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 في خطوة تطلق فصاًل جديدة في مسيرة البنك الرائدة

 بنجاح اإلسالمي دبي بنك في بنك نور عمليات دمجإتمام 

نجاح نقل  بعدإتمام دمج عمليات نور بنك وذلك  عن أعلن بنك دبي اإلسالمي اليوم :2020، نوفمبر 2دبي، 

ويأتي هذا االستحواذ ليعزز مكانة بنك دبي اإلسالمي كواحد المصرفية إلى بنك دبي اإلسالمي.  عالقاتكافة ال

 .إماراتي مليار درهم 300 بإجمالي موجودات يتجاوزأكبر البنوك اإلسالمية في العالم  من

تقليل هدفت استمتينة وحرص البنك على تنفيذ مشروع الدمج وفق مبادئ رئيسية ملزمة تستند إلى أطر حوكمة 

ددة متعفرق العمل  عمدتوالسوق إلى الحد األدنى. ولتحقيق هذا الهدف  متعاملينتأثيرات المشروع على ال

 م نقل العمليات المصرفية بسرعةعلى مدار الساعة لضمان إتماإلى العمل في البنك الوظائف واالختصاصات 

 . النظام والقنوات التابعة للبنك انقطاعفترات  وبالحد األدنى منوسالسة، 

 في الوقت الذيالظروف غير المواتية، وتمكن البنك من إتمام عملية الدمج في وقت قياسي على الرغم من 

. وعلى الرغم من صعوبة إتمام 19-معظم فرق العمل عن بعد بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد تعمل فيه

المشروع ضمن الوقت المحدد والمقدر بعام واحد وخاصة في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها االقتصاد 

الل ساهم بإنهاء مشروع الدمج خ العالمي، إال أن تواءم التخطيط المحكم مع القدرات التنفيذية لفرق العملالكلي 

 يوماً فقط، وقبل الموعد النهائي المتوقع بفترة طويلة.  283

 ً  :المياإلس دبي بنك لمجموعة التنفيذي الرئيس شلوان، عدنان الدكتور قال ،الناجح االنجاز هذا على وتعليقا

 ألسععواقا مع الفعال التواصععل انك لقد العريقة. البنك مسععيرة في الجديد الفصععل هذا عن باإلعالن سعععداء نحن"

ً  عنصعععراً  تنظيميةال والجهات متعاملينوال  مع كفاءةب التعامل من مكننا حيث ،المشعععروع تنفيذ نجاح في أسعععاسعععيا

فة حاالت كا عة غير ال نا إطالع ومن المتوق يذ تطورات على عمالئ يذ ليتم بأول؛ أوالً  المشععععععروع تنف  قلن تنف

 لىع تأثيرات وبأقل المتوقع الوقت قبل الخدمات كافة باسععععععتعادة وننجح بسععععععالسعععععععة المصععععععرفية العمليات

 ".متعاملينال

 ةحكوم من كل قبل من الكبير الدعم بفضععل هو والدمج االسععتحواذ عملية نجاح إن" شععلوان: الدكتور وأضععاف

 ماك البنكين. كال في الشععععععرعية والهيئات ةاإلدار ومجالس الرقابية، والجهات المتحدة، العربية اإلمارات دولة

 الرغم لىع والتنفيذ التخطيط فترة خالل وإخالص بجد عملت التي العمل فرق لجميع الشكر بجزيل التوجه أود

 الحالية". الجائحة فرضتها التي التحديات من

 

ً  مركزاً  المتحدة يةالعرب اإلمارات دولة "تعتبر شعععععلوان: عدنان الدكتور واختتم  ،اإلسعععععالمي لالقتصعععععاد عالميا

يأتي مام و ية إت نة ليعزز االسععععععتحواذ عمل كا ً  مركزاً  دبي م يا ما يتيح المزيد من  اإلسععععععالمي، للتمويل عالم م

قدماً ألن  نتطلعنحن ووالنمو في القطاعات الرئيسععععععية م ل البنية التحتية واالبتكار والخدمات.  اتاالسععععععت مار

 ."وبنك دبي اإلسالمي فاعلين في مسيرة النمو والتنمية التي تشهدها الدولةنكون مساهمين 

 

 -انتهى-
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 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 

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

مليار دوالر أمريكي، وقوى  7مليار دوالر أمريكي ورأس مال في السوق يعادل  80وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى أك ر من على مستوى العالم. 

 3يقدم البنك خدماته ألك ر من  فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا. 500موظف و 8000عاملة 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. 

ت العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي اإلسالمي بحضور عالمي قوي كالعب رئيسي في الترويج وفضاًل عن كونه أول وأكبر بنك إسالمي في دولة اإلمارا

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

في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البالتينية والخدمات المصرفية المميزة، باإلضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة  لبنك دبي اإلسالمي وأول بنك إسالمي

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

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

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

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

ل البنك على صالهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل اإلسالمي معياراً ثابتاً، بدالً عن كونه بديالً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حيتم ل 

ة للشركات، خدمات المصرفيالعديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليالً راسخاً على جهوده في مختلف المجاالت بما يشمل الخدمات المصرفية لألفراد، وال

 حصد بنك دبي اإلسالمي لقب أفضل بنكوفي مجال المسؤولية المجتمعية. والخدمات المصرفية االست مارية، فضالً عن خدمات االستشارات ومساهماته 

شير بوضوح لبنوك االسالمية في العالم، والذي ياالست نائي من بين ا هألدائ ديراً 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:
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 للمعلومات الصحفية، يرجى االتصال بـ:

 

 بنك دبي اإلسالمي

 كاشف موسى

 واالتصاالت االستراتيجية رئيس عالقات المست مرين

 971.4.2075454+هاتف: 

 kmoosa@dib.ae: بريد إلكتروني

 ويبر شاندويك

 ديفيد روس

 مدير عالقات عمالء أول

 4254 445 4 971+هاتف: 
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 لتنزيل تطبيق بنك دبي اإلسالمي لعالقات المستثمرين:
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