
 
 

 خبر صحفي

 2021 مارس 17دبي، 
 

  المتواصلةاالقتصادية  التحدياتالرغم من على أداءه القوي البنك يواصل 

 %20بنك دبي اإلسالمي يوافقون على توزيع أرباح نقدية بقيمة  ومساهم

، أكبر بنك إسالمي في دولة بنك دبي اإلسالمي اختتم :2021مارس  17 دبي، اإلمارات العربية المتحدة،

 مقري ف /الكترونيا  الذي عقد عن بعدجمعيته العمومية السنوي اجتماع بنجاح أعمال  تحدة،ماإلمارات العربية ال

البنود ، عالوة على 2020عام لعلى البيانات المالية للبنك ل. حيث صادق المساهمون الرئيسي في دبيالبنك 

 والنمو األداء القويعاما  آخر من  . وبذلك يختتم بنك دبي اإلسالمياألخرى التي تم إقرارها خالل االجتماع

-يدالتي واجهتها المنطقة على إثر تفشي وباء كوف غير المسبوقةعلى الرغم من التحديات االقتصادية  المتواصل

19 . 

يصل  %20بنسبة توزيع أرباح نقدية على جمعية العمومية موافقة الخالل االجتماع شمل جدول األعمال و

عيين وت الداخلية الرقابة الشرعية لجنة تعيين أعضاءباإلضافة إلى ، مليار درهم إماراتي 1.44مجموعها إلى 

 نود أخرىعالوة على ب، النظام األساسي للبنك بتعديلتوصيات الالموافقة على ، وينالحسابات الخارجي يمدقق

 .مليار دوالر أمريكي 7.5 بقيمة ال تتجاوزمماثلة مالية مجلس اإلدارة بإصدار صكوك أو أدوات كتفويض 

معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان وفي معرض تعليقه على نتائج اجتماع الجمعية العمومية، قال 

: "أثبت بنك دبي اإلسالمي بأنه يتمتع صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي اإلسالمي

وات صعوبة أكثر السن إحدىغير المسبوقة التي فرضتها  للتحديات الستجابةالتي مكنته من ا الكافيةبالمرونة 

وات وقد اتخذ البنك خطوالعالم ككل. العربية المتحدة بالنسبة لمجتمع األعمال في دولة اإلمارات  على اإلطالق

ميع ، واإلسهام في الجهود المبذولة على جلوباءالتي فرضها تفشي اتداعيات االقتصادية للتخفيف من ال عديدة

يم بتقد بنك دبي اإلسالمي اميق، من ضمن هذه الخطواتوعم رحلة تعافي االقتصاد األشمل. المستويات لد

 للغاية فخورونونحن . يهمتعاملمن ألف  54ألكثر من  إماراتي مليارات درهم 9قيمتها ناهزت دعم  إجراءات

قدما  ، ونتطلع ءالمستثمرون والمساهمون والمتعاملون على حد سوا كبيرة والمتواصلة بالبنك التي يبديهابالثقة ال

لوباء افي جهودها الحثيثة لمعالجة آثار وتداعيات دولة اإلمارات العربية المتحدة الرشيدة قيادة الدعم اصلة لمو

 الكامل".التعافي صوال  إلى تحقيق و



 
 

ة : "أود اغتنام هذه الفرصبنك دبي اإلسالميمجموعة الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمن جانبه قال 

. لبنكا أهدافالمستمر والتزامهم الراسخ بتحقيق للتوجه بالشكر لجميع مساهمي وموظفي البنك على دعمهم 

من سالمي بنك دبي اإلفقد تمكنا في فعلى الرغم من أن السنة الماضية كانت مليئة بالتحديات غير المسبوقة، 

 إن .التوازن تجاه التأثيرات التي أحدثتها الجائحة حقيقت عناستط، واأعمالنااستمرارية الصمود والتركيز على 

 9.5لما يقارب صافي اإليرادات التشغيلية نمو مليار درهم إماراتي و 13 عند أكثر مناستقرار إجمالي الدخل 

يعد إنجازا  كبيرا  في ظل الظروف التي شهدها العام الماضي من  ،خالل العام الماضي مليار درهم إماراتي

ديد جنهج تبني شرعنا في فقد  ،وبالنظر إلى المستقبل .في األنشطة االقتصادية العالمية والمحليةحاد انخفاض 

 توفير حلول مالية بسيطة ومريحة وفيبغية أعلنا عنه مؤخرا  بهدف جديد لمهمتنا مسترشدين ، إلدارة عملياتنا

  #مستعدون_للجديد". الذي قمنا بإطالقه شعارالمتناول الجميع تحت 

ا  . ومن بين ملحوظ ا في حجم ونطاق عملياتهوعلى مدار السنوات الماضية، شهد بنك دبي اإلسالمي تطور 

وسط ظروف عمل صعبة و في وقت مبكر مع نور بنك الناجح اندماجه إتماماإلنجازات الرئيسية التي حققها، 

تجاوز ع مأحد أكبر البنوك اإلسالمية في العالم،  ليصبح مّهد الطريق أمام بنك دبي اإلسالميمما  ،وغير مألوفة

 .أمريكي مليار دوالر 80 موجوداتهإجمالي 

 -انتهى-

 نبذة عن بنك دبي اإلسالمي

، أكبر بنك إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة 1975يعد "بنك دبي اإلسالمي"، الذي تأسس في عام 

 متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسالميومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل اإلسالمي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسالمي 

مليار دوالر أمريكي، وقوى  9مليار دوالر أمريكي ورأس مال في السوق يعادل  80وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى أكثر من على مستوى العالم. 

 3 يقدم البنك خدماته ألكثر من وآسيا وأفريقيا. فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق األوسط 500موظف و 10000عاملة للمجموعة تفوق ال 

، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم األفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة على مستوى المجموعةمليون متعامل 

 المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

ترويج لوفضال  عن كونه أول وأكبر بنك إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي اإلسالمي بحضور عالمي قوي كالعب رئيسي في ا

وكة بالكامل كة مملللخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي اإلسالمي باكستان المحدود، وهو شر

سعة ومتنوعة البنك دبي اإلسالمي وأول بنك إسالمي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البالتينية والخدمات المصرفية المميزة، باإلضافة إلى محفظة و

ك إلى منطقة الشرق األقصى، ويمتلك البنك أول دخول للبن 2017من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطالق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 

، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي اإلسالمي ترخيصا  لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، 2017من أسهم البنك اإلندونيسي. وفي شهر مايو  %40حوالي 

، 2020وفي بداية عام ، 2018في عام  D-SIBلنظام المالي بنك محلي مهم لتحت اسم بنك دبي اإلسالمي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه 

  .استكمل بنك دبي االسالمي صفقة االستحواذ على نور بنك، ما يعزز مكانته كبنك رائد في قطاع التمويل اإلسالمي العالمي

نك على ات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البالهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل اإلسالمي معيارا  ثابتا ، بدال  عن كونه بديال  للخدميتمثل 

ية للشركات، لمصرفالعديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليال  راسخا  على جهوده في مختلف المجاالت بما يشمل الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات ا

 حصد بنك دبي اإلسالمي لقب أفضل بنكوفي مجال المسؤولية المجتمعية. ماته والخدمات المصرفية االستثمارية، فضال  عن خدمات االستشارات ومساه



 
 

وضوح ه االستثنائي من بين البنوك االسالمية في العالم، والذي يشير بألدائ ديرا  وتم تكريمه في مختلف المحافل تف إسالمي في العديد من المناسبات المرموقة

 إلى مكانته الريادية في قطاع التمويل اإلسالمي. 

 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 

 om/DIBtodayhttps://twitter.c 

 bank-islamic-https://www.linkedin.com/company/dubai 

https://www.instagram.com/dubai_islamic_bank/ 
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 بنك دبي اإلسالمي

 كاشف موسى

 واالتصاالت االستراتيجية رئيس عالقات المستثمرين

 971.4.2075454+هاتف: 

 kmoosa@dib.ae: بريد إلكتروني

 ويبر شاندويك

 ديفيد روس

 مدير عالقات عمالء أول

 4254 445 4 971+هاتف: 

 webershandwick.comDRoss@بريد إلكتروني: 

 

 لتنزيل تطبيق بنك دبي اإلسالمي لعالقات المستثمرين:
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