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  :بيان صحفي

 

 المنتهية في أشهر  لفترة التسعةبنك دبي اإلسالمي مجموعة النتائج المالية ل

   2017سبتمبر  30 

  درهم إماراتيمليار  200تخطي الميزانية العمومية مليار درھم إماراتي و  3.301رباحاأل  صافيبلوغ 
 

 مليار درهم إماراتي  3.301إلىعلى أساس سنوي  %10بنسبة صافي أرباح المجموعة ع اارتف 
 مليار درهم إماراتي  131.3إلىوحتى تاريخه لتصل منذ بداية العام  %14موجودات التمويل بنسبة  نمو 
 مليار درهم إماراتي   143.5إلى وحتى تاريخه منذ بداية العام %17الودائع بنسبة  ارتفاع 

 

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

  .2017سبتمبر  30المنتهية في  أشهر  لفترة التسعةالعربية المتحدة من حيث إجمالي الموجودات، اليوم عن نتائجه المالية 
 

  :2017عام للتسعة أشهر األولى من نتائج المالية الأبرز 
 
  التشغيلية لنفقاتاوانخفاض  األرباحهوامش صافي قوة  نتيجةنمو الو المستدامة ربحية ال
 عن الفترة مليون درهم إماراتي   3,011ـ مقارنًة ب %10إماراتي، بزيادة نسبتها  مليون درهم 3,301 ليبلغ المجموعة ارتفع صافي أرباح

 .2016نفسها من عام 
  عن الفترة مليون درهم إماراتي   6,410ـمقارنًة ب %17 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها  7,510ليصل إلىارتفاع إجمالي الدخل

  .2016نفسها من عام 
  مليون درهم إماراتي   5,048مقارنة بـ %13مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها   5,681ليصل إلىالتشغيلية ارتفع صافي اإليرادات

 .2016في الفترة نفسها من عام  حققها البنك
  مليون   1,716مليون درهم إماراتي مقارنة بـ   1,741إلى استقرار النفقات التشغيلية عند حوالي للتكاليفأدت اإلدارة الفعالة واالستباقية

 . 2016من عام  نفسهاعن الفترة درهم إماراتي 
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  مليون درھم  3,332مليون درھم إماراتي مقارنة بـ  3,940إلى  %18ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل رسوم انخفاض القيمة بنسبة

 . 2016عن الفترة ذاتھا من إماراتي 
 2016نقطة أساس عن الفترة ذاتها من  81مقارنة بـ  أساس نقطة 63 إلى الئتمانامخاطر  تكلفة انخفضت. 
 2016عام  نهايةفي  %34.0مقارنة مع  %30.7إلى كلفة إلى الدخل تمعدل ال انخفض.  
 

 نمو الموجودات يحافظ على قوته عبر جميع قطاعات األعمال الرئيسية
 في درهم إماراتي  مليار  115.0 مقارنة بـ %14مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها  131.3إلى  صافي الموجودات التمويلية ارتفع

 .2016نهاية عام 
 2016في نهاية عام مليار درهم إماراتي  23.4 مقارنة بـ %8مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها   25.2إلىاستثمارات الصكوك  ارتفاع. 
 2016في نهاية عام درهم إماراتي  مليار 175.0 مقارنة بـ %15 تهانسببزيادة مليار درهم إماراتي   201.2إجمالي الموجودات بلغ. 

 

  وأفضل ممارسات إدارة المخاطر االكتتابمباشرة لقوة نتيجة آفاق إيجابية كتحافظ على  لموجوداتاجودة 
  2016عام نهاية في  %3.9 بـ مقارنةً بتحسن  %3.4مسار انخفاضها إلى  غير العاملة الموجوداتنسبة واصلت. 
  2016عام نهاية في  %117 مقارنة بـ %121يبلغ لمخصصات تغطية ال معدلتحسن. 
 2016عام نهاية في  %158 ، مقارنًة بـ%162 إلى اآلن وصلت التغطية اإلجمالية بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة.  
 

  السيولة القوية تواصل دعم نمو الموجودات
 17 ، بزيادة نسبتها2016عام نهاية إماراتي في  مليار درهم  122.4 مقارنة بـمليار درهم إماراتي  143.5 ودائع المتعاملين بلغت%. 
 2016بنهاية عام مليار درهم إماراتي   47.4منمليار درهم إماراتي   50.9تقريًبا إلى %7 نسبةب الودائع الجارية والتوفير ارتفعت ،

 .من إجمالي قاعدة الودائع %35لتشكل بذلك نسبة قوية تبلغ 
  الكفاءة وحماية الهامشتحسين نحو التوجه مما يشير إلى ، %92بلغت نسبة التمويل إلى الودائع. 
 خالل  ، دوالر أمريكي اربقيمة ملي ممتازةالصكوك ال إلصدارآخر  اً شهد التركيز على التنويع وضمان التمويل طويل األجل نجاح

 .2017الربع األول من عام 
 

  رأس المالوضع قوي ل
  12الحد األدنى المطلوب عند مقارنًة ب ،%16.9قوية لتبلغ نسبة نسبة كفاية رأس المال بقيت%. 
 8الحد األدنى المطلوب عند ، مقارنًة ب2تحت معيار بازل  %16.3 بلغت نسبة كفاية رأس المال من الشق األول%. 
  

  تماشى مع التوجه الخاص بهذا العامبما ي –تحافظ على قوتها  لمساهمينعوائد ا
 2017من عام  الربع الثالثبنهاية درهم إماراتي   0.55وصلت األرباح لكل سهم إلى. 
  2017بنهاية الربع الثالث من عام  %18.6نسبة  الملكية عندالعوائد على معدل استقرار. 

 2017من عام الربع الثالث بنهاية  %2.34 موجودات عند نسبةعلى الائد و العمعدل  استقرار. 
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  :2017سبتمبر  30للفترة المنتهية في تعليقات اإلدارة بشأن األداء المالي 

  قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي اإلسالمي":
 

 التمويل صعيد  علىللدعم  رئيسياً  مصدراً األسواق مؤخرًا ه تالعالمية واالستقرار الذي شهدانتعاش أسعار النفط شكل سي
 لقطاع المصرفي.في اوالسيولة 

  السوق رونة بفضل قوة وم ، وذلك2018في عام  %5 ليصل إلى ينتماني الضعفالئالنمو اتجاوز متوقع أن يلمن او
ا يتماشى محكومة في تطوير البنية التحتية بلاققته الذي حالهائل بالتقدم  متحدة، مدفوعاً لمارات العربية اإلمالي لدولة الا

 قتصادية.المع تطلعاتها ا
  ألرباحفي انمو قوي تحقيق مع قطاع الخدمات المالية في صدارة على مكانته الريادية مي السإلبنك دبي ايحافظ و، 

ز زيولى بجهود البنك المستمرة في تعألبالدرجة ا على أساس سنوي، مدفوعاً  %10 حيث ارتفع صافي الربح بنسبة
 .والفئاتحصته عبر مجموعة متنوعة من القطاعات 

 

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

  وهكذا على أساس سنوي %17حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة  ،خالل هذا الربعآخر مميزًا  أداءً مجددًا حقق البنك ،
 القطاع. في ةالسائدالمعدالت يواصل تحقيق نمو يفوق بنك دبي اإلسالمي  فإن

  مو كل من محفظة مع ن ية للبنك،السوقة حصالتنفيذ تطلعاتنا للنمو إلى تعزيز  على صعيدأدى التقدم الذي حققناه وقد
 .2017ولى من عام ألاشهر التسعة األفي بنسب ذات أرقام مزدوجة متوسطة إلى عالية التمويل وقاعدة الودائع 

  التكنولوجيا رة قدراتنا التكنولوجية لضمان بقائنا في طليعة ثو تعزيز سنواصل فإننا مع التغير السريع في الفضاء الرقمي، و
  نا أفضل المنتجات والخدمات وأكثرها مالءمة في جميع األوقات.ئعماللكي نقدم ل، و المالية

 
 

  "بنك دبي اإلسالمي": مجموعةالتنفيذي لوقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس 
 

  أخرى في رحلة نمو إنجازًا هامًا وعالمة فارقة  موجوداتنا" مليار درهم إماراتي في إجمالي 200"تجاوز حاجز يمثل
لى قوة عبشكل جلي في السوق مميز والمتفوق هذا األداء الويدل على مدى السنوات األربع الماضية. البنك المذهلة 

غم من على الر التوجهات السائدة تحدي عظيمة التي يتمتع بها بنك دبي اإلسالمي ليواصل مكانات الاإلو االمتياز 
 البيئة االقتصادية العالمية.تفرضها التحديات التي 

  من  لية االستمرارقابباإلضافة إلى تصنيفات  طويل األجلباألثر اإليجابي حول ترقية تصنيفاتنا  ةاألخير جاءت األنباء
واألداء  ،من العامللموجودات التمويلية حتى هذه الفترة  ٪14 أن النمو بنسبة علىواضح  الت التصنيف كتأكيداكقبل و 

أهم  تأتي هذه التصنيفات مناالكتتاب. و  رأو معايي الموجوداتعلى حساب جودة يكن في السنوات السابقة لم قوي ال



 
 

4 
 

توفر هي و مي، السإلدارة المخاطر في بنك دبي االصارمة إلممارسات العلى وكالتي تصنيف عالميتين كدليل واضح 
 العالمي المتنامي.مستثمرينا  لمجتمعوالثقة والطمأنينة بالراحة  قوياً  إحساساً 

  المطلوب والمكانة والقوة  حجم، يحظى بنك دبي اإلسالمي اليوم بال%8ومن خالل حصته في القطاع التي بلغت حوالي
 ء يفوق السوق.المالية لمواصلة تحقيق أدا

  تعزيز وجودنا الدولي، سنشارك بفعالية ونشاط في األسواق الرئيسية الحالية في الوقت الذي نوسع تركيزنا  بهدفو
 جنوب شرق آسيا، وشرق أفريقيا والشرق األقصى آلسيا.الجغرافي ليشمل اآلن 

  لق قدرة خقادر على مبنية على نموذج قوية، استراتيجية شاملة و  بخطةمدعومًا حتى اآلن ذي حققناه التقدم الكان وقد
البنك  في بنك دبي اإلسالمي. إن العمود الفقري ألهداف النموتشكالن مع وجود سيولة وافرة ورسملة قوية و استباقية. 

 أكثر شموالً كاملة متوضمان استمرارنا في تقديم حلول  ،ودولياً  في وضع قوي لتسريع خططه لتوسيع امتيازه محلياً اآلن 
 لجميع عمالئنا في األسواق التي نعمل بها. وٕابداعاً 
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  االستعراض المالي

 أهم بنود بيان الدخل:

 (%) التغيير  2016سبتمبر   2017 سبتمبر درهم إماراتيمليون 
%7,5106,41017  إجمالي الدخل

%34(1,362)(1,829) حصة المودعين/حاملي الصكوك من األرباح

%5,6815,04813 صافي اإليرادات

%1(1,716)(1,741) المصاريف التشغيلية

%3,9403,33218 الربح قبل خسائر انخفاض القيمة والضريبة على الدخل

%103(304)(619) خسائر انخفاض القيمة

%17(17)(20) الضريبة على الدخل

%3,3013,01110 صافي األرباح للفترة

     
 التغيير 2016سبتمبر  2017سبتمبر   النسبأبرز 

(bps 7)%3.20%3.13 صافي هامش الدخل التمويلي%

(bps 330)%34.0%30.7 كلفة إلى الدخل%تمعدل ال

(bps 10)%2.44%2.34 العوائد على متوسط الموجودات %

bps 120%17.4%18.6 حقوق الملكية%متوسط العوائد على 

-0.550.49 (درهم لكل سهم)األرباح لكل سهم 

  

 إجمالي الدخل

مليون   6,410 مليون درهم إماراتي من  7,510 إلى 2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية في الدخل لي إجمابقيت الربحية قوية مع ارتفاع 
للبنك. وزاد الدخل من األعمال األساسية في مستدام ُتعزى إلى النمو ال %17 ، بزيادة نسبتها2016عام الفترة نفسها من درهم إماراتي في 

للفترة نفسها إماراتي  مليون درهم  4,813 مليون درهم إماراتي قياسًا بـ  5,722 ليبلغ %19 بنسبة الموجودات التمويل اإلسالمي واستثمار
  .2016عام من 
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  صافي اإليرادات
  5,048 مقارنة بـ %13 مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها  5,681 إلى 2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية في صافي اإليرادات وصل 

النمو القوي لدفتر التمويل حيث يواصل البنك تعزيز حصة . وُتعزى هذه الزيادة إلى 2016عام لفترة نفسها من امليون درهم إماراتي في 
   .محفظته في مختلف القطاعات االقتصادية الرئيسية

  

  المصاريف التشغيلية
  1,716 مقارنة بـ، 2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية في مليون درهم إماراتي  1,741على وضعها تقريبًا عند المصاريف التشغيلية حافظت 
تحسن معدل إلى . وأدى هذا الكفاءة في إدارة التكلفةبشكل أساسي إلى ويعود ذلك ، 2016في الفترة نفسها من عام درهم إماراتي  مليون

  .2016نهاية عام في  %34.0 مقارنًة بـ %30.7التكلفة إلى الدخل ليبلغ 
 

 

 

  
 

  الزمنية  الفترةأرباح 
الفترة مليون درهم إماراتي في   3,011مليون درهم إماراتي من  3,301إلى 2017 سبتمبر 30الفترة المنتهية بتاريخ ارتفع صافي أرباح 

  .ٕادارة فعالة للنفقاتو مدفوعة بنمو قوي في األعمال الرئيسية  %10 ، بزيادة نسبتها2016عام نفسها من 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

34.3%
34.0%

30.7%

2015ديسمبر  2016ديسمبر 2017سبتمبر 

ربحية قوية ومتنامية (مليون درھم إماراتي)

(%) معدل التكلفة إلى الدخل  

6,489  6,761 

5,048 
5,681

3,839  4,050 

3,011  3,301

2015ديسمبر  2016ديسمبر  2016سبتمبر  2017سبتمبر 

صافي اإليرادات التشغيلية صافي الربح
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  أهم بنود بيان المركز المالي:

 التغيير (%)  2016ديسمبر  2017سبتمبر  درهم إماراتي يونمل
 %14 131,284114,968 الموجودات التمويليةصافي 

 %8 25,17023,409 استثمارات في الصكوك

 %90 18,1619,547 المستحقة من البنوك واالستثمار في ودائع المتعاملين

 %6 8,6538,158 االستثمارات في أدوات الملكية والعقارات

 %17 183,268156,082 الموجودات المربحةمجموع 

 (%5) 17,89418,889 وموجودات أخرىالنقد 

 %15 201,162174,971 مجموع الموجودات 

   
 %17 143,528122,377   ودائع المتعاملين

 %13 8,6637,695   صكوك صادرة

 %17 173,218147,701 مجموع المطلوبات 

 %3 17,70617,155 حقوق الملكية واالحتياط للمساهمين

 - 7,3467,346  الصكوك من الشّق األول

 %4 2,8922,769  الحصص غير المسيطرة

 %2 27,94427,270  مجموع حقوق الملكية

 %15 201,162174,971  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

     
     أبرز النسب:

 (bps 240) %93.9%91.5 صافي نسبة التمويل إلى ودائع المتعاملين

 (bps 150) %17.8%16.3  نسبة رأس المال من الشق األول

 (bps 120) %18.1%16.9 نسبة كفاية رأس المال

 (bps 50) %3.9%3.4 غير العاملة الموجوداتنسبة  

 400bps %117%121 نسبة تغطية المخصصات
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  محفظة التمويل
مليار درهم   114.9مقارنة بـ، 2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية بتاريخ مليار درهم إماراتي   131.3صافي الموجودات التمويلية ليبلغ ارتفع

وارتفعت الموجودات  .األعمال الرئيسية في المستمر ، مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو%14 ، بزيادة نسبتها2016عام نهاية إماراتي في 
، بينما شهدت األعمال المصرفية لألفراد نموًا إماراتي مليار درهم 87لتصل قيمتها إلى  %21التمويلية للخدمات المصرفية للشركات بنسبة 

 ضمن نطاق التوجه المستهدف. %18. وال يزال التركيز على العقارات التجارية منخفًضا عند حوالي إماراتي مليار درهم 40لتبلغ  %4بنسبة 

 

 

 جودة الموجودات
 سبتمبر 30للفترة المنتهية بتاريخ  %3.4 إلى )غير العاملة( الموجودات نسبة هذهأظهرت الموجودات غير العاملة تراجعًا ثابتًا، مع تحّسن 

، من 2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية بتاريخ  %3.2 المتعثرة التمويالت نسبةبلغت و  .2016عام نهاية في  %3.9 مقارنًة بـ، 2017
دل معبلغ  ،طريق المخصصات الجماعية تحديًداوعن  التعزيز المستمر للمخّصصات،ومع  . ونتيجة لذلك،2016بنهاية عام  3.6%

استقر معدل التغطية و  .2016عام نهاية في  %117 مقارنًة بـ، 2017 سبتمبر 30في الفترة المنتهية بتاريخ  %121 التغطية النقدية
  .2016في نهاية عام  %158مقارنًة بـ  %162 نسبة ند، عبالقيمة المخّفضةبما في ذلك الضمانات  اإلجمالية
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الشركات األفراد العقارات وكاستثمارات الصك وك الودائع بين البن
وشھادات اإليداع

االستثمار في 
األسھم والعقارات

2015 2016 2017سبتمبر 

5.0%

3.9%
3.4%

4.1%
3.6%

3.2%

2015ديسمبر  2016ديسمبر  2017سبتمبر 

نسبة الموجودات غير العاملة نسبة التمويالت المتعثرة

 الموجودات غير العاملة

التوزيع بحسب القطاع (مليار درھم إماراتي)
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  استثمارات الصكوك

مليار   23.4، مقارنًة مع2017 سبتمبر 30للفترة المنتهية بتاريخ  مليار درهم إماراتي  25.2لتبلغ %8 ارتفعت استثمارات الصكوك بنسبة
دولة اإلمارات، وتشمل  خارجبشكل رئيسي  ومدرجة موجودة التي تدر عائدات مرتفعة محفظةالوهذه . 2016عام نهاية في درهم إماراتي 
  وغيرها من األسماء من الدرجة األولى، أغلبها يتمتع بدرجة تصنيف.أسماء سيادية 

 

  

 

  المتعاملينودائع 
 143.5 لتصل إلى %17نسبة ارتفعت ودائع المتعاملين ب، و المتتابعمبكر ووفرة السيولة النقدية في تحفيز النمو بشكل ساهم بناء القدرات 
. 2016عام نهاية مليار درهم إماراتي في   122.4كانت تبلغبعد أن ، 2017 سبتمبر 30في الفترة المنتهية بتاريخ مليار درهم إماراتي 

  47.4 مقارنًة بـ، 2017 سبتمبر 30في الفترة المنتهية بتاريخ مليار درهم إماراتي   50.9التوفير حساباتالحسابات الجارية و  ةوبلغت قيم
 %92 نسبة التمويل إلى الودائع إلى منخفضة التكلفة. ووصلتودائع ، مما يعكس نموًا متواصًال في ال2016نهاية مليار درهم إماراتي في 

  يولة.، مما يشير إلى تمتع البنك بأقوى مستويات الس2017 سبتمبر 30بتاريخ 
 

 

 

 

20,066

23,409
25,170

2015ديسمبر  2016ديسمبر 2017سبتمبر 

استثمارات الصكوك

110  122 
144 

88%

94%

92%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

2015ديسمبر  2016ديسمبر  2017سبتمبر 

ودائع المتعاملين صافي نسبة التمويل إلى الودائع

استثمارات الصكوك (مليون درھم إماراتي)

 ودائع المتعاملين (مليون درھم إماراتي)
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  كفاية رأس المال
، وتتجاوز %16.3نسبتها للشق األول  بلغت حين في ،2017 سبتمبر 30في  %16.9على قوتها عند  المال رأس كفاية نسبة حافظت

 .الحالي 2وفق معيار بازل  التنظيمية المتطلباتكلتا النسبتان 
  

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

 

 التصنيفات:

 التاريخ النظرة المستقبلية التصنيف طويل األجل 

 2017 أغسطس  مستقرة A3 وكالة موديز لخدمات المستثمرين

 2017 يوليو مستقرة A وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية

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

 

  تصنيف بنك دبي اإلسالمي من حيث اإلصدارات طويلة األجل من بترقية موديز قامت وكالة  - 2017أغسطسBass1  إلىA3 ،
 "مستقرة". مستقبلية نظرةمع 

  من " لالستمرارمي السإلقابلية بنك دبي امستوى تصنيف  تشيفوكالة رفعت  - 2017يوليوbb "" إلىbb+" التحسن ، مما يشير إلى
 .الموجوداتوجودة  ةيبما في ذلك الربح ةيسيالرئعايير المأهم القوي والمستمر عبر 

  لى ربحية عفظة حامعلى الة البنك أصحاب المصلحة في قدر ثقة وكذلك المتياز الحالي، لبوضوح القوة المالية  الخطواتتعكس هذه
 قوية في المستقبل المنظور.

 

18.2%

14.9%

15.7%

18.1%

16.9%18.2%

14.7%

15.5%

17.8%

16.3%

2013 2014 2015 2016 2017سبتمبر

نسبة كفاية رأس المال نسبة رأس المال من الشق األول

 *المال رأس كفاية نسب
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 :2017من عام  الثالثأبرز محطات الربع 

  رفعت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف بنك دبي اإلسالمي من حيث اإلصدارات طويلة األجل بالعملتين
 ba3األساسي للبنك من كما رفعت تصنيف التقدير االئتماني ، Baa1بعدما كانت ، A3المحلية واألجنبية إلى الفئة 

الرسملة  ةوتغطية المخصصات، فضًال عن تحسن الربحية وقو  الموجوداتقوة وجودة وتعكس هذه الترقيات . ba2 إلى
 والسيولة.

 
  قوى في جميع أإذ رأت أنه أصبح في وضع ، لالستمرارمي السإلمستوى تصنيف قابلية بنك دبي ا تشيفوكالة رفعت

 المقاييس الرئيسية.
 

 رنت ويتيح هذا النظام الذكي عبر اإلنت. مقاصة الشيكات باستخدام صورهانظام مؤسسات أطلقت الخدمات المصرفية لل
الخدمة،  ذهفي نفس اليوم. وتهدف ه هممباشر في حساباتبشكل موال األوٕايداع  متعاملينمسح فوري لشيكات البالقيام ب

وفير من خالل ت متعاملينالمدعومة بالكامل من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، إلى تحسين تجربة ال
 في الوقت الحقيقي.تحديث وضع الشيكات والحسابات وصول أسرع إلى األموال و 

 
  منذ بداية العامأهم الصفقات التي قام بها البنك: 

  
 الصكوك

المصدرة/الملزمةاسم الجهة  (%) ربحمعدل ال نوع الجهة المصدرة   

المبلغ الصادر 
دوالر مليون (

 أمريكي)
االستحقاقتاريخ   

2202سبتمبر  26 1,250 2.261 فوق وطنية البنك اإلسالمي للتنمية  
  مراس القابضة

2022مايو  31 200 5.112 شركة )2022(إعادة فتح صحوك مستحقة في مايو   

2024يونيو  01 2,000 4.397 سيادية سلطنة ُعمان  
 دائمة 400 7.875 مؤسسة مالية مجموعة البركة المصرفية

2022مايو  31 400 5.112 شركة مراس القابضة  
2022إبريل  10 500 6.875 شركة دار األركان  

2023إبريل  06 1,250 5.004 سيادية الحكومة التركية  
2022فبراير  14 1,000 3.664 مؤسسة مالية بنك دبي اإلسالمي  

2027فبراير  01 1,000 5.000 سياديةشبه  مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية  
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 المشتركة صفقاتال

 /القطاعنوع الجهة المصدرة اسم الجهة المصدرة/الملزمة
دوالر مليون المبلغ اإلجمالي (

 أمريكي أو ما يعادله)
 تاريخ التوقيع

المؤسسة الدولية لتمويل 
 الطائرات

 2017سبتمبر  692 شركة مساهمة

 2017يوليو  681 شركة خاصة شركة الشرق األوسط لالستثمار
 –شركة اإلمارات للرعاية الصحية 
 مستشفيات السعودي األلماني

 2017يونيو  101 شركة خاصة

 2017مايو  235 مؤسسة مالية البنك الزراعي التشاركي التركي
 2017مايو  1,450 شركة عامة مجموعة جميرا

 2017مايو  3,000 شركة عامة مطارات دبي (فينكو)
 2017إبريل  213 مؤسسة مالية بنك البركة التركي

 

 

 2017فترة التسعة أشھر األولى من عام جوائز 

 الجائزة راعي الجائزة  التاريخ
 الخدمات المصرفيةفئة  -أفضل المحالت التجارية  برنامج دبي للخدمة المتميزة  2017سبتمبر 

 أفضل مزود للتمويل السكني اإلسالمي للعام يال كومبير  2017أغسطس 
  إسالمي بنك أفضل  2017 المصرفي للقطاع ايست ميدل بانكر جوائز  2017 مايو
  لألفراد المصرفية للخدمات إسالمي بنك أفضل  2017 المصرفي للقطاع ايست ميدل بانكر جوائز  2017 مايو
  للشركات المصرفية للخدمات إسالمي بنك أفضل  2017 المصرفي للقطاع ايست ميدل بانكر جوائز  2017 مايو

  للصكوك منظم أفضل  2017 المصرفي للقطاع ايست ميدل بانكر جوائز  2017مايو 
 لوانش عدنان للدكتور منحت تنفيذي رئيس أفضل جائزة  2017 المصرفي للقطاع ايست ميدل بانكر جوائز  2017 مايو

  اإلسالمية الصيرفة قطاع في لتميزه
 اداالقتص وزارة مع بالتعاون دبي وصناعة تجارة غرفة  2017 إبريل

  اإلمارات بدولة
 دار - األعمال البتكار مكتوم آل راشد بن محمد جائزة

  الشريعة
فايننس للخدمات المصرفية في الشرق   EMEAجوائز  2017مارس 

 2016األوسط 
 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 
 ابتكاراً البنك اإلسالمي األكثر  2016سالميك فاينانس نيوز إاستطالع مجلة  2017فبراير 
 أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد 2016سالميك فاينانس نيوز إاستطالع مجلة  2017فبراير 
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 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 
 أفضل صفقة تمويل مشترك للعام 2016سالميك فاينانس نيوز إاستطالع مجلة  2017فبراير 
 أفضل صفقة تمويل عقاري للعام 2016نيوز سالميك فاينانس 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 –أفضل برنامج لتحسين تجربة المتعاملين  2016جوائز أولمبياد الخدمات  2017يناير 
 أفضل استراتيجية في تجربة متعاملين 2016الخدمات  جوائز أولمبياد 2017يناير 

  -انتهى-

 نبذة عن بنك دبي اإلسالمي:

، وشركة مساهمة عامة، ومدرجة من حيث الموجودات ، أكبر بنك إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة1975يعد "بنك دبي اإلسالمي"، الذي تأسس في عام 
العالم. يدير  على مستوىفي "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل اإلسالمي العالمي، وهو أول بنك إسالمي متكامل الخدمات ورابع أكبر بنك إسالمي 

ضوره من على توسيع ح فيه يعملفي الوقت الذي سبعة أسواق حول العالم، فرعًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ولديه حضور ضمن  90البنك حاليًا شبكة تضم 
يوفر لقاعدة متعامليه المتنامية مجموعة متزايدة من المنتجات حيث مليون متعامل،  1.7خدماته لقرابة  بنك دبي اإلسالمي أجل تعزيز نمو وتطور القطاع. يقدم

 إلسالمية. فقة مع أحكام الشريعة ااالمتو المبتكرة و  والخدمات

مُال لشعلة تعزيز اوباإلضافة إلى كونه أول وأكبر مصرف إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، فإن بنك دبي اإلسالمي يتمتع بحضور دولي كبير بصفته ح
ل دبي اإلسالمي باكستان المحدود" المملوك له بالكام وقد قام بتأسيس "بنك الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية في عدد من األسواق حول العالم.

ويشكل إطالق بنك  .فضال عن مجموعة أوسع وأكثر ابتكارا من قنوات التوزيع البديلةكأول مصرف إسالمي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية المتميزة والبالتينية، 
من البنك األندونيسي. وعالوة على ذلك،  ٪40بعد أن استحوذ على  إلى منطقة الشرق األقصى،بانين دبي الشريعة في إندونيسيا أول دخول لبنك دبي اإلسالمي 

 على الترخيص من قبل البنك المركزي الكيني لتشغيل عمليات بنك دبي اإلسالمي كينيا المحدود، المملوك للبنك. 2017حصل بنك دبي اإلسالمي في مايو 

عالم. وقد حصل بنك دبي اء اليتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل اإلسالمي معيارًا ثابتًا، بدًال عن كونه بديًال للخدمات المصرفية التقليدية في جميع أنح
خدمات الخدمات المصرفية لألفراد والشركات وال اإلسالمي على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليًال راسخًا على مساهماته في مختلف المجاالت بما يشمل

ختلف المناسبات م المصرفية االستثمارية، فضًال عن خدماته االستشارية ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ويعد حصوله على لقب أفضل بنك إسالمي في
ي نسختها ف حصد بنك دبي اإلسالمي الجائزة العالمية اإلسالمية لألعمالكما لمالي اإلسالمي. المرموقة، مؤشرًا واضحًا على المكانة الرائدة التي يتمتع بها في القطاع ا

  من جوائز التميز لقطاع األعمال. الدورة الثالثة والعشرين األولى من نوعها في المنطقة، ضمن 
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  .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  

ank/https://www.instagram.com/dubai_islamic_b  
  

  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: 

  
  شاندويكويبر 

  ديفيد روس 
  4254 445 4 971+هاتف: 

  DRoss@webershandwick.comبريد إلكتروني: 
 
 

 

 


