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مليون درهم  1,322سجل بنك دبي التجاري أرباحا صافية بلغت    

الفترة من العام السابق بنفس  مقارنة  %25,8مرتفعة بنسبة   
 

 مؤشرات األداء الرئيسية: 

 
 

 
 

 

التكلفة إلى الدخل
26.84%

العائد على حقوق الملكية 
15.78%

األرباح الصافية
مليون درهم1,322

نسبة كفاية رأس مال حقوق 
الملكية العادية الشق األول 

12.06%

نسبة كفاية رأس المال
15.59%

الموجودات
مليار درهم118

تراجع في خسائر انخفاض القيمة المتوقعة 

668بلغت خسائر انخفاض القيمة الصافية المقتطعة 
مقارنة مع التسعة % 6.3مليون درهم، منخفضة بنسبة 

2021أشهر األولى من 

30أداء قوي لفترة التسعة أشهر األولى المنتهية في 
2022سبتمبر 

مليون درهم مرتفعة بنسبة 1,322بلغت األرباح الصافية 
مقارنة بنفس الفترة من العام السابق% 25.8

مركز مالي متميز مدعوما بالسيولة المرتفعة، التمويل و 
نسب رأس المال

مليار درهم، مرتفعا بنسبة 84.1بلغ اجمالي القروض 
2021مقارنة مع الربع الثالث % 6.5

ولى نسبة التكلفة إلى الدخل مقاربة لفترة التسعة أشهر األ 
2021من 

%26.84نسبة ممتازة للتكلفة إلى الدخل عند 
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  .2022من   األولى لتفرة التسعة أشهرالمالية اليوم عن النتائج  التجاري  أعلن بنك دبي :2022 أكتوبر  26دبي، في 

مقارنة   % 25,8بنسبة    مرتفعة  2022  رب سبتم  30المنتهية في    لقترة التسعة أشهر األولىمليون درهم    1,322سجل بنك دبي التجاري ارباحا صافية مقدارها  
في اإليرادات من خالل صافي إيرادات الفوائد واإليرادات التشغيلية األخرى أدى إلى ارتفاع قوي في صافي   القوي    اإلرتفاع  إن .  ترة من العام السابقبنفس الف

الفائدة في السوق  األرباح.   إلى أن أسعار  التسعة  إداء مالي قوي لل إلى    القروض  نمو إلى جانب  مما أدى  ،    اإلرتفاع  استمرت فيوتجدر اإلشارة  شهر 
 . في حين أن بيئة االقتصاد الكلي العالمية مليئة بالتحديات ، إال أن التوقعات بالنسبة لالقتصاد اإلماراتي ال تزال إيجابية.2022أألولى من عام 

 

 

 : 2022 ألولىا شهرالتسعة أ نتائج 

o السابق. بنفس الفترة من العام نة مقار   %25,8بنسبة  مرتفعةمليون درهم   1,322 بلغت األرباح الصافية 

o إيرادات الرسوم والعموالت  و  صافي إيرادات الفائدة  نتيجة إلرتفاع %13,9بنسبة  ون درهمي مل 2,720البالغة و التشغيلية  اإليرادات ارتفعت 

o 17,0بنسبة  مرتفعة  مليون درهم  730 المصاريف التشغيلية بلغت%  

o  12,8بنسبة  مرتفعة مليون درهم  1,990بلغت األرباح التشغيلية%   

o 6,3بنسبة  منخفضا درهم مليون   668المقتطعة  صافي مخصصات انخفاض القيمة بلغ%  

 : 2022 سبتمبر  30كما في 

o 14,43 الشق األول لرأس المال، نسبة كفاية  %15,59نسبة كفاية رأس المال  حيث بلغت  مستواها القوي   علىكفاية رأس المال   نسب حافظت%  
  12,06% (CET1)كفاية الشق األول من رأس المال المشترك  نسبة في حين بلغت 

o مليار درهم  84,1إلى  ليصل 2021ديسمبر  31بـ مقارنة   %4,5بنسبة القروض  إجمالي  ارتفع 

o  92,93بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر األموال المستقرة % 

 بيان الدخل 

إلى زيادة صافي    هذا اإلرتفاع% ، ويعزى  13,9بزيادة قدرها    درهم  مليون   2,720إلى    2022من    تسعة أشهر األولىلفترة ال  اإليرادات التشغيلية  ارتفعت
 . اإليرادات التشغيلية األخرى من تعزيز انشطة األعمال في   جم األعمال والنمووح  نتيجة إلرتفاع معدالت الفائدة  %18,2بنسبة  دخل الفوائد

التشغيلية بلغت   درهم  730  المصاريف  االستثمار في   مليون  خلفية  للمتط  والنمو   األتمتةعلى  واستجابة  إلى  التنظيمة  لباتالمطرد  التكلفة  نسبة  تزال  ال   .
 %. 26,84الدخل ممتازة عند 

قال   البنك،  أداء  تعليقه على  ليندرفي سياق  بيرناردز فان  الرئيس  الدكتور  للبنك ،  التجاري  " :التنفيذي  بنك دبي  إلى ارتفاع  أداء  قد حقق  قويا يعزى   
 2021من عام    لىو ألشهر اسعة أفترة الت مليون درهم ، أي أعلى بكثير من    1,322. بشكل عام ، بلغ صافي أرباحنا  األعمال  داءأ اإليرادات وتحسن  

وما زال يحرز  في تحقيق أهدافه طويلة المدى    ا  كبير   ا  لتجاري تقدمنك دبي اأداء األعمال بشكل عام. لقد حقق ب   وتحسننتيجة ارتفاع صافي دخل الفوائد  
 .أولوياته االستراتيجية  ملحوظا  فيتقدما  

عالية و   سلسة  لضمان تزويد عمالئنا بتجربة مصرفية  لمجالالريادة في هذا امر وسنواصل  يلعب التحول الرقمي واالبتكار دور ا أساسي ا في نجاحنا المست 
 .ة. ال نزال نركز على تطوير الحلول المصرفية المبتكرة ونواصل االستثمار في أحدث التقنيات لمساعدة عمالئنا على تحقيق تطلعاتهم المالي الجودة

القوي ونتوقع  أداءه  اإلماراتي  االقتصاد  محلية    يواصل  أعمال  بنك  سيوا.  2023في عام    ة جيدبيئة  التجاري صل  اإلمارات    لطموحات  دعمه   دبي  دولة 
 الجهود نحو تطوير مستقبل أكثر استدامة ".  وسنكرسالعربية المتحدة 
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   9M 22 9M 21  YoY Var  Q3 22  Q2 22   QoQ Var بيان الدخل )مليون درهم( 

 %22.0 590 720 %18.2 1,568 1,853 صافي دخل الفوائد 

 (%6.7) 285 266 %5.7 820 867 اإليرادات التشغيلية األخرى 

 %12.7 875 986 %13.9 2,388 2,720 إجمالي اإليرادات 

 %6.7 239 255 %17.0 624 730 المصاريف التشغيلية

 %14.9 636 731 %12.8 1,764 1,990 الربح التشغيلي 

 %36.8 201 275 (%6.3) 713 668 صافي مخصصات انخفاض القيمة 

 %4.9 435 456 %25.8 1,051 1,322 صافي األرباح 

 

 الميزانية العمومية 

 . 2021 سبتمبر  30مليار درهم كما في   107.8مقارنة بـ  %9.1مرتفعا بنسبة   2022 ستمبر  30كما في  مليار درهم  5.117 اجمالي الموجودات  بلغ

 .  2021 سبتمبر  30مليار درهم كما في  74,9مقارنة بـ  %5,7بنسبة  مليار درهم  79.1 والبالغ والتسليفاتالقروض  ارتفع صافي 

  وتشكل   .2021  سبتمبر 30مليار درهم كما في    75,8مقارنة بـ    %7,9مرتفعة بنسبة   2022  ستبمبر  30كما في    درهم  مليار  81,8  العمالءودائع    وبلغت 
 .% 96,77إلى الودائع  التمويلنسبة  بلغت في حين،  العمالءمن إجمالي ودائع  %51,1ما نسبته   المنخفضة التكلفة التوفيرلحسابات الجارية وحسابات ا

 

 Sep 22 Sep 21 YoY Var Sep 22 Jun 22 QoQ Var الميزانية العمومية )مليون درهم( 

 %0.6 83,593 84,068 %6.5 78,915 84,068 باإلجمالي  -القروض والتسليفات

 %4.0 4,741 4,930 %22.7 4,017 4,930 مخصصات انخفاض القيمة 

 %0.4 78,852 79,138 %5.7 74,898 79,138 بالصافي   -القروض والتسليفات

 (%0.0) 117,537 117,531 %9.1 107,752 117,531 إجمالي الموجودات 

 (%3.6) 84,827 81,778 %7.9 75,812 81,778 ودائع العمالء 

 %2.0 13,121 13,387 %0.8 13,275 13,387 حقوق المساهمين 

 

 الموجودات جودة 

   .2021نهاية كما في  %.956مقارنة بـ  % .756لتصل إلى  نسبة القروض المصنفة انخفضت

انخفاض  مخصصا   بلغت المقتطعة   القيمةت  األولى  خالل  مليون درهم   668  الصافية  أشهر  التسعة  بـ   الرئيسية  التغطية  نسبة  وارتفعت .  2022  من  فترة 
إلى  1,230 لتصل  أساس  ضم   %120,13ونسبة    (%62,6:  2021ديسمبر    31)  %74,9  نقطة  قروض  متضمنة  الثالثةانات  اجمالي   .المرحلة    بلغ 

  .2022 سبتمبر 30 فيكما   درهم مليون   4,930انخفاض القيمة مخصصات 

 

 السيولة وكفاية رأس المال 

 2022  سبتمبر   30كما في    % 92,93قرة  مصادر األموال المست بلغت نسبة التسليفات إلى  حيث    من السيولة   قوية استمر البنك بالحفاظ على مستويات  و 
 .  لدولة االمارات العربية المتحدة بحسب تعليمات المصرف المركزي الحد األقصى   %100مقارنة بنسبة ( %88,00: 2021ديسمبر )
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 % 14,43  الشق األول لرأس المالنسبة كفاية  وبلغت  ،  %15,59  كفاية رأس المال  نسبة  بلغتعند مستوياتها القوية حيث    نسب كفاية رأس المالوبقيت  
 . المركزي  المصرف متطلبات بحسب  األدنى الحد من أعلى بكثير  وهي 12,06% (CET1)الشق األول لرأس المال المشترك كفاية  ونسبة

 المؤشرات الرئيسية )%( 
9M 22 9M 21 

YoY Var  
(bps) Q3 22 Q2 22 

QoQ Var  
(bps) 

 48 %16.18 %16.66 284 %12.94 %15.78 العائد على حقوق الملكية 

 8 %1.47 %1.55 15 %1.37 %1.52 العائد على الموجودات 

 (145) %27.31 %25.86 71 %26.13 %26.84 كفاءة التشغيل 

 (3) %6.78 %6.75 (18) %6.93 %6.75 القروض المصنفة 

 234 %72.56 %74.90 1,076 %64.14 %74.90 تغطية المخصصات 

 381 %92.96 %96.77 (202) %98.79 %96.77 القروض والتسليفات إلى الودائع 

 358 %89.35 %92.93 (17) %93.10 %92.93 التسليفات إلى مصادر األموال المستقرة  

 16 %15.43 %15.59 (57) %16.16 %15.59 كفاية رأس المال 

 15 %14.28 %14.43 (57) %15.00 %14.43 الشق األول لرأس المال 

 18 %11.88 %12.06 (44) %12.50 %12.06 الشق األول لرأس المال المشترك 

 التصنيفات االئتمانية 

Agency Rating Outlook Date 

Fitch Ratings A- Stable Apr-22 

Moody's Baa1 Stable Apr-22 

 التجاري لمحة عامة عن بنك دبي 

 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 
الحكوم البنك  وتزيدية.  لالستثمارات  في  العاملة  التجارية   .موظفا  1,300عن  القوى  المصرفية  والخدمات  المنتجات  من  متكاملة  مجموعة  البنك  ويقدم 

من   لعمالئه  واألفراد واإلسالمية  التجارية  والشركات  شبكة    المؤسسات  خالل  من  أفرع  من  من   . فرعا  14مكونة  واسعة  شبكة  في  البنك  اجهزة    ويستثمر 
 جهازا.   169الصراف اآللي و أجهزة إيداع الشيكات والنقد تصل إلى 

 
 

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


