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 (الوصي. )مي صكوك الشق األول المحدودةإخطار استرداد من قبل بنك دبي االسال
 فيما يتعلق بإصداره

 دوالر أمريكي 1,000,000,000   شهادات رأس المال من الشق األول بقيمة 
 (الشهادات) (XS0902330769الدولي لألوراق المالية التعريفي  الرقم)

 

المعاني المخصصة لها في شروط وأحكام الشهادات  تحمل والتي لم يتم تعريفها في هذا اإلشعار المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة
 وشركة DIB))ش.م.ع.  ، بنك دبي اإلسالميلوصيبين ا 2013مارس  20بتاريخ  وصايةمن إعالن ال 2المنصوص عليها في الجدول 

 (.الشروط)محدودة دويتشه ترستي ال

جميع الشهادات المستحقة في سترداد با وصيأن يقوم ال( بناًء على تعليمات بنك دبي اإلسالمي) الوصيتم منحه من قبل  اإلخطار الذي
 مبلغ من تبقيةاسترداد قيمة الشهادات الميتم و سوف (. ب) 10.1 رطوفًقا للش ،2019مارس  20والذي يوافق  األول، ستردادتاريخ اال

الدفع في تاريخ واجبة أي مدفوعات مستحقة إلى جانب لشهادات القيمة اإلسمية المستحق لمن  ٪100وهو سعر يساوي  االسترداد للوصي،
والقائمة الرسمية لألوراق المالية  (نيورونكست دبل) الشهادات في القائمة الرسمية للبورصة اإليرلندية إدراج( أ)فإن  وعليه،. األول سترداداال

 لتداول في كل من السوقين المنظمين لـ يورونكست دبلنلقبول الشهادات سوف يلغى ( ب)دبي للخدمات المالية و سلطةالتي تحتفظ بها 
 .أو بعد ذلك 2019مارس  21 من تاريخ، ة، في كل حاليوناسداك دب

 المحدودة صكوك الشق األولبنك دبي اإلسالمي 

 2019فبراير  14
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 نبذة عن بنك دبي اإلسالمي

مدرجة في و  وشركة مساهمة عامة من حيث الموجودات ، أكبر بنك إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة1975يعد "بنك دبي اإلسالمي"، الذي تأسس في عام 
أكبر بنك إسالمي على مستوى العالم.  نيأول بنك إسالمي متكامل الخدمات وثاكذلك "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل اإلسالمي العالمي، وهو 

ية المتحدة، ولديه حضور ضمن سبعة أسواق حول دولة اإلمارات العربانحاء في جهاز صراف آلي  550وما يزيد على فرعًا  70حوالي  ويدير البنك حاليًا شبكة تضم
مليون متعامل، ويوفر لقاعدة متعامليه المتنامية مجموعة  1.9حضوره من أجل تعزيز نمو وتطور القطاع. يقدم البنك خدماته لقرابة نطاق العالم، ويعمل على توسيع 

 إلسالمية. المتوافقة مع أحكام الشريعة ا المبتكرة متزايدة من المنتجات والخدمات

لخدمات الترويج لوفضاًل عن كونه أول وأكبر بنك إسالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي اإلسالمي بحضور عالمي قوي كالعب رئيسي في 
دود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي اإلسالمي المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي اإلسالمي باكستان المح

، باإلضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل المميزة المصرفية تخدماالوأول بنك إسالمي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البالتينية و 
% من أسهم البنك اإلندونيسي. 40ل دخول للبنك إلى منطقة الشرق األقصى، ويمتلك البنك حوالي أو  2017إطالق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 

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

على العديد من البنك حول العالم. وقد حصل خدمات المصرفية التقليدية جعل التمويل اإلسالمي معيارًا ثابتًا، بداًل عن كونه بدياًل لليتمثل الهدف الرئيسي للبنك في 
والخدمات المصرفية  ،لشركاتالخدمات المصرفية لو  ،في مختلف المجاالت بما يشمل الخدمات المصرفية لألفراد جهودهالجوائز المرموقة التي تعتبر دلياًل راسخًا على 

. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل اإلسالمي، حصد بنك دبي لمجتمعيةومساهماته في مجال المسؤولية ا اتاالستشار  االستثمارية، فضاًل عن خدمات
قطاع التمويل اإلسالمي العالمي، فقد حاز بنك دبي اإلسالمي على العديد من لريادته تقديًرا و اإلسالمي لقب أفضل بنك إسالمي في العديد من المناسبات المرموقة. 

 وجوائز إسالميك فاينانس نيوز.قلوبال فايننس، ومجلة ذا بانكر، مجلة و برنامج دبي للخدمة المتميزة ، و الجوائز بما في ذلك جوائز بانكر الشرق األوسط، 

 www.dib.aeلمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: 

 لبنك دبي اإلسالمي: االجتماعيقنوات التواصل تابعونا على 

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

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

 https://twitter.com/DIBtoday 

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

/https://www.instagram.com/dubai_islamic_bank  
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 لالستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع: 
 

 بنك دبي اإلسالمي                                                       ويبر شاندويك 
 ديفيد روس                                                    كاشف موسى        

 رئيس عالقات المستثمرين                                                مدير أول للحساب
 4254 971.4.445+رقم التواصل المباشر                                 971.4.2075454+رقم التواصل المباشر 

 DRoss@webershandwick.comالبريد االلكتروني                                     kmoosa@dib.aeااللكتروني   البريد
 

 تحميل تطبيق عالقات المستثمرين من بنك دبي االسالمي
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