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2021من العام  األولى أشهر الستةلفترة مليون درهم  676سجل بنك دبي التجاري أرباحا صافية بلغت    

2020من العام ول أل بالنصف امقارنة  %27.5بة بنسمرتفعة   

 مؤشرات األداء الرئيسية:

 
 

 
 

 

 

 

%26.01التكلفة إلى الدخل  العائد على حقوق الملكية 
12.67%

األرباح الصافية
مليون درهم676

نسبة كفاية رأس المال حقوق 
الشق األول-الملكية العادية 

12.04%

نسبة كفاية رأس المال
15.69%

الموجودات
مليار درهم113

انفخاض خسائر انخفاض القيمة المتوقعة

مليون 487بلغت خسائر انخفاض القيمة الصافية 
، منخفضة بنسبة 2021درهم للنصف األول من 

2020مقارنة مع النصف األول من % 1.6

مقارنة 2021تحسن في نتائج النصف األول من 
2020مع النصف األول من 

مليون درهم مرتفعة بنسبة 676بلغت األرباح الصافية 
مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق% 27.5

قوة في الميزانية العمومية تدعم السيولة، مصادر 
التمويل و نسب رأس المال

مليار درهم، مرتفعا بنسبة 78.3بلغ اجمالي القروض 
2020مقارنة بالنصف األول من % 17.3

تحسن مستمر في كفاءة التشغيل

بقيت نسبة التكلفة إلى اإليرادات منخفضة عند 
عن العام السابق% 1.4بنسبة انخفاض % 26.0
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  .2021من العام  أشهر األولى الستةلفترة المالية اليوم عن النتائج  التجاري  أعلن بنك دبي :2021 يوليو 28دبي، في 

ول من العام ألا بالنصفمقارنة  %27.5بنسبة  مرتفعة 2021من العام ول ألللنصف امليون درهم  676سجل بنك دبي التجاري ارباحا صافية مقدارها 
 وبالرغم .رباحإلى ارتفاع صافي األ ىأد المحتملةنخفاض القيمة االنخفاض الحاصل في خسائر اب داء التشغيلي مقرونا  ألالتحسن الحاصل في ا ان. 2020

كنتيجة النخفاض  2020ول من العام ألا بالنصفمقارنة  %8.7بنسبة  الفائدةيرادات إارتفع صافي  ،بين البنوكاسعار الفائدة  في االنخفاض المستمرمن 
يرادات الرسوم إيجابي على إلا ثرألقتصادي والذي كان له اإلعمال نتيجة للتعافي األرتفاع في نشاط األهذا اوجاء  .عمالألتمويل والنمو القوي في اتكلفة ال

 .والعموالت

 

 

 :2021من العام  أشهر األولى الستة فترة  نتائج

o  نة بنفس الفترة من العام السابقمقار  %27.5بنسبة  مرتفعةمليون درهم  676بلغت األرباح الصافية 

o بشكل رئيسي  االرتفاعالسابق ، وجاء هذا بنفس الفترة من العام رنة مقا %11.4بنسبة  ون درهميمل 1.572البالغة و التشغيلية  اإليرادات ارتفعت
 الفائدةإيرادات  صافي في واالرتفاعفي إيرادات الرسوم والعموالت  التحسنبسبب 

o مليون درهم 409لتصل إلى  %5.8بة بنس المصاريف التشغيلية ارتفعت 

o  13.4مليون درهم منخفضة بنسبة  1.163بلغت األرباح التشغيلية% 

o 1.6بنسبة  منخفضا درهممليون  487 المقتطعة خالل الفترة صافي مخصصات انخفاض القيمة بلغ%  

 :2021 يونيو 30كما في 

o 14.52، نسبة كفاية رأس المال الشق األول  %15.69نسبة كفاية رأس المال  حيث بلغت مستواها القوي  علىنسبة كفاية رأس المال  حافظت% 
  12.04% (CET1)كفاية الشق األول من رأس المال المشترك  نسبة في حين بلغت

o مليار درهم 78.3إلى  ليصل 2020 رديسمب 31 نهايةمقارنة بـ %13.4بنسبة القروض  إجمالي  ارتفع 

o  87.60بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر األموال المستقرة% 

 

 

 2021 من العام األول للنصف أفضلك نتائج قق البن:"لقد حس التنفيذي للبنكالدكتور بيرناردز فان ليندر ، الرئيفي سياق تعليقه على أداء البنك، قال 
بنجاح  19-كورنا  فيروسجائحة مرض زمة أدارة إتمت قد ل .2020 من العام األول النصفمقارنة مع  %27حيث ارتفعت األرباح الصافية بنسبة 

نحو  متطلعين .وثقة عالية يجابيةإبمام ألقدما نحو ا من المضيعمال ألالمجتمع وا تمكينلى إدى إمما  ،مارات العربية المتحدةإلفائق في دولة ا
 ."قتصادية للجميعإللى تحسن الحالة الصحية واإ بدوره والذي سيؤدي في ظروف الجائحة العالميالتحسن  ارمال منعقدة الستمر ألتبقى ا ،المستقبل

القوي في إجمالي  مدعوما بالنمومليار درهم  113، سجل بنك دبي التجاري مستوى قياسي إلجمالي الموجودات الذي بلغ  الظروف ذههمقابل  وأضاف "
مليون درهم مقارنة بنفس الفترة  676. وارتفعت ارباحنا الصافية والبالغة 2020 من العام األول صفبالنمقارنة  %17بنسبة  بدوره ارتفعوالذي  القروض

 ."الخسائر االئتمانية المتوقعةوانخفاض  يرادات الرسوم والعموالتإارتفاع  ،الفائدةيرادات إالتحسن في صافي من العام السابق نتيجة 

خبرة رائدة في مجال  مقدمين ،مارات العربية المتحدةإلعمال والقطاعات الحكومية في دولة األا فراد وقطاعاتألنبقى ملتزمين بدعم عمالءنا من ا"
 ."لجميع عمالئناعمال المصرفية ألا
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 بيان الدخل

صافي  الرتفاعنتيجة  االرتفاعوجاء هذا  درهم، مليون  1.572لتصل إلى  العام هذا من أشهر األولى الستةلفترة  %11.4بنسبة  اإليرادات التشغيلية ارتفعت
نشاطات في تعانتيجة  %16.6اإليرادات التشغيلية األخرى بنسبة  وارتفاع ،عمالألانفخاض تكلفة التمويل وارتفاع حجم انتيجة  %8.7بنسبة  الفائدةإيرادات 

 .عمالألا

عند مستواها  نسبة كفاءة التشغيل وبقيت. من العام السابق الفترةمقارنة بنفس  مليون درهم 409لتصل إلى  %5.8بنسبة  التشغيلية المصاريف وارتفعت
 . %26.01نسبة القياسي ب

   H1 21   H1 20   PoP Var     Q2 21   Q1 21   QoQ Var  بيان الدخل )مليون درهم(

 %12.1  476   534   %8.7  929              1,010         صافي دخل الفوائد وصافي الدخل من التمويل اإلسالمي

 %20.9  255   308   %16.6  482              562             اإليرادات التشغيلية األخرى 

 %15.2  731   842    %11.4  1,412  1,572 إجمالي اإليرادات

 %8.8  196   213   %5.8  386               409              المصاريف التشغيلية

 %17.5  535   628    %13.4  1,026  1,163 الربح التشغيلي

 %32.2  210   277   (%1.6)  495             487            صافي مخصصات انخفاض القيمة

 %8.0  325   351    %27.5  530            676           صافي األرباح

 الميزانية العمومية

 . 2020 يونيو 30مليار درهم كما في  .793مقارنة بـ  %.420مرتفعا بنسبة  2021 يونيو 30كما في  مليار درهم .8112 الموجوداتاجمالي  بلغ

 . 2020 يونيو 30مليار درهم كما في  63.4مقارنة بـ  %16.8بنسبة  مليار درهم 74.0 والبالغ والتسليفاتالقروض  ارتفع صافي

لحسابات الجارية ا وتشكل .2020 يونيو 30 مليار درهم كما في 65.3مقارنة بـ  مليار درهم 79.8% لتصل إلى 22.2بنسبة العمالء ودائع  وارتفعت 
 .%92.8إلى الودائع  التمويلنسبة  بلغت في حين، من إجمالي ودائع العمالء %40.0ما نسبته  المنخفضة التكلفة التوفيروحسابات 

   H1 21   H1 20   PoP Var     Q2 21   Q1 21   QoQ Var  الميزانية العمومية )مليون درهم(

 %6.3  73,619           78,286           %17.3  66,758           78,286          باإلجمالي -القروض والتسليفات

 %5.5  4,021              4,241              %27.0  3,339              4,241             مخصصات انخفاض القيمة

 %6.4  69,598       74,044        %16.8  63,420       74,044      بالصافي -القروض والتسليفات

 %10.0  102,471         112,767         %20.4  93,682           112,767        إجمالي الموجودات

 %12.6  70,902           79,820           %22.2  65,319           79,820          ودائع العمالء

 %2.7  12,623           12,966           %27.3  10,186           12,966          حقوق المساهمين

 جودة الموجودات

  .2020 ديسمبر 31كما في  %6.77مقارنة بـ  %.446لتصل إلى  نسبة القروض المصنفة انخفضت

أشهر  الستة فترة خاللمليون درهم  487بلغت  صافيةت انخفاض قيمة مخصصاللتقارير المالية، تم اقتطاع  9المعيار المحاسبي الدولي رقم  وتماشيا مع
بـ  مقارنة المرحلة الثالثة(انات قروض متضمنة ضم %118.12) %72.67 لتصل إلى نسبة تغطية القروض المصنفة وارتفعت. 2021 من العام األولى

  .2021 يونيو 30 فيكما  درهم مليون   4,241انخفاض القيمة مخصصات  بلغ اجماليحيث  ،2020كما في نهاية عام  69.70%
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 السيولة وكفاية رأس المال

 2021 يونيو 30كما في  %87.60قرة 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 ( %86.33: 2020ديسمبر )

 ونسبة %14.52المال الشق األول ، نسبة كفاية رأس %15.69 كفاية رأس المال نسبة بلغتعند مستوياتها القوية حيث  نسب كفاية رأس المالوبقيت 
 .المركزي  المصرف متطلبات بحسب األدنى الحد من أعلى بكثير وهي 12.04% (CET1)الشق األول لرأس المال المشترك كفاية 

  H1 21   H1 20  المؤشرات الرئيسية )%(
 PoP Var  

(bps)  
   Q2 21   Q1 21  

 QoQ Var  
(bps)  

  100     %12.38 %13.38   195     %10.71 %12.67 العائد على حقوق الملكية

  0          %1.30 %1.30   6          %1.23 %1.29 العائد على الموجودات

 (148)  %26.80 %25.32  (135)   %27.36 %26.01 كفاءة التشغيل

 (18)     %6.62 %6.44  (53)    %6.97 %6.44 القروض المصنفة

  201     %70.66 %72.67   1,179  %60.88 %72.67 تغطية المخصصات

 (540)  %98.16 %92.76  (433)  %97.09 %92.76 القروض والتسليفات إلى الودائع

 (440)  %92.00 %87.60  (258)  %90.18 %87.60 التسليفات إلى مصادر األموال المستقرة 

 (56)     %16.25 %15.69   166     %14.03 %15.69 كفاية رأس المال

 (57)     %15.09 %14.52   165     %12.87 %14.52 الشق األول لرأس المال

 (39)     %12.44 %12.04  (83)    %12.87 %12.04 الشق األول لرأس المال المشترك

 التصنيفات االئتمانية

Agency Rating Outlook Date 

Fitch Ratings A- Stable May-21 

Moody's Baa1 Negative May-21 

 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  منويستثمر البنك في شبكة واسعة  .فرعا 14مكونة من أفرع من خالل شبكة  المؤسسات والشركات التجارية واألفرادواإلسالمية لعمالئه من 
 جهازا.  161الصراف اآللي و أجهزة إيداع الشيكات والنقد تصل إلى 

 

 
 

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


