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مليون درهم  431سجل بنك دبي التجاري أرباحا صافية بلغت    

العام السابقالفترة من بنفس  مقارنة %32.6مرتفعة بنسبة   

 مؤشرات األداء الرئيسية:

 
 

 
 

 

 

 

 

التكلفة إلى الدخل
27.47%

العائد على حقوق الملكية 
15.71%

األرباح الصافية
مليون درهم431

نسبة كفاية رأس مال حقوق 
الملكية العادية الشق األول 

12.00%

نسبة كفاية رأس المال
15.61%

الموجودات
مليار درهم119

انخفاض خسائر انخفاض القيمة المتوقعة 

192بلغت خسائر انخفاض القيمة الصافية المقتطعة 
مقارنة مع الربع األول % 8.6مليون درهم، منخفضة بنسبة 

2021

مقارنة بالربع 2022إداء قوي مرتفع في الربع األول 
2021األول 

مليون درهم مرتفعة بنسبة 431بلغت األرباح الصافية 
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق% 32.6

مركز مالي قوي مدعوما بالسيولة القوية، التمويل و نسب 
رأس المال

مليار درهم، مرتفعا بنسبة 83.2بلغ اجمالي القروض 
2021مقارنة مع ديسمبر% 3.4

2021نسبة التكلفة إلى الدخل مقاربة للربع األول 

%27.47نسبة ممتازة للتكلفة إلى الدخل عند 
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  .2022للربع األول من المالية اليوم عن النتائج  التجاري  أعلن بنك دبي :2022 أبريل 27دبي، في 

 إن. 2021 بالربع األول منمقارنة  %32.6بنسبة  مرتفعة 2022للربع األول من مليون درهم  431سجل بنك دبي التجاري ارباحا صافية مقدارها 
أدى إلى ارتفاع قوي في صافي  ،اإلرتفاع في اإليرادات من خالل صافي إيرادات الفوائد واإليرادات التشغيلية األخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض

لنظرة من المتوقع أن تسهل او والجدير بالذكر أن أسعار الفائدة في السوق قد ارتفعت ، مما أدى إلى تعزيز هوامش الربح في الربع األول. األرباح. 
 .2022تحسينات في األداء خالل عام من ال ا  الثقة في األعمال التجارية مزيدإلى جنب مع تحسن  با  االقتصادية اإليجابية جن

 

 :2022 الربع األولنتائج 

o بنفس الفترة من العام السابق.نة مقار  %32.6بنسبة  مرتفعةمليون درهم  431 بلغت األرباح الصافية 

o إيرادات الرسوم والعموالت و  صافي إيرادات الفائدة نتيجة إلرتفاع %17.5بنسبة  ون درهميمل 859البالغة و التشغيلية  اإليرادات ارتفعت 

o 2021مقارنة بالربع الرابع  %2.1منخفضة بنسبة  مليون درهم 236 المصاريف التشغيلية بلغت 

o  2021 األولمقارنة مع الربع  %16.4بنسبة  مرتفعةمليون درهم  623بلغت األرباح التشغيلية 

o 8.6بنسبة  منخفضا درهممليون  192المقتطعة  صافي مخصصات انخفاض القيمة بلغ%  

 :2022 مارس 31كما في 

o الشق األول لرأس المال، نسبة كفاية  %15.61نسبة كفاية رأس المال  حيث بلغت مستواها القوي  علىكفاية رأس المال  نسب حافظت 
  12.00% (CET1)كفاية الشق األول من رأس المال المشترك  نسبة في حين بلغت 14.46%

o مليار درهم 83.2إلى  ليصل 2021ديسمبر  31بـ مقارنة  %3.4بنسبة القروض  إجمالي  ارتفع 

o  90.42بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر األموال المستقرة% 

 

 بيان الدخل

اإليرادات التشغيلية  ارتفاعنتيجة  االرتفاعوجاء هذا  درهم، مليون  859لتصل إلى  %17.5بنسبة  2022للربع األول من  اإليرادات التشغيلية ارتفعت
 .ارتفاع نشاط األعمالنتيجة األخرى 

على خلفية االستثمار في الرقمنة والنمو وإدارة المخاطر. ال تزال نسبة التكلفة إلى الدخل ممتازة عند  مليون درهم 236 المصاريف التشغيليةبلغت 
 .2021٪ ويمكن مقارنتها بالربع األخير من عام 27.47

مستوى قياسي في  إلى بنك دبي التجاري "لقد وصل  :، الرئيس التنفيذي للبنكالدكتور بيرناردز فان ليندرفي سياق تعليقه على أداء البنك، قال 
كان صافي أرباحنا . وبشكل عام ، 2021ديسمبر  31٪ منذ 3.4مليار درهم التي تعزى إلى النمو في القروض التي زادت بنسبة  119 الموجودات بلغ

تنفيذ  يواصل بنك دبي التجاري و م. أداء األعمال بشكل عا وتحسن، أعلى بكثير من الفترة المقارنة السابقة على خلفية ارتفاع اإليرادات مليون درهم 431
 وما بعده ". 2022 للفترة المتبقية من للنجاح المستمرفي وضع جيد  وهوطويلة األجل  استراتيجيته

البنك األول في اإلمارات العربية المتحدة في تقرير أفضل البنوك العالمية لعام  أنهعلى  لبنك دبي التجاري أنا فخور للغاية بتصنيف فوربس  وأضاف " 
 ."هذا تأكيد اللتزامنا تجاه عمالئناويعد  . 2022

، مما يعكس التزامنا  2020بنك دبي التجاري كان أول بنك يستضيف اجتماع الجمعية العمومية السنوي  في إكسبو  حيث أن يعد هذا العام عاما مميزا"
ل السنوات القادمة سيشكل الكثير مما نسعى جاهدين لتحقيقه خالنا لعمالء بنك دبي التجاري إلمارات العربية المتحدة. إن وعدبدعم االبتكار في دولة ا

 يدعم طموحات عمالئنا ". ا  وبصفتنا بنك
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   Q1 22 Q1 21  YoY Var     Q1 22   Q4 21   QoQ Var درهم( بيان الدخل )مليون 

 %6.5  510                 543                 %14.1  476                 543                صافي دخل الفوائد

 %10.9  285                 316                 %23.9  255                 316                اإليرادات التشغيلية األخرى 

 %8.1  795                859                 %17.5  731       859      إجمالي اإليرادات

 (%2.1)  241                 236                 %20.4  196                 236                المصاريف التشغيلية

 %12.5  554                623                 %16.4  535  623 التشغيليالربح 

 %24.7  154                  192                  (%8.6)  210  192               صافي مخصصات انخفاض القيمة

 %8.0  399                431                 %32.6  325                431               صافي األرباح

 الميزانية العمومية

 . 2021 ديسمبر 31مليار درهم كما في  114.2مقارنة بـ  %4.2مرتفعا بنسبة  2022 مارس 31كما في  مليار درهم 119.0 اجمالي الموجودات بلغ

 . 2021 ديسمبر 31مليار درهم كما في  76.4مقارنة بـ  %2.9بنسبة  مليار درهم 78.7 والبالغ والتسليفاتالقروض  ارتفع صافي

لحسابات الجارية ا وتشكل .2021 ديسمبر 31 مقارنة كما فيمرتفعة بشكل طفيف  2022مارس  31كما في  درهم مليار 82.8 العمالءودائع  وبلغت 
 .%95.0إلى الودائع  التمويلنسبة  بلغت في حين، من إجمالي ودائع العمالء %46.8ما نسبته  المنخفضة التكلفة التوفيروحسابات 

   Q1 22 Q1 21  YoY Var     Q1 22   Q4 21   QoQ Var الميزانية العمومية )مليون درهم(

 %3.4  80,465            83,199            %13.0  73,619            83,199           باإلجمالي -القروض والتسليفات

 %12.2  4,024              4,513              %12.2  4,021              4,513             مخصصات انخفاض القيمة

 %2.9  76,441         78,686          %13.1  69,598         78,686        بالصافي -القروض والتسليفات

 %4.2  114,213         119,036         %16.2  102,471         119,036        إجمالي الموجودات

 %0.1  82,722            82,808            %16.8  70,902            82,808           ودائع العمالء

 (%4.2)  13,567            12,996            %3.0  12,623            12,996           حقوق المساهمين

 جودة الموجودات

  .2021نهاية كما في  %.956مقارنة بـ  %.936لتصل إلى  نسبة القروض المصنفة انخفضت

نقطة أساس  499بـ  الرئيسية التغطية نسبة وارتفعت. 2022 الربع األول من خاللمليون درهم  192 الصافية المقتطعة القيمةت انخفاض مخصصا بلغت
انخفاض مخصصات  بلغ اجمالي .المرحلة الثالثةانات قروض متضمنة ضم %117.99ونسبة  (%62.6: 2021ديسمبر  31) %67.6 لتصل إلى

  .2022 مارس 31 فيكما  درهم مليون  4,513القيمة 

 السيولة وكفاية رأس المال

 2022 مارس 31كما في  %90.42قرة بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر األموال المستحيث  من السيولة قويةاستمر البنك بالحفاظ على مستويات و 
 . لدولة االمارات العربية المتحدة بحسب تعليمات المصرف المركزي الحد األقصى   %100مقارنة بنسبة ( %88.00: 2021ديسمبر )

 %14.46 الشق األول لرأس المالنسبة كفاية وبلغت ، %15.61 كفاية رأس المال نسبة بلغتعند مستوياتها القوية حيث  نسب كفاية رأس المالوبقيت 
 .المركزي  المصرف متطلبات بحسب األدنى الحد من أعلى بكثير وهي 12.00% (CET1)الشق األول لرأس المال المشترك كفاية  ونسبة
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 Q1 22 Q1 21 المؤشرات الرئيسية )%(
 YoY 
Var  

(bps)  
   Q1 22   Q4 21  

 QoQ 
Var  

(bps)  

  134 %14.37 %15.71   333 %12.38 %15.71 العائد على حقوق الملكية

  4 %1.44 %1.48   18 %1.30 %1.48 العائد على الموجودات

 (286)  %30.33 %27.47   67 %26.80 %27.47 كفاءة التشغيل

 (2)  %6.95 %6.93   31 %6.62 %6.93 القروض المصنفة

  499 %62.59 %67.58  (308)  %70.66 %67.58 تغطية المخصصات

  261 %92.41 %95.02  (314)  %98.16 %95.02 الودائعالقروض والتسليفات إلى 

  242 %88.00 %90.42  (158)  %92.00 %90.42 التسليفات إلى مصادر األموال المستقرة 

 (21)  %15.82 %15.61  (64)  %16.25 %15.61 كفاية رأس المال

 (20)  %14.66 %14.46  (63)  %15.09 %14.46 الشق األول لرأس المال

 (13)  %12.13 %12.00  (44)  %12.44 %12.00 األول لرأس المال المشترك الشق

 التصنيفات االئتمانية

Agency Rating Outlook Date 

Fitch Ratings A- Stable Apr-22 

Moody's Baa1 Stable Apr-22 

 لمحة عامة عن بنك دبي التجاري 

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

مملوكة من قبل مؤسسة دبي  %20لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة من بينها بأغلبيتها  جة في سوق دبي المالي وهي مملوكةإن أسهم البنك مدر 
ويقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التجارية  .موظفا 1,300عن القوى العاملة في البنك وتزيدية. لالستثمارات الحكوم

اجهزة  ويستثمر البنك في شبكة واسعة من .فرعا 14مكونة من أفرع من خالل شبكة  المؤسسات والشركات التجارية واألفرادواإلسالمية لعمالئه من 
 جهازا.  158الصراف اآللي و أجهزة إيداع الشيكات والنقد تصل إلى 

 
 

  investor.relations@cbd.aeعالقات المستثمرين على البريد االلكتروني  مع  لالستفسارات يرجى التواصل 


