
 

 

 :بيان صحفي

 بنك دبي اإلسالمي يضع خطة لالستحواذ على نور بنك 

 
  ماراتي إمليار درهم  275 ما يقاربتصل موجودات بنك دبي اإلسالمي عقب االستحواذ 

  المتحدة كمركز للتمويل اإلسالميأهمية دولة اإلمارات العربية سوف تعزز الصفقة 

  ترسخ عملية االستحواذ مكانة بنك دبي اإلسالمي كقوة للتمويل اإلسالمي في المنطقةسوف 

 

 زعز ما ي، بنك يستعد بنك دبي اإلسالمي، أحد أكبر البنوك اإلسالمية في العالم، لالستحواذ على نور :2019يونيو،  10دبي، 
 أقوى مجموعة مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية في المنطقة. يؤسسمكانة دبي كعاصمة لالقتصاد اإلسالمي و 

 
 في للنظر للبنك العمومية الجمعية إلى توصية رفع وقرر ،09/06/2019 بتاريخ إجتماعه اإلسالمي دبي بنك إدارة مجلس عقد

 المختصة،  الرقابية الجهات من الالزمة الموافقات كافة على الحصول بعد وذلك (%100)بنك نور  أسهم جميع على االستحواذ
تخاذ وبعد االنتهاء من عملية االستحواذ،  . التجارية الشركات قانون ألحكام وفقا   التقييم أعمال بشأن الالزمة القانونية اإلجراءات وا 

 بنك ضمن بنك دبي اإلسالمي.نور سيتم دمج وتوحيد عمليات 
 

 فقةاالمو  بعد عنها اإلعالن مسيت ، اإلستحواذ عملية وتفاصيل شروط على مشتمال   العمومية الجمعية إجتماع أعمال وجدول تاريخ
 .المختصة الرقابية الجهات من عليها

 
 زيادةو  لقد تفوق بنك دبي اإلسالمي باستمرار على السوق خالل السنوات القليلة الماضية، وتم تنظيم هذا االستحواذ لتعزيز نفوذه

 رسيخالتشغيلية. ومن خالل عملية االستحواذ المخطط لها، يستعد بنك دبي اإلسالمي لت ةالكفاء تحسينحصته في السوق و 
 مليار درهم إماراتي.   275مكانته كواحد من أكبر البنوك اإلسالمية في العالم بموجودات مجتمعة تبلغ حوالي 
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قتصاد اإلسالمي، وسوف يعزز هذا اإلعالن، إضافة الرئيسي لالمركز الفي  عنها تقبـأ دولة اإلمارات العربية المتحدة عرفوت
إلى دعمه لألجندة االقتصادية للبالد، دور دبي كمركز عالمي للتمويل اإلسالمي مما يتيح المزيد من االستثمار والنمو في 

 القطاعات الرئيسية التي تقود دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

 معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة "بنك دبي اإلسالمي":قال 
 
يتفوق جعلت البنك  التي ناجحةالستراتيجية الالسنوات األخيرة، نتيجة ل رلقد حقق بنك دبي اإلسالمي نجاحا  ال مثيل له على م"

ز عالمي للتمويل اإلسالمي. ويعد هذا االستحواذ على السوق ويلعب دورا  محوريا  في تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة كمرك
 لتوسع في المنطقة وخارجها."ا إلى خرى في خططنا الراميةأخطوة 

 
يكمن االبتكار والتميز في الخدمة في صميم أعمالنا وسوف يستمر ذلك مع زيادة حجمنا من خالل هذا االستحواذ وتطوير طرق "

ا للنمو االقتصادي واالزدهار في  .المصرفية لتحسين تجربة متعاملينا وحديثة جديدة وعالوة على ذلك، سيوفر هذا البيان فرص 
 جميع أنحاء المنطقة، مما يضمن بقاء القطاع المالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة في صدارة االقتصاد اإلسالمي.

 
 :قائالا  الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي اإلسالمي" علقو 
 

حركة النشاط ستراتيجية النمو المنضبطة والمرنة التي تحقق التوازن المثالي بين ابنك تتماشى مع نور "إن عملية االستحواذ على 
نمو العضوي وغير العضوي طالما كانت الربحية والعوائد لل لقد كنا دائم ا منفتحين السوق واهتمامات المساهمين. االقتصادي في

، ال سيما كفاءة عاونستتيح لنا اقتصاديات الصفقة الفرصة لالستفادة من أوجه الت عن ذلك. صفقةتختلف هذه المحمية وال 
 .متعاملينالتكلفة، والرقمنة، وتطوير المنتجات واألعمال، واألهم من ذلك تجربة ال

 ناها وتسريع نمونا في هذا القطاع.نحن على ثقة من أن عملية االستحواذ هذه ستعتمد على األسس القوية بالفعل التي أنشأ"
أنه يمكننا تسريع ب ومنلألعمال المصرفية التقليدية، ومن خالل هذا االستحواذ، ن حيوي االعتراف بالتمويل اإلسالمي كبديليتزايد 

 "نمو وشعبية التمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
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نتيجة لهذا  كسبهماسن نذيلال بالحجم والمدى اإلضافيين فقط قوية، يمكن للمستقبل أن يكون إيجابيا  مع سجل حافل ومنصة و "
في أسرع وقت عمليات كلتا المؤسستين  على توفير أعلى معايير الخدمة، ونحن ملتزمون بدمجمنصبا  سيبقى تركيزنا  االستحواذ.
 ئنا المتزايدة.فعال من أجل توفير تجربة سلسة لقاعدة عمالبشكل ممكن و 

ومع ذلك، فإننا ندرك أهمية الحفاظ على حوكمة قوية وسنعمل بال  كفاءات أكبر ويقلل تكاليف التشغيل لدينا.كيان سيوفر هذا ال"
بأكبر قدر من  جهات التنظيميةوال عمالالمجموعة لضمان تمتع عمالئنا وشركائنا في األ لى مستوىكلل لتضمين امتثال قوي ع

 ."الجديدةالعمليات المدمجة الثقة في 

 

 

 كيف يدعم هذا اإلنجاز استراتيجيتنا؟

 

بنك من مكانة بنك دبي اإلسالمي كواحد من أكبر المؤسسات المالية اإلسالمية وأكثرها نفوذا  على نور يعزز االستحواذ على 
في حين واصل التمويل  عمومية قوية.سجل حافل من النجاح المالي واستراتيجية محددة بوضوح وميزانية بمستوى العالم، 

ستراتيجية بنك دبي اإلسالمي للنمو العضوي وغير العضوي ستظل متماشية مع مزيد ااإلسالمي نموه بوتيرة غير مسبوقة، فإن 
 من االبتكار والتقدم في نموذج األعمال السريع النمو بالفعل.

ي الربحية وتتيح للبنك االستفادة من منتجات وخدمات أكثر تنافسية ، فالستحواذمن المتوقع أن تسهم كفاءات التكلفة، نتيجة  ل
ا توفير فرص لدفع االبتكار واإلسراع في  من خالل محفظة متنوعة بشكل متزايد. خطة التحول وبالمثل، من المتوقع أيض 

 المجموعة. الرقمي

 مستقبل مشرق لبنك دبي اإلسالمي.

 المؤسسات المالية نموا  في البالد وواحد من أكثر البنوك اإلسالمية تقدما  في العالم.يظل بنك دبي اإلسالمي من بين أسرع 
ن يالجديد نطاقسيسمح الحجم وال .به مرتبطة واقتصادات نطاقا  ذلك بدقة، يتطلب  النمو هذه الموضوعةستراتيجية المتابعة و 

أسواق ومواقع  ذوصى وشبه القارة وشرق إفريقيا بدبي كمركز لبنك دبي اإلسالمي بتسريع استراتيجيته لربط النقاط من الشرق األق
  .لواحد من أقوى البنوك اإلسالمية في العالم تفتح جديدة

. 

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

 8000مليار دوالر أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق ال  9ورأس مال في السوق يعادل أمريكي مليار دوالر  60تصل إلى أكثر من وتتمتع المجموعة بموجودات 
، ويوفر على مستوى المجموعة مليون متعامل 3 ألكثر منيقدم البنك خدماته  فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا. 500وموظف 

 من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.  ناميةمجموعة متالتي تضم األفراد والشركات والمؤسسات  لقاعدة متعامليه

 

لترويج للخدمات وفضال  عن كونه أول وأكبر بنك إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي اإلسالمي بحضور عالمي قوي كالعب رئيسي في ا
كة مملوكة بالكامل لبنك دبي اإلسالمي المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي اإلسالمي باكستان المحدود، وهو شر 

وات التوزيع البديلة. ويشكل وأول بنك إسالمي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البالتينية والخدمات المصرفية المميزة، باإلضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قن
% من أسهم البنك اإلندونيسي. 40ك إلى منطقة الشرق األقصى، ويمتلك البنك حوالي أول دخول للبن 2017إطالق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 

وقد ، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي اإلسالمي ترخيصا  لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي اإلسالمي كينيا المحدود. 2017وفي شهر مايو 
، كما تمت ترقيته مؤخرا من قبل وكاالت دولية فيما يتعلق بتصنيف البنك االئتماني 2017في عام  D-SIBالمالي  للنظاممهم  محليبنك على أنه تم تصنيف البنك 

  مما يشير إلى وضعه القوي بالنسبة لرأس المال وتحسين جودة الموجودات والربحية القوية.

بدال  عن كونه بديال  للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من  الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل اإلسالمي معيارا  ثابتا ،يتمثل 
شركات، والخدمات المصرفية الجوائز المرموقة التي تعتبر دليال  راسخا  على جهوده في مختلف المجاالت بما يشمل الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات المصرفية لل

ي  عن خدمات االستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل اإلسالمي، حصد بنك دباالستثمارية، فضال  
، على الصعيد العالمي خدمات األفرادأقوى البنوك اإلسالمية في وتقديرا ألداء البنك كونه أحد  .اإلسالمي لقب أفضل بنك إسالمي في العديد من المناسبات المرموقة

وجائزة "أفضل بنك لعام  2018 الخدمات المصرفية اإلسالمية لألفراد لعامللخدمات المصرفية اإلسالمية لألفراد" ضمن جوائز  العالم في بنك أقوى" بلقب البنك توج
المي، فقد حاز بنك دبي اإلسالمي على العديد من الجوائز بما في ذلك قطاع التمويل اإلسالمي العلريادته و  في دولة اإلمارات العربية المتحدة" من ذا بانكر.  2018

 لوبال فايننس، ومجلة ذا بانكر، وجوائز إسالميك فاينانس نيوز.غجوائز بانكر الشرق األوسط، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة ، ومجلة 

 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 
 https://twitter.com/DIBtoday 
 bank-islamic-https://www.linkedin.com/company/dubai 
/nkhttps://www.instagram.com/dubai_islamic_ba 

http://www.dib.ae/
https://www.youtube.com/user/DubaiIslamicBank
https://twitter.com/DIBtoday
https://www.linkedin.com/company/dubai-islamic-bank
https://www.instagram.com/dubai_islamic_bank/

