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 خبر صحفى:

 عامالعن  ٪25بنسبة نقدية مساهمو بنك دبي اإلسالمي يوافقون على توزيع أرباح 

2021 

 

 

 2022مارس  2دبي، 

أعمال  بنجاح ،وثاني أكبر بنك إسالمي في العالم في دولة اإلمارات العربية المتحدة اختتم بنك دبي اإلسالمي، أكبر بنك إسالمي

مساهميه لالراحة مستويات لتوفير أعلى  ،بنظام هجين ألول مرة في تاريخ البنكالذي عقد  اجتماع جمعيته العمومية السنوي

على البنود األخرى  عالوة ،2021م للبنك لعاالبيانات المالية  ووافق المساهمون خالل االجتماع على. في االجتماع المشاركين

مدته الذي اعت االستراتيجي عمالوجدول األ، مما يدل على ثقة المساهمين في مجلس إدارة البنك االجتماعالتي تم إقرارها خالل 

 للسنوات القادمة.  اإلدارة العليا

على إثر تحسن أدائه بشكل قوي مع بدء انحسار  2021في صافي أرباحه لعام  %39وكان البنك قد سجل نمًوا سنوًيا بنسبة 

ى ، االتفاق علالعمومية السنويوتضمنت بنود جدول األعمال األخرى التي تم اختتامها في اجتماع الجمعية . 19-جائحة كوفيد

التأكيد باإلضافة إلى  ،درهم إماراتيمليار  1.8لمال المدفوع بقيمة إجمالية وقدرها من رأس ا ٪25بنسبة  نقدية توزيع أرباح

 ، إلى جانب إقراره2022تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للبنك لعام على 

 قرارات خاصة.ل

 صفقات بقيمة مع إتمام، 2021عام خالل  والتمويل رأس المال أسواقرائدة في المكانته ترسيخ بنك دبي اإلسالمي  واصلكما 

صكوك صفقة  20أكثر من  لطرح خالل العام جرى تعيين البنككما مليار دوالر أمريكي بحلول نهاية العام.  25 تقارب موحدة

للشركات الوطنية والشركات السيادية وشبه السيادية، والشركات، والمؤسسات المالية، وال يزال البنك صفقات تمويل مشتركة و

 يحتل أعلى المراتب ضمن الئحة تصنيف بلومبيرج للبنوك.

 ممعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاك قالأداء البنك وآفاقه المستقبلية، وفي معرض تعليقه على 

ة التنموية تماشياً مع دولة اإلمارات العربي هبي اإلسالمي بمسيرتد بنك يمضي ": دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي اإلسالمي

ضعها ستساعد األسس التي تم و البالد.  عليها تسير التيالنمو  توجهاتفي دعم  رائد   ر  البنك على لعب دو حرص حيثالمتحدة، 

تطلعاتنا الرقمية والتزامنا المطلق بأجندة االستدامة في  وهما أال للغاية مهمينعلى دفعنا إلى األمام في مجالين  2021في عام 

ية والربح النمو تحقيقنرى هاتين الركيزتين هما المحركان الرئيسيان لتطوير األعمال و ،الدولة. نحن في بنك دبي اإلسالمي

  مما يؤدي بشكل أساسي إلى عوائد أعلى لمساهمينا الكرام. المستقبل،في 

 اإلسالمي ، فإن بنك دبياعليهتي ترتبت قتصادية التخطي تبعات الجائحة العالمية واآلثار االفي نجاحه منقطع النظير بعد و

ة التعافي مع خطتوجهاته على المدى الطويل، ومواءمة ته مرونتحسين و هنطاقتوسيع وته قوتعزيز لالصحيح مسار العلى  اليوم

 متعامليناليخلق قيمة و ،تحقيق نمو مستدام ومسؤولمما يعزز قدرته على االقتصادي والتجاري لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

 ."على حد سواءمساهمينا لوعمل فيها لمجتمعات التي نلو

بنك  ةقدرلقد أثبتنا مراًرا وتكراًرا " :الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي اإلسالميالدكتور عدنان شلوان، من جانبه، قال 

ن عام لم يكوموجودة على اإلطالق.  غيربدو ت تكادتحديات السوق بنجاح وخلق فرص للنمو،  على التغلب فياإلسالمي  دبي

 ونحنفي األرباح السنوية.  ٪39بنسبة  نمومليار درهم إماراتي و 36 إلى تإجمالي التمويال وصل حيث لذلك، استثناءً  2021
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ً التكنولوجيا  تكتسبنطمح ألن تحافظ المؤسسة على تركيزها المنصب على النمو حيث   لمتعامليناوستحدد تجربة  كبيراً  زخما

 "ينا.لجميع أصحاب المصلحة لدبوعودنا التي قطعناها نحو مستقبل مزدهر ومستدام  للوفاءالتنفيذ التي سنمضي بها  عملية

، وأتطلع إلى العمل عن كثب ونمالملحوظة للفترة الخالل  متواصلال"أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر المساهمين على دعمهم 

 مع الزمالء والشركاء لتقديم قيمة مستدامة على مدار األشهر والسنوات القادمة."

ً وبالنظر  تماًما مع توجهات اإلمارات العربية المتحدة. المتوافقة للبنك  ةاالستراتيجي اتهبتوجه يمضي البنك، 2022لعام  قدما

 استناداً  أعمال المجموعة، وتنميةتقوية إلى بنك دبي اإلسالمي التي تم الكشف عنها حديثًا الخمس سنوات لإستراتيجية  وتهدف

وى أق عائدات قادر على تحقيقذج أعمال أكثر استدامة لتحويل بنك دبي اإلسالمي إلى نمو 2021في عام  الذي أحرزهالتقدم  إلى

اليوم، تتوافق رؤية بنك دبي اإلسالمي وأهدافه وقيمه تماًما مع رحلة االستدامة للبنك ومع الممارسات العالمية ولمساهميه. 

دولة الرشيدة لالقيادة  تطلعاتنمو اقتصادي مستدام و ه تجاه تحقيقدو، مما يضمن استمرار التزامه بالوفاء بوعلالستدامة

 .اإلمارات

 -انتهى-

 نبذة عن بنك دبي اإلسالمي

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

م. بنك إسالمي على مستوى العال "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل اإلسالمي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسالمي متكامل الخدمات وثاني أكبر

 10,000مليار دوالر أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ  10 يزيد عن مليار دوالر أمريكي ورأس مال في السوق  75 تفوقوتتمتع المجموعة بموجودات 

مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر  5فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته ألكثر من  500موظف و

 ام الشريعة اإلسالمية. لقاعدة متعامليه التي تضم األفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحك

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

 باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي اإلسالميالمالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي اإلسالمي 

يع البديلة. وات التوزوأول بنك إسالمي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البالتينية والخدمات المصرفية المميزة، باإلضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قن

من أسهم البنك  %25ما يزيد عن أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق األقصى، ويمتلك البنك  2017عام  ويشكل إطالق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع

، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي اإلسالمي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي اإلسالمي كينيا 2017اإلندونيسي. وفي شهر مايو 

االستحواذ على نور بنك ما يؤكد على  2018كما استكمل في عام ، 2017في عام  D-SIBبنك محلي مهم للنظام المالي البنك على أنه المحدود. وقد تم تصنيف 

ما  %40، رفع بنك دبي اإلسالمي من حد تملك األجانب حتى 2021مكانة بنك دبي اإلسالمي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل اإلسالمي عالمياً. وفي عام 

 يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

بنك على العديد من صل الالهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل اإلسالمي معياراً ثابتاً، بدالً عن كونه بديالً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حيتمثل 

ً على ج هوده في مختلف المجاالت بما يشمل الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات الجوائز المرموقة التي تعتبر دليالً راسخا

 صول، حتمويل اإلسالميالمصرفية االستثمارية، فضالً عن خدمات االستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع ال

المية في االستثنائي من بين البنوك اإلسقديرا ألداء البنك ت ومحافل التكريم في العديد من المناسبات المرموقة "أفضل بنك إسالمي"لقب  على بنك دبي اإلسالمي

 العالم.

 www.dib.aeلمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: 

 دبي اإلسالمي:تابعونا على القنوات االجتماعية لبنك 

https://www.facebook.com/dib.uae/ 

  https://www.youtube.com/user/DubaiIslamicBank 

http://www.dib.ae/
https://www.youtube.com/user/DubaiIslamicBank
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 https://twitter.com/DIBtoday 

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

https://www.instagram.com/dubai_islamic_bank/ 

 اإلسالمي:لتحميل تطبيق عالقات المستثمرين من بنك دبي 
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