
 
 

 %52ع أرباح بنسبة يتوز تقر  الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري 
 على المساهمينأسهم منحة % 52و نقديا  

 
 2112ديسمبر  11المنتهية في المالية مليار درهم للسنة  1.2أرباحًا صافية بلغت سجل البنك  -

 
جمعيته العمومية السنوية بتاريخ   بنك دبي التجاري عقد : 5102مارس  4دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 بنسبة نقدية أرباح شكل على، هعلى مساهمي% 21توزيع أرباح بنسبة الجمعية  توقد أقر . 2112مارس  2
 .درهم مليون  261 اإلسمية قيمتها تعادل منحة كأسهم% 22و ،درهم مليون  261 يعادل ما ،22%

 11المنتهية في المالية مليار درهم للسنة  1,2أرباحًا صافية بلغت قد سجل بنك دبي التجاري هذا وكان 
مليار  1.11بلغ والذي  ،عن صافي أرباحه خالل السنة السابقة% 11، بزيادة بلغت نسبتها 2112ديسمبر 

لى مزيد من إأدى األمر الذي  ،جميع قطاعات األعمالت هذه األرباح نتيجة لألداء المتميز في جاءو . درهم
 .التنوع في إيرادات البنك

، لتصل إلى مسبوق  غيرنموًا  2112 ديسمبر في المنتهية للسنة  التشغيلية اإليرادات إلى ذلك، حققت
 االرتفاع هذا نجم وقد. 2111 للعام درهم مليار 2.11 مع مقارنة% 11.2قدرها  بزيادة درهم، مليار 2.22

 درهم مليار 1.22 بـ مقارنة درهم مليار 1.21 إلى ليصل ،%1.1 بنسبة الفوائد إيرادات صافي نمو عن
 مقارنة درهم مليون  627.2  إلى لتصل% 12.2 بنسبة الفوائد غير من اإليرادات تارتفعكما . السابق للعام

 .السابق للعام درهم مليون  212.2 بـ

 عمل: "بنك دبي التجاري  إدارة مجلس رئيس ، غـبــاش أحـمـد سـعـيـدوفي تعليق له على هذه النتائج، قال 
 مالءته بتعزيز التزامه مع بالتزامن طموحة، توسع خطط تنفيذ على 2014 عام خالل التجاري  دبي بنك

 الخدمات قطاع في لتوسعمبذولة بهدف اال جهودال وأعطت. تمويليةال ومحفظته أصوله وجودة المالية
 هاتين ضمن البنك عمالء قاعدة اتساع مع إيجابية، ثماراً  الشبكية المصرفية والخدمات الشخصية المصرفية
 ".ملحوظ بشكل الشريحتين



 تركز المحاور، متعددة استراتيجيةوفق  العمل على 2112 عام خالل البنك إدارةت حرص: "وأضاف غباش
 األداء بمستويات واالرتقاء قليمي،واإل المحلي المستويين على للبنك الريادية المكانة ترسيخ مواصلة على

 سوقية وشرائح مناطق في والتوسع للعمالء، الخدمات أفضل وتقديم وعملياته، أنشطته مختلف في والكفاءة
 الحفاظ مع مساهميه، وحقوق  البنك وأرباح عائدات نمو آفاق دعم فيوقد ساهمت تلك االستراتيجية . جديدة
 الوثيقة والمعرفة الحصافة بين تجمعتمويل  سياساتاد اعتم خالل من، االئتمانية محفظته جودة على

 ".سوقية قطاعات أي في مواتية غير تطورات أية مع التعامل في االستباقي والنهج والعمالء، باألسواق

إطالق الجيل التالي من منصة  2112في عام  في البنك استراتيجية الخدمات المصرفية لألفرادشهدت و 
العليا للطالب بدبي عن أّول  زاح الستار في كليات التقنيةوكان البنك قد أ. الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

بعملية إعادة مواءمة األعمال قد بدأ البنك كما كان . المنصات الرقمية والتي تستهدف شريحة الشباب
كتمويل الشركات الكبرى  ،ضافة خدمات قيمةإمن خالل  ،المصرفية التجارية واألعمال المصرفية للشركات
 .وتقديم خدمات استشارية في أسواق سندات الدين

ويضم مجلس . 2117-2112للسنوات المالية أعضاء مجلس إدارة وقامت الجمعية العمومية بانتخاب 
 : اإلدارة الجديد كل من

 ممثل حكومة دبي، اإلدارة مجلس رئيس ، غباش أحمد سعيد السيد 

 

 قرقاش ، ممثل حكومة دبي دمحم شهاب السيد 

 
 الرستماني  عبدالواحد خالد السيد 

 

  حشر ال مكتومالشيخ مكتوم بن 
 

 الحثبور سيف عبدهللا السيد 
 

 الفردان  فردان علي السيد 
 

 كاظم  أحمد حامد السيد 

 

 الفطيم عبدهللا عمر السيد 
 

 السيد دمحم علي العبار 
 

 السيد بطي سعيد الكندي 
 

 ميامعالي حميد دمحم القط 

 



 

 

 

 -انتهى-

 :نبذة عن بنك دبي التجاري 
، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج 1161العربية المتحدة في عام تأسس البنك في دبي، اإلمارات 

جدير بالذكر أن البنك مملوك بالكامل لمواطني دولة اإلمارات . على لوائح التداول في سوق دبي المالي
يعمل في البنك (. ICD)٪ من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي لالستثمار 21العربية المتحدة، بما في ذلك 

وهو . ٪ منهم من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة21جنسية مختلفة،  11موظف من  1,111ي حوال
يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية واإلسالمية لعمالئه من الشركات 

يتمتع البنك وعالوة على ذلك . مكاتب نقد 1فرعًا و  26والمؤسسات واألفراد، من خالل شبكة فروع تضم 
 .جهاز 211بشبكة واسعة من أجهزة الصراف اآللي وأجهزة اإليداعي النقدي يبلغ عددها 
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