسم تحت ذكياً  حالً  اإلسالمي دبي بنك أطلق ،سكنيال التمويل قطاع في الرائد لدوره واستمرارا 

 الجديد الحل يويلب البنك. يوفرها التي "سكني" برنامج حلول باقة إطار في سكنيال التمويل على للحصول المتعامل أهلية
 دمةخ بمنصة يزودهم حيث أحالمهم منازل شراء نحو األولى خطواتهم يبدؤون عندما المتعاملين لدى للغاية ملحة حاجة
 أي خالل منو  مكان أي ومن وقت أي في فوراً  المسبقة الموافقة على الحصول للعميل تتيح اًلستخدام وسهلة مجانية ذاتية
 تحديد يف العميل يساعد مرجعاً  ليكون خياراتك" "اعرف دليل األولى" "الخطوة منصة توفر كما باإلنترنت. متصل جهاز

 تتيح ونهاك اإلسالمي، دبي بنك لشراكات جديداً  وبعداً  قيمة إضافة الحل هذا ويمثل له. األنسب يسكنال التمويل خيارات
 أكبر. سهولةب العقار شراء قرار اتخاذ على متعامليه يساعد بما بالشركاء، اصةالخ البيع نقاط مختلف في التواجد للبنك
 مام العقاري التطوير شركات كبريات من شركة عشرة اثنتي مع شراكات البنك عقد ،2018 سكيب سيتي معرض وخالل
 مثبتة كيةذ أجهزة باستخدام المعرض، فعاليات خالل "سكني" باقة ضمن األولى" "الخطوة منصة من اًلستفادة لعمالئها أتاح
 الخاصة. أجنحتها في



 

12 
 

 

 خدمة مؤخراً  يةاإللكترون المصرفية الخدمات إدارة طرحت لعمالئه، أفضل تجربة توفير بغية المستمرة البنك جهود إطار وفي 
 اًلستفسارات على الرد لها تتيح اًلصطناعي، الذكاء بخصائص مزودة خدمة وهي .Bot’ Chat ‘DIB الفورية الدردشة
 اعةالس مدار على المالية المعامالت إجراء من العميل تمكين إلى باإلضافة والخدمات، المنتجات حول المعلومات وتقديم
 اًلئتمان. بطاقات ودفعات الخدمات فواتير وسداد الحسابب المتعلقة اتاًلستفسار  ومنها األسبوع، أيام وطيلة

 

 

 متعامليه ساعدي آخر ابتكاراً  ليقدم المتحرك، الهاتف عبر المصرفية للخدمات الجديد هتطبيق البنك دّشن ،2018 سبتمبر وفي 
 األموال لوتحوي الفواتير وسداد الحساب رصيد من التحقق بين ما التطبيق خدمات وتتنوع مكان. أي من أموالهم إدارة في
 ترنت.باإلن متصل متحرك جهاز أي وعبر نمكا أي ومن وقت أي في مصرفية معامالت أي تنفيذ يمكنهم كما الخارج، إلى

 اتإصدار  إتمام في نجح حيث اإلسالمية، المال رأس أسواق مجال في ونشط رائد دور لعب اإلسالمي دبي بنك ويواصل 
 من العديد لصالح الثالث الربع خالل أمريكي دوًلر مليار 8 حوالي قيمتها تتجاوز مشترك تمويل وصفقات صكوك

 رئيسي مدير بدور البنك قام الثالث، الربع وخالل دولية. وكيانات مالية ومؤسسات كبرى شركات ذلك في بما الُمصِدرين،
 صالحل لتزاماتاًل إدارة نشطةأل مشترك وكيل دور إلى باإلضافة الصكوك، إصدارات من للعديد اكتتاب ومدير مشترك
 يتمتع لتيا القوية اإلمكانات على اإلنجازات هذه ؤكدوت الجديدة. اإلصدارات مع بالتزامن تنفيذها تم والتي كبرى، شركات

 .الجديدة داراتاإلص وبيع ترتيب حدود يتجاوز بما المعقدة القياسية الصفقات مع التعامل في الواسعة وخبرته البنك بها
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 أهم الصفقات التي قام بها البنك منذ بداية العام:
 الصكوك

مليون المبلغ الصادر ) )%( ربحمعدل ال المصدرةنوع الجهة  اسم الجهة المصدرة/الملزمة
 االستحقاقتاريخ  دوالر أمريكي(

 2025سبتمبر  29 500 4.750 شركة الدار لالستثمار العقاري*
 2023سبتمبر  26 1,300 3.389 دولية البنك اإلسالمي للتنمية

 2028سبتمبر  26 1,000 4.848 شركة موانئ دبي العالمية المحدودة*
 2023سبتمبر  19 500 4.375 مؤسسة مالية الهالل مصرف
 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
 (إدارة المسؤولية اتممارسنب اإلى ج*)
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 المشتركة لصفقاتا

دوالر مليون المبلغ اإلجمالي ) لزمة/القطاعنوع الجهة الم اسم الجهة الملزمة
 أمريكي أو ما يعادله(

 تاريخ التوقيع

 2018سبتمبر  1,500 شركة إعمار العقارية
 2018يوليو  2,000 شركة موانئ دبي العالمية

 2018يوليو  1,090 شركة كونستركشنإم سي 
 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 عجمان مصرف
 2018مارس  1,200 سياديةشبه  مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية

 2018يناير  165 شركة تيكوم لالستثمارات
 

 حتى تاريخه 2018العام جوائز 

 الجائزة راعي الجائزة  التاريخ

 برنامج دبي للخدمة المتميزة 2018 سبتمبر
 فئة الخدمات المصرفية )فرع -أفضل المحالت التجارية 

 المبنى الرئيسي لطيران اإلمارات(

 مجلة اسيا ون 2018 سبتمبر
تكريم الدكتور عدنان شلوان ضمن قائمة الهنود العالميين 

-2017تحت فئة القيادة العالمية لعام  2018لعام 
 ، خالل سلسلة جوائز فخر األمة وقمة األعمال2018

 أفضل بنك إسالمي للعام 2018 جوائز أسيت تريبل أيه للتمويل اإلسالمي لعام 2018 يونيو

 أفضل بنك إسالمي للخدمات المصرفية لألفراد 2018جوائز أسيت تريبل أيه للتمويل اإلسالمي لعام  2018 يونيو

 أفضل بنك إسالمي للتمويل التجاري 2018جوائز أسيت تريبل أيه للتمويل اإلسالمي لعام  2018 يونيو

 أفضل صكوك صادرة من جهات دولية 2018للتمويل اإلسالمي لعام جوائز أسيت تريبل أيه  2018 يونيو

 أفضل صندوق إسالمي لالستثمار العقاري )ريت( 2018جوائز أسيت تريبل أيه للتمويل اإلسالمي لعام  2018 يونيو

 أفضل صفقة إسالمية في باكستان 2018جوائز أسيت تريبل أيه للتمويل اإلسالمي لعام  2018 يونيو

 أفضل صفقة إسالمية في البحرين 2018جوائز أسيت تريبل أيه للتمويل اإلسالمي لعام  2018 يونيو

 أفضل صفقة إسالمية في تركيا 2018جوائز أسيت تريبل أيه للتمويل اإلسالمي لعام  2018 يونيو

 2018أفضل بنك للعام  2018جوائز أسيت تريبل أيه للتمويل اإلسالمي لعام  2018 يونيو
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 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

 لألفرادأفضل بنك إسالمي للخدمات المصرفية  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 لتنفيذي 
 العالمي

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

 2018لعام  األعمال الهنود في العالم العربي
 لمشروع للعام أفضل تمويل 2018جائزة مركز الليم إلدارة المشاريع  2018 إبريل

 2018 إبريل
الجوائز السنوية الخامسة والعشرين ألفضل البنوك  – غلوبال فاينانس

2018 
 2018أفضل مزّود للتمويل التجاري اإلسالمي لعام 

 أوسع تطبيق لمؤشر السعادة برنامج دبي للخدمة المتميزة 2018 إبريل

 2018 إبريل
 "ترندز" لألعمال بالتعاون معمجلة  -جوائز أفضل الرؤساء التنفيذيين 

 " كلية إدارة األعمال "إنسياد

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

 دول مجلس التعاون الخليجي

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

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

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

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

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

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

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

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

 األكثر ابتكاًراالبنك اإلسالمي  2017استطالع مجلة إسالميك فاينانس نيوز ألفضل البنوك في عام  2018مارس 
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 أفضل بنك إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة 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 2017للخدمات المصرفية في الشرق األوسط فاينانس"  EMEA" 2018 فبراير

 أفضل فروع 2017جوائز أولمبياد الخدمات  2018 فبراير

 أفضل قياس لتجربة متعاملين 2017جوائز أولمبياد الخدمات  2018 فبراير

 اإلماراتالبنك األسرع نمًوا في  2017جوائز مجلة إنترناشيونال فاينانس  2018 يناير
 

# # # 

 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 
العالم.  ىدبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل اإلسالمي العالمي، وهو أول بنك إسالمي متكامل الخدمات وثالث أكبر بنك إسالمي على مستو 

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

 والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

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

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  2017بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام  واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطالق

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

املين حول العالم. عيتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل اإلسالمي معيارًا ثابتًا، بدًًل عن كونه بدياًل للتمويل التقليدي بالنسبة للشركات والمت
راد ما يشمل الخدمات المصرفية لألفوقد حصل على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دلياًل راسخًا على مساهماته في مختلف المجاًلت ب

الرائدة  هوالشركات والخدمات المصرفية اًلستثمارية، فضاًل عن خدماته اًلستشارية ومساهماته في مجال المسؤولية اًلجتماعية. ومما يدل على مكانت
، فاز البنك 2017ت المرموقة. وفي عام في قطاع التمويل اإلسالمي، حصد بنك دبي اإلسالمي لقب أفضل بنك إسالمي في العديد من المناسبا

األعمال. وكونه من حفل جوائز التميز لقطاع  23بالجائزة العالمية اإلسالمية لألعمال في نسختها األولى في المنطقة، والتي تم تقديمها خالل الدورة 
بما في ذلك جوائز بانكر  2018لعديد من الجوائز في عام من البنوك الرائدة في قطاع التمويل اإلسالمي العالمي، فقد حاز بنك دبي اإلسالمي على ا

 الشرق األوسط، برنامج دبي للخدمة المتميزة ، مجلة إنترناشونال فاينانس وجوائز إسالميك فاينانس نيوز.
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 www.dib.aeلمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: 

 ية لبنك دبي اإلسالمي:تابعونا على القنوات اًلجتماع

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
 كاشف موسى

 عالقات المستثمرينرئيس 
 971.4.2075454+هاتف: 

 kmoosa@dib.ae: بريد إلكتروني

 ويبر شاندويك
 ديفيد روس

 ولعالقات عمالء أمدير 
 4254 445 4 971+هاتف: 

 webershandwick.comDRoss@بريد إلكتروني: 
 

 :لتنزيل تطبيق بنك دبي اإلسالمي لعالقات المستثمرين
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