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مليون درهم 340إلى  ليصل% 21.6بنسبة  يرتفع التجاريالربح الصافي لبنك دبي    

مليون درهم 568% لتصل إلى 27.9األرباح التشغيلية ترتفع بنسبة   

  .2019للربع األول من العام أعلن بنك دبي التجاري اليوم عن النتائج المالية  :2019ابريل  17دبي، في 

  المؤشرات المالية 

o  رادات في صافي إيالسابق نتيجة لالرتفاع بنفس الفترة من العام رنة مقا% 17.6بنسبة  ون درهميمل 774البالغة والتشغيلية  اإليراداتارتفعت

 الفوائد واإليرادات األخرى
o  مليون درهم 206% لتصل إلى 3.7بة المصاريف أدى إلى انخفاضها بنس نهج منضبط في إدارة 
o مليون درهم 568% لتصل إلى 27.9بنسبة  قبل مخصصات انخفاض القيمة تشغيليةارتفعت األرباح ال 
o 2018عام بالربع األول من نة مقار% 38.7بنسبة  مرتفعادرهم مليون  228صافي مخصصات انخفاض القيمة  بلغ 
o  بنفس الفترة من العام السابقرنة مقا% 21.6بنسبة  مرتفعةمليون درهم  340بلغت األرباح الصافية 

:2019 مارس 31كما في   

o  15تعززت معدالت رأس المال، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال في البنك إلى% 
o مليار درهم 55إلى  ليصل 2018مارس  31مقارنة بـ نهاية  %9.2والتسليفات بنسبة القروض  إجمالي  ارتفع 
o  87.8بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر األموال المستقرة% 
o 6.0% إلى 8.7من نسبة القروض المصنفة  تحسن% 

o  81.6% إلى 66.0نسبة التغطية للقروض المصنفة من   تحسن% 

 

 أداء البنكلمحة عن 

لالرتفاع الحاصل في كنتيجة % 21.6 بنسبة مرتفعة 2019للربع األول من العام  مليون درهم 340مقدارها  قوية ارباحا صافيةسجل بنك دبي التجاري 

مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة بنسبة  ارتفعت% في حين 3.7بنسبة و% واالنخفاض في المصاريف التشغيلية 17.6اإليرادات التشغيلية بنسبة 

 .المتحفظ في تغطية القروض المصنفة الذي يتبعه البنكللنهج كنتيجة  38.7%

لالرتفاع نتيجة  بشكل رئيسي االرتفاعوجاء هذا  درهم، مليون 774لتصل إلى  2019 للربع األول من العام %17.6بنسبة  اإليرادات التشغيلية ارتفعت 

 .%40.4األخرى بنسبة وارتفاع اإليرادات التشغيلية  %7.7الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 

وتحسن  المصاريف في إدارة المنضبطكنتيجة للنهج  مليون درهم 206% لتصل إلى 3.7بنسبة  لتنخفض التشغيلية للمصاريف الفاعلةاإلدارة  واستمرت

: 2018األول الربع ) %26.6لتصل إلى  )التكلفة إلى الدخل( نسبة كفاءة التشغيل تحسنتو .كفاءة التشغيل مدعومة بالتحول التقني وأتمتة العمليات

32.5)%. 

 

 

 

 

 

 Q1 19 Q1 18 PoP Var Q1 19 Q4 18  QoQ Var بيان الدخل )مليون درهم(
 %1.8 484 493 %7.7 458 493 صافي دخل الفوائد وصافي الدخل من التمويل اإلسالمي

 %26.1 223 281 %40.4 200 281 اإليرادات التشغيلية األخرى
 %9.5 707 774 %17.6 658 774 اإليراداتإجمالي 

 (%8.2) 224 206 (%3.7) 214 206 المصاريف التشغيلية
 %17.6 483 568 %27.9 444 568 الربح التشغيلي

 %39.2 164 228 %38.7 165 228 صافي مخصصات انخفاض القيمة
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 %6.6 319 340 %21.6 280 340 صافي األرباح

       

 الميزانية العمومية

 . 2018 مارس 31مليار درهم كما في  70.2% مقارنة بـ 8.5مرتفعا بنسبة  2019 مارس 31كما في  مليار درهم 76.2 اجمالي الموجودات بلغ

 . 2018مارس  31مليار درهم كما في  46.9مقارنة بـ % 10.3بنسبة  مليار درهم 51.8 والبالغة سلفياتتالقروض وال ارتفعت

 .2018مارس  31 مليار درهم كما في 48.2مقارنة بـ  2019مارس  31كما في  مليار درهم 54.6 % لتصل إلى13.3بنسبة العمالء ودائع  وارتفعت 

إلى الودائع  التمويلنسبة  بلغت في حين، % من إجمالي ودائع العمالء42.9ما نسبته  المنخفضة التكلفة التوفيرلحسابات الجارية وحسابات ا وتشكل

94.8.% 

 Mar-19 Mar-18 QoQ Var العمومية )مليون درهم(الميزانية 
 %9.2 50,417 55,050 باإلجمالي -القروض والتسليفات

 (%5.8) 3,450 3,249 مخصصات انخفاض القيمة
 %10.3 46,967 51,801 بالصافي -القروض والتسليفات

 %8.5 70,207 76,163 إجمالي الموجودات
 %13.3 48,204 54,614 ودائع العمالء

 %8.3 8,363 9,058 حقوق المساهمين

 جودة الموجودات

حيث يتم احتساب هذه النسب األن بحسب  ،2018مارس  31% كما في 8.7مقارنة بـ  %6.0لتصل إلى  بشكل ملحوظ نسبة القروض المصنفة انخفضت

 .(9المعيار المحاسبي رقم )

 خاللمليون درهم  228بلغت  صافية ت انخفاض قيمة إضافيةمخصصا البنك باقتطاع قام القيمةالقتطاع مخصصات انخفاض المتحفظة  وتماشيا مع سياسته

مليون  3.249 انخفاض القيمة المجمعةبلغت مخصصات حيث   .لنفس الفترة من العام السابق درهم مليون 165مقارنة بـ  2019 الربع األول من العام

  .2019 مارس 31 فيدرهم 

 

 

 السيولة وكفاية رأس المال

 31) 2019 مارس 31% كما في 87.8قرة بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر األموال المستحيث  من السيولة قويةاستمر البنك بالحفاظ على مستويات و

 . لدولة االمارات العربية المتحدة % بحسب تعليمات المصرف المركزي100مقارنة بنسبة %( 89.7: 2018مارس 

 متطلبات بحسب األدنى الحد من أعلى بكثير وهي % على التوالي13.85% و 15.0 المال رأسمن  الشق االول كفاية ونسبة كفاية رأس المال نسبة بلغت 

 .المركزي المصرف

 المؤشرات الرئيسية )%(
Q1 19 Q1 18 Var bps Q1 19 Q4 18  QoQ Var  

 

 العائد على حقوق الملكية
15.0 13.4 164 15.0 13.8        117  

 

 العائد على الموجودات
1.8 1.6 19 1.8 1.7 6  

 

 كفاءة التشغيل
26.6 32.5 (589) 26.6 31.7      (510) 

 

 كفاية رأس المال
15.0 14.9 11 15.0 14.6          44  

 

 القروض المصنفة
6.0 8.7 (265) 6.0 6.2        (13) 

 

 تغطية المخصصات
81.6 66.0 1563 81.6 77.8        381  

 

 القروض والتسليفات إلى الودائع
94.8 97.4 (259) 94.8 95.8 (98) 
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التسليفات إلى مصادر األموال 

 (159)      89.4 87.8 (189) 89.7 87.8 المستقرة 
 

 الشق األول -حقوق الملكية العادية
13.8 13.7 11 13.8 13.4 44  

 

حيث  2019في الربع األول من العام حقق البنك نتائج قوية  ": للبنكالتنفيذي  رئيس، البيرناردز فان ليندر ، قال الدكتور أداء البنكفي سياق تعليقه على 

واستمر البنك بالحفاظ على مركزه المالي القوي حيث تحسنت نسب . اإليرادات وانخفاض المصاريف مدعوما بارتفاع% 21.6ارتفع صافي األرباح بنسبة 

ونسبة كفاءة التشغيل. هذا وسنستمر بالتركيز على دعم عمالئنا  وتغطيتها القروض المصنفة في نسبةكفاية رأس المال والسيولة مصحوبة بتحسن ملحوظ 

 لمساهمي البنك. مستدامةوخلق قيمة 

 التصنيفات االئتمانية

 
Long Term IDR Outlook Date 

 

Baa1 Negative Dec-18 

 
A-  Stable Nov-18 

 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 20اإلمارات العربية المتحدة من بينها إن أسهم البنك مدرجة في سوق دبي المالي وهي مملوكة بالكامل لمواطني دولة 

ويقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات  .جنسية 45موظفا وموظفة ينتمون إلى  1.059إلى  ية. وتصل القوى العاملة في البنكلالستثمارات الحكوم

إلى باإلضافة  فرعا 20مكونة من أفرع من خالل شبكة  شركات التجارية واألفرادالمؤسسات والوالخدمات المصرفية التجارية واإلسالمية لعمالئه من 

 جهازا.  163اجهزة الصراف اآللي و أجهزة إيداع الشيكات والنقد تصل إلى  ويستثمر البنك في شبكة واسعة من .رقميتين منصتين

 
 

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


