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ارباح بنك دبي التجاري التشغيلية للربع األول من عام 2016 تنخفض بنسبة 5%  لتصل إلى 
 368مليون درهم 

  ودائع العمالء ترتفع بنسبة 19% لتصل إلى 41.1 مليار درهم
 

  المؤشرات المالية الرئيسية:
مليار درهم  48.7% مقارنة بـ 21.6 بنسبة زيادة قدرها 2016كما في نهاية مارس  مليار درهم 59.2 تسجل اجمالي الموجودات  

 .مليار درهم كما في نهاية العام الماضي 57.9% مقارنة بـ 2.4وبنسبة زيادة قدرها  2015مارس  كما في نهاية 

كما في نهاية مارس  مليار درهم 33.4% مقارنة بـ 15.9بنسبة زيادة قدرها  مليار درهم 38.8 إلىالقروض والتسليفات  ارتفعت  
 .2015ديسمبر  31 مليار درهم كما في 39% مقارنة ب 0.7في حين انخفضت بنسبة  2015

كما في  ار درهم ملي 34.7 ــب مقارنة% 18.5بزيادة قدرها  2016مارس  31كما في   درهم مليار 41.1إلى  العمالء ودائع ارتفعت 
  .2015ديسمبر  31مليار درهم كما في  40.5% مقارنة بـ 1.6 وارتفعت بنسبة 2015مارس  31

مليون درهم للربع األول  581بـ   مليون درهم مقارنة 576 إلى لتصل  %0.8بشكل طفيف  بنسبة  التشغيلية   اإليرادات انخفضت 
 .نتيجة النخفاض اإليرادات من غير الفوائد 2015من عام 

درهم  مليون 389 بـ مقارنة درهم مليون  368 إلى لتصل 2016للربع األول من العام  %5.4 بنسبة التشغيلية  األرباح انخفضت 
 .%8.5بنسبة لنفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت المصاريف التشغيلية 

 .2015بالربع األول من عام مليون درهم مقارنة  33ارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ  

للربع درهم مليون  295بـ  مقارنة درهممليون  241إلى  لتصل %18.4بنسبة  2016للربع األول من عام  الصافيةاألرباح  انخفضت 
 .2015األول من عام 

 %.81مصادر األموال المستقرة بلغت نسبة التسليفات إلى  

 %.94.3نسبة القروض والتسليفات إلى الودائع  

 .%16.9نسبة كفاية رأس المال تسجل   

 %.36.2بلغت نسبة كفاءة التشغيل  

 
 أداء البنكلمحة عن 

مليون درهم لنفس الفترة  295بـ  مقارنة درهم مليون 241 إلى ليصل %18.4 بنسبة 2016للربع األول من عام   الصافي الربح انخفض
 من العام الماضي.

 
مليون  581مليون مقارنة بـ  576% لتصل إلى 0.8بشكل طفيف بنسبة  2016للربع األول من عام  اإليرادات التشغيليةانخفضت   

درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وجاء هذا االنخفاض نتيجة النخفاض اإليرادات من غير الفوائد كنتيجة النخفاض حجم األعمال  
 .2015وانخفاض الحصة من ارباح الشركة الزميلة مقارنة بالربع األول من عام 
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للربع  درهم مليون 192بـ  مقارنة 2016للربع األول من عام  درهممليون  208% لتصل إلى 8.5بنسبة  ةيالمصاريف التشغيل تفعتوار 
منصات الخدمات المصرفية  الرقمية باإلضافة إلى  والفروع التوزيع قنواتقام البنك بالمزيد من التوسع في  حيث  .2015األول من عام 

) التكلفة بلغت نسبة كفاءة التشغيل و . الخدمات المصرفية لألعمالو  الخدمات المصرفية لألفراد يلتنمية قطاعمبادراته االستراتيجية  ضمن
  %.36.2إلى الدخل( 

 
المقتطعة خالل  صافي مخصصات انخفاض القيمةبلغ  حيث القيمةالقتطاع مخصصات انخفاض سياسته المتحفظة في البنك  استمرو 

  .2015% مقارنة بالربع األول من عام 35مليون درهم مرتفعا بنسبة  127مبلغ  2016الربع األول من عام 
 

 الميزانية العمومية

درهم كما في  مليار 33.4 بـمقارنة  %15.9 نسبةب  2016مارس  31كما في  مليار درهم 38.8 والبالغة   سلفياتتالقروض وال ارتفعت
جاء هذا النمو كنتيجة للنمو  و. 2015ديسمبر  31مليار درهم كما في  39في حين انخفضت بشكل طفيف مقارنة بـ  2015 مارس 31

% ليصل إلى 28بنسبة  واألعمال الخدمات المصرفية لألفراد يحيث ارتفع صافي قروض قطاع. جميع قطاعات األعمالالحاصل في 
صافي قروض األعمال المصرفية للشركات الكبرى  بلغ، كما 2015مارس  31في مليار درهم كما  5.3مقارنة بـ مليار درهم  6.8

  .2015الربع األول من عام مليار درهم كما في نهاية  31.4مقارنة بـ مليار درهم  31.9واألعمال المصرفية التجارية 

  ٪ 1.6 زيادة قدرها بنسبة 2016مارس  31كما في  درهممليار  41.1 إلىمليون درهم لتصل  641 بمبلغ العمالءودائع وارتفعت  
مارس  31كما في  ودائع العمالء% من أجمالي 46.4وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة   .2015مقارنة بـ ديسمبر 

 %.94.3إلى الودائع  العمالء نسبة قروض، في حين بلغت 2015% كما في نهاية ديسمبر 42.6مقارنة بـ  2016
  

 السيولة وكفاية رأس المال

 31% كما في 81قرة حيث  بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر األموال المست من السيولة جيدة واستمر البنك بالحفاظ على مستويات 
لدولة  % الحد األقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي100مقارنة بنسبة %( 81.9: 2015ديسمبر  31) 2016 مارس

ارنة بالحد األدنى المنصوص % مقIII 141.2-و بلغت نسبة تغطية السيولة المحتسبة بحسب تعليمات بازل. االمارات العربية المتحدة
 %.70البالغ عليه 

  
 األدنى الحد من أعلى بكثير وهي % على التوالي15.7% و 16.9 المال رأسمن  الشق االول كفاية ونسبة كفاية رأس المال نسبة بلغت
  III-بازل تعليمات بحسب المحتسبة المالية المالءة . وبلغت نسبة% على التوالي8% و 12 والبالغ المركزي المصرف متطلبات بحسب
 %.3 البالغ عليه المنصوص األدنى بالحد مقارنة %(12.41: 2015ديسمبر  %31 )12.05
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 . عند مستوياتها القوية  والمالءةنسب السيولة   بقيت : "الرئيس التنفيذي للبنكقال بيتر بالتوسن، وفي سياق تعليقه على أداء البنك، 

نفاق العمالء من  لمن خال إيراداتهوتنمية  لدى قطاعات مختارة من العمالء بزيادة حصته سيستمر البنكو  زيادة حصته من اعمال وا 
رضاء  زيادةإلى  بمبادرات تهدفوقد قام البنك  .مالء الشخصيينومن خالل بيع المنتجات المصرفية الملحقة لشريحة الع شريحة الشركات

 المتحرك الهاتف خالل المقدمةالعمليات البنكية وتطوير الخدمات المصرفية  تبسيطتدريب الموظفين، مالء. وتشتمل هذه المبادرات على الع
 الخدمات المصرفية الرقمية. منصات  و
 
 

 :2016من عام اإلنجازات الرئيسية خالل الربع األول 

 

افتتح البنك فرعاً جديداً في سيتي سنتر معيصم كجزٍء من خطته الرامية إلى توسيع نطاق أعماله التجارية وخدماته  

 المصرفية الشخصية في جميع أنحاء دبي وتطويرها بشكل كبير.

 اطراف أصابعهم.تطبيقه الجديد للهاتف المتحرك والذي يقدم للعمالء تسهيالت مصرفية  عند أطلق البنك  

أول تطبيق له على ساعة أبل تحت اسم "صحتي ادخاري" والذي يعمل على مكافأة العمالء المهتمين باللياقة  البنكأطلق  

البدنية بمعدالت فائدة أعلى على مدخراتهم. ويسمح هذا التطبيق للعمالء ربط حساب ادخارهم في بنك دبي التجاري مع 

األموال من حسابهم لدى بنك دبي التجاري إلى حساب ادخار خاص يقدم معدالت فائدة ساعتهم. ويمكن للعمالء تحويل 

العميل خطوات أكثر ومارس الرياضة بشكل أكبر، ارتفع معدل  مشىمستوى نشاطهم. وعلى هذا النحو، كلما وفق عالية 

 مثل هذا المفهوم الرائد. الفائدة الذي يمكنه الحصول عليه. ويعتبر بنك دبي التجاري أول بنك في المنطقة يطلق

٪، كما أطلق خطة 4، والتي تقدم أسعار فائدة على الودائع تصل إلى الوديعة المتزايدةحملتين جديدتين هما البنك  أطلق 

 شهراً. 12سداد األقساط السهلة لبطاقات االئتمان كوسيلة لسداد األقساط لمدة تصل إلى 

فرق من نخبة من راكبي الدراجات في شارك فيها والتي  2016ة لجولة دبي برعاية حفل افتتاح النسخة الثالثالبنك  قام 

 والفرق الوطنية.من مختلف القارات العالم والفرق المحترفة 

 .2015/2016برعاية سباق الخيل بمضمار جبل علي للموسم  البنكقام  

 برعاية معرض الشارقة للتوظيف. البنكقام  

مة التي قدمها تقدير من مركز المستقبل لذوي االحتياجات الخاصة نظير المساعدة القي  حاز بنك دبي التجاري على شهادة  

 للمركز.

والتي تهدف إلى تشجيع موظفي البنك إليجاد  2016فبراير  21في فعالية اليوم الخالي من السيارات في  البنكشارك  

 بدائل لوسائل المواصالت كجزٍء من المسؤولية االجتماعية للبنك.
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 التصنيفات االئتمانية

موديز وفيتش وكابيتل انتليجنس بتثبيت التصنيف االئتماني للبنك. التصنيفات قامت شركات التصنيف االئتمانية  2015خالل سنة 
 االئتمانية الحالية هي كالتالي:

 

 

 

 

 

 

 :2016الجوائز التي حصل عليها البنك خالل الربع األول من عام 

 

 التجاري على الجوائز التالية من مجلة بانكرز ميدل إيست:حاز بنك دبي  

 أفضل منتج جديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. −

 أفضل قرض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. −

 أفضل بطاقة إسالمية. −

 

باإلضافة إلى تطبيق "صحتي ادخاري" الذي تم  ،حاز الموقع االلكتروني لبنك دبي التجاري 

البحث" وجائزة أفضل  على جائزة "أفضل استخدام لخدمة تحسين محركات ،تدشينه مؤخراً 

 .2015استخدام للهاتف النقال في حفل توزيع جوائز الخليج لتجربة المستهلك الرقمية 

 
 حاز بنك دبي التجاري على جائزة "أفضل قرض شخصي" من الموقع االلكتروني 

SouqAlmal.com  

 
 
 
 
 
 



 بيان صحفي                                                                

 2016 ابريل 20                                                                     بنك دبي التجاري

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة                                                                                      

                   

 
 

 التجاريلمحة عامة عن بنك دبي 

 وهو شركة مساهمة عامة.   1969عام دولة اإلمارات العربية المتحدة   -دبيتأسس بنك دبي التجاري في 
 

% مملوكة من قبل 20إن أسهم البنك مدرجة في سوق دبي المالي وهي مملوكة بالكامل لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة من بينها 
ويقدم البنك  .جنسية 42موظفا وموظفة ينتمون إلى  1.188مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية. وتصل القوى العاملة في البنك  إلى 

 28مكونة من أفرع المنتجات والخدمات المصرفية التجارية واإلسالمية لعمالئه من األفراد والشركات من خالل شبكة  مجموعة متكاملة من
ويستثمر البنك في شبكة واسعة من  اجهزة الصراف اآللي و أجهزة إيداع الشيكات والنقد تصل  .إلى اربعة منصات رقميةباإلضافة  فرعا
 جهازا.  202إلى 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  investor.relations@cbd.aeلالستفسارات يرجى التواصل مع فريق عالقات المستثمرين على البريد االلكتروني  


