
 

 
 

  خبر صحفي 

 

  2019من العام  لنصف األولنتائجه المالية ليعلن عن  اإلمارات اإلسالمي
 

  

أعلن اإلمارات اإلسالمي، إحدى المؤسسات المالية اإلسالمية الرائدة في دولة : 2019 يوليو 17دبي، 

صافي حيث حقق ، 2019يونيو  30للفترة المنتھية في اإلمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية 

مقارنة بالفترة ذاتھا  %39بنسبة  مرتفعا، 2019للنصف األول من العام  مليون درھم 673وصل الى  أرباح

اع دخل ارتفنمو الميزانية العمومية وإلى  ھذه النتائج القويةمن العام السابق. ويعود السبب الرئيسي وراء 

العمالت األجنبية وضبط التكاليف وانخفاض معدل التكلفة إلى  صرفالتمويالت والنمو في دخل معامالت 

    المخاطر.

  

   :2019للنصف األول من العام  النتائج الماليةأبرز 

  مليون درھم. 673 مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق ليصل إلى %39 بنسبة صافي األرباحإرتفاع  

  ليار درھمم 1.3مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق ليصل إلى  %10بنسبة إجمالي الدخل إرتفاع. 

  أساس مقارنة بالفترة ذاتھا من العام السابق لتصلنقطة  21ھوامش الدخل الممول بواقع صافي تحسن 

 مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة. %3.16 إلى

  2018عن نھاية العام  %5مليار درھم، مرتفعاً بنسبة  61.1بلغ إجمالي الموجودات .  

  العام  عن نھاية %1 مليار درھم، مرتفعة بنسبة 36.6بلغت ذمم األنشطة التمويلية واالستثمارية المدينة

2018.  

 مليار درھم. 43.8لتصل إلى  2018عن نھاية العام  %5المتعاملين بنسبة حسابات  اعرتفإ 

 2018عن نھاية العام  %3رتفاع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة إ.  

  115تغطية قوية بلغت  مع نسبة %8.6بلغت نسبة األنشطة التمويلية منخفضة القيمة% . 

 وھي تعكس وضع السيولة السليم. %83 التمويل إلى الودائع بلغت نسبة 

  18.9 ونسبة كفاية رأس المال %17.8بلغت نسبة الشق األول من رأس المال%. 

  



 

اإلمارات اإلسالمي ونائب  إدارة مجلس رئيس القاسم، عبدهللا ھشام صرحوفي معرض تعليقه على النتائج، 

 النمواستمراراً لزخم " قائالً،الوطني،  دبي اإلمارات بنك لمجموعةوالعضو المنتدب  اإلدارة مجلس رئيس

مجدداً من تحقيق  اإلسالمي اإلماراتفإنه لمن دواعي سرورنا أن يتمكن  ،2018القوي الذي شھده العام 

 الخدمات نمواليوم يبرز كقوة دافعة ل اإلسالميإن اإلمارات . 2019للنصف األول من العام  قويةنتائج 

 جربةتحيث يرسي معايير جديدة من التميز في مجال  المتحدة، العربية اإلمارات دولة في اإلسالمية المصرفية

 اليوم مدى اإلقبال المتزايد على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام نجاحناويعكس  .واالبتكار العمالء

 دبي لجعل حكومتنا الرشيدة رؤية دعم يف سنستمرونحن بدورنا  والمنطقة، دولةال في اإلسالمية الشريعة

  ."اإلسالمي لالقتصاد عالمية عاصمة

  

ولة وتنمية مجتمع د في خدمة بارزاً وباعتبار أننا مصرف يلعب باستمرار دوراً "، قائالً القاسم  ھشام وأضاف

ً مع مبادرة: "اإلمارات العربية المتحدة،  عام التسامح"، التي أطلقھا صاحب السمو الشيخ  - 2019وتماشيا

 والمجتمعية الخيريةالمبادرات  من لعديدإلى ا الدعم تقديمفإننا سنواصل  –حفظه هللا  –خليفة بن زايد آل نھيان 

  ."الخيري اإلسالمي اإلمارات صندوق خاللمن 

  

قائالً، "نحن في اإلمارات اإلسالمي  التنفيذي لإلمارات اإلسالميصالح محمد أمين، الرئيس من جانبه تحّدث 

بالفترة مقارنة  %39بنسبة  األرباحانعكس بارتفاع صافي  ، والذيمربحقوي و النزال نواصل تحقيق نمو

. ويأتي ھذا االنجاز 2019مليون درھم للنصف األول من العام  673ليصل إلى  العام السابقنفسھا من 

قارنة بنھاية منشطة التمويل وودائع المتعاملين أ ارتفعتخلفية نمو األعمال األساسية لدينا، حيث المتميز على 

دخل معامالت صرف العمالت األجنبية نتيجة اإلقبال المتنامي للمتعاملين على  ارتفع. كما 2018العام 

والتزال الميزانية العمومية العمالت األجنبية المقدمة من قبل المصرف.  صرفاالستفادة من خدمات 

حيث شھدت مزيداً من دعم نسب رأس المال نتيجة األرباح المحتجزة  القوي، مركزھا على تحافظ للمصرف

  والسيولة."المستقر ومستوى جودة االئتمان 

 

 ارات، إلى جانب االبتكالتحتية البنيةومشاريع  التكنولوجيا في استثمارناإن "قائالً:  أمينصالح  وأضاف

رھم ليبرز في تصو اإلسالمي اإلمارات، قد ساھم في تحسين نظرة المتعاملين نحو منتجاتالمستمرة في ال

له بالفعل بصمة مميزة في مجال االبتكار. وقد تعزز ذلك عندما حصلنا على جائزة  إسالميكمصرف 

إسالميك "توزيع جوائز  "المصرف اإلسالمي األكثر ابتكاراً" في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل حفل



 

منصات خدمية رقمية عبر  3دولة يقوم بطرح الأول مصرف إسالمي في . وعلى غرار أننا "فاينانس نيوز

فقد أصبحنا ، وھي على وجه التحديد، خدمة "آبل باي" و"جوجل باي" و"سامسونج باي"، المتحركةاألجھزة 

يق عن طر إلى متعاملينا تقديم الخدمات المصرفيةاليوم أول مصرف إسالمي في العالم يقوم بطرح ميزة 

ائز على والح تطبيق الخدمات المصرفية عبر الھاتف المتحرك الخاص بالمصرفواليزال  تطبيق "واتساب".

ا نقوم باستمرار ننأالجوائز التقديرية، واحداً من أفضل التطبيقات تصنيفاً وتفضيالً في أوساط المتعاملين، إذ 

  من خالل إضافة منافع وخصائص جديدة لمتعاملينا الكرام."بتحديث التطبيق 

   

 2020شريك الخدمات المصرفية اإلسالمية الرسمي لمعرض إكسبو  بصفتنا" ،القولبأمين صالح  واختتم

اع الخدمات المصرفية اإلسالمية في دولة اإلمارات العربية توسيع نطاق حضورنا في قطنتطلع إلى فإننا دبي، 

وتقديم الحلول المبتكرة التي من شأنھا تلبية متطلبات متعاملينا المتنامية من األفراد والشركات الكبيرة المتحدة 

  ."والشركات الصغيرة والمتوسطة

  

وإتاحة فرص النمو المھني والوظيفي لمواطني دولة  المتواصلة في سياق التوطينوتقديراً لجھود المصرف 

"جائزة تنمية الموارد البشرية" في القطاع المصرفي اإلمارات العربية المتحدة، حصد اإلمارات اإلسالمي 

واليزال حساب التوفير "كنوز" من والمالي التي يقدمھا "معھد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية". 

في دولة بھدف اإلدخار يكتسب مزيداً من الزخم باعتباره حساب التوفير المفضل  اإلمارات اإلسالمي،

جلوبال بانكينج آند فاينانس "من مجلة اإلمارات العربية المتحدة، والذي نال جائزة "أفضل منتج مصرفي" 

 . "ريفيو

 – انتھى -

  نبذة عن "اإلمارات اإلسالمي":
) والتابع لمجموعة اإلمارات دبي الوطني، أحد DFM:EIBدبي المالي تحت الرمز (يعد "اإلمارات اإلســالمي"، المدرج في ســوق 

تحت  2004وقد أثبت "اإلمارات اإلســـــالمي" الذي تأســـــس في عام  ســـــرع نموًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة.المصـــــارف األ
زاخر بالمنافســــــــة في الدولة، ويقدم اســــــــم "مصــــــــرف اإلمارات اإلســــــــالمي" جدارته كالعب رئيســــــــي في قطاع الخدمات المالية ال

لمتعامليه مجموعة شـــــاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشـــــريعة اإلســـــالمية، تشـــــمل الخدمات المصـــــرفية لألفراد 
جهاز صــــراف آلي منتشــــرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات  210فرعًا  58واألعمال والشــــركات عبر شــــبكة تضــــم 

اإللكترونية وعبر الهاتف المتحّرك، الذي يشــهد نموًا متســارعًا، نجح "اإلمارات اإلســالمي" في ترســيخ مكانته كمؤســســة  المصــرفية
مالية مبتكرة في هذا الميدان، حيث أمسى أول مصرف إسالمي يقوم بإطالق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحّرك، 

 ع "آبل باي" في دولة اإلمارات العربية المتحدة.وأول مصرف إسالمي يطلق خدمة الدفع السري
 



 

بتقدير مستمر على الصعيدين المحلي والعالمي بفضل سجله القوي في األداء واالبتكار في الخدمات المصرفية.  ويحظى المصرف
كار الذي ء المتميز واالبتوخالل مسيرته الحافلة باإلنجازات، حصد "اإلمارات اإلسالمي" العديد من الجوائز المرموقة تقديرًا لألدا
وجائزة المنتجات  2015ينتهجه في عملياته المصرفية، ومنها جائزة "يوروموني" لالبتكار في قطاع التمويل اإلسالمي لعام 

، أول منصة متوافقة مع أحكام الشريعة EI Tradeاإلسالمية المبتكرة من "جلوبال فاينانس" عن بوابة "اإلمارات اإلسالمي" 
، بما 2017ة لمعامالت التمويل وسلسلة التوريد على مستوى العالم. وقد نال المصرف على العديد من الجوائز في عام اإلسالمي

في ذلك جائزة "أفضل موقع إلكتروني مطور" وجائزة "أفضل خدمة عبر وسائل التواصل االجتماعي" ضمن جوائز أولمبياد 
ة من مجل ي" جائزة "أفضل بنك إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة"، حصد "اإلمارات اإلسالم2018الخدمات". وفي عام 

فاز "اإلمارات اإلسالمي" كما  "جلوبال فاينانس" وجائزة "أفضل عالمة مصرفية إسالمية" المرموقة من مجلة "جلوبال براندز".
ماراتي" "أفضل بطاقة إسالمية" عن بطاقة "إ بجائزة "أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهواتف المتحركة"، إضافة إلى جائزة

 االئتمانية في حفل جوائز "بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية".
وفي إطار التزام "اإلمارات اإلسالمي" الراسخ بمجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة، يقدم صندوق "اإلمارات اإلسالمي" الخيري 

  مجاالت رئيسية تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والرخاء االجتماعي. اإلعانات المالية للمحتاجين ضمن سبعة
 

 لالستفسار يرجى التواصل مع:
 

  أمينة الزرعوني
  اإلمارات اإلسالمي –مديرة الشؤون االعالمية 

  00971566405080/ الهاتف المتحرك:  0097143834874المكتب: 
   iratesislamic.aeaminaalzarooni@emالبريد اإللكتروني: 

  
 ابراهيم سويدان

  رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة -نائب رئيس أول 
 بنك اإلمارات دبي الوطني

 00971506538937متحرك: الهاتف ال/  0097146094113المكتب: 
 ibrahims@emiratesnbd.comالبريد اإللكتروني: 


