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درهم مليار .41إلى  ليصل% 20.5بنسبة  يرتفع التجاريالربح الصافي لبنك دبي    

درهم مليار 2.148% لتصل إلى 1.15األرباح التشغيلية ترتفع بنسبة   

  .2019لسنة اليوم عن النتائج المالية  ((CBDفي سوق دبي المالي تحت رمز التداول  لمدرج التجاريأعلن بنك دبي  :2020فبراير  5دبي، في 

  المؤشرات المالية

2019النتائج المالية لسنة   

o  مقارنة بالعام السابق% 20.5 مليون درهم، بزيادة نسبتها 1.400إلى  األرباحارتفع صافي 
o  رادات الفوائد في صافي إيالسابق نتيجة لالرتفاع  بالعامرنة مقا% 11.3بنسبة  درهم ونيمل 3.033البالغة والتشغيلية  اإليراداتارتفعت

 التشغيلية األخرىواإليرادات 
o مليون درهم 885% لتصل إلى 3.1بة بنس ارتفعت المصاريف التشغيلية 
o مليون درهم 2.148% لتصل إلى 15.1بنسبة  تشغيليةارتفعت األرباح ال 
o 2018 بالعام مقارنة %6.2بنسبة  مرتفعادرهم مليون  748صافي مخصصات انخفاض القيمة  بلغ 

:2019 ديسمبر 31كما في   

o رأس  كفاية الشق األول من % في حين بلغت نسبة14.01كفاية رأس المال  حيث بلغت نسبة مستواها القوي علىنسبة كفاية رأس المال  حافظت

  CET1 12.85% مال حقوق الملكية العادية
o مليار درهم 64.0إلى  ليصل 2018 ديسمبر 31نهاية مقارنة بـ %18.5القروض والتسليفات بنسبة  إجمالي  ارتفع 
o 88  بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر األموال المستقرة% 
o 2018% في عام .186% مقارنة بـ .945لتصل إلى  اساسنقطة  24 بمقدارنسبة القروض المصنفة  تحسنت 

 

 أداء البنكلمحة عن 

للتحسن الملحوظ في كافة قطاعات كنتيجة % 20.5 بنسبة مرتفعة 2019 لعام مليون درهم 1.400مقدارها  قوية ارباحا صافيةسجل بنك دبي التجاري 

هذا االرتفاع نتيجة لسياسة البنك المتحفظة  وجاء  %6.2بنسبة  مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة وارتفعت مع استراتيجية البنك. تماشيا   األعمال

 .باقتطاع المخصصات

لالرتفاع الحاصل في صافي إيرادات نتيجة  االرتفاعوجاء هذا  درهم، مليون 3.033لتصل إلى  2019لعام  %11.3بنسبة  اإليرادات التشغيلية ارتفعت 

ارتفعت إيرادات الرسوم والعموالت بنسبة  من ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى .%31.2وارتفاع اإليرادات التشغيلية األخرى بنسبة  %2.8الفوائد بنسبة 

% 53.3% واإليرادات األخرى بنسبة 179.4% وارتفعت إيرادات االستثمارات بنسبة 37.7% وارتفعت إيرادات التعامل بالعمالت األجنبية بنسبة 21.3

  .2018مقارنة بالعام 

 في االستثمار مع زيادةاإلدارة المنضبطة للمصاريف ب استمر البنكحيث . مليون درهم 885% لتصل إلى 3.1بنسبة  التشغيلية المصاريف وارتفعت

 %29.2إلى  ليصل التحسن )التكلفة إلى الدخل( كفاءة التشغيل واصل معدلالرقمية من اجل دعم نمو األعمال وتقديم خدمات افضل للعمالء.   لقدراتا

(2018 :31.5)%. 

 

 

 YoY Var Q4 19  Q3 19  QoQ Var 2018 2019 بيان الدخل )مليون درهم(
 (%8.5)  504  461 %2.8  1,911  1,966 صافي دخل الفوائد وصافي الدخل من التمويل اإلسالمي

  %44.8  228  330 %31.2  813  1,068 اإليرادات التشغيلية األخرى
  %8.1  732  791 %11.3  2,725  3,033 إجمالي اإليرادات

  %3.7  224  232 %3.1  858  885 المصاريف التشغيلية
  %10.0  508  559 %15.1  1,866  2,148 الربح التشغيلي

  %52.0  146  222 %6.2  704  748 صافي مخصصات انخفاض القيمة
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 (%6.9)  362  337 %20.5  1,162  1,400 صافي األرباح

       

 العموميةالميزانية 

 . 2018 ديسمبر 31مليار درهم كما في  74.1% مقارنة بـ 8.18مرتفعا بنسبة  2019 ديسمبر 31كما في  مليار درهم 1.88 اجمالي الموجودات بلغ

 . 2018 ديسمبر 31مليار درهم كما في  50.9مقارنة بـ % 18.1بنسبة  مليار درهم 60.2 والبالغ سلفياتتالقروض وال صافي ارتفع

لحسابات الجارية ا وتشكل .2018 ديسمبر 31 مليار درهم كما في 53.2مقارنة بـ  مليار درهم 63.3 % لتصل إلى19.1بنسبة العمالء ودائع  وارتفعت 

 %.95.0إلى الودائع  التمويلنسبة  بلغت في حين، % من إجمالي ودائع العمالء39.4ما نسبته  المنخفضة التكلفة التوفيروحسابات 

 Dec-19 Dec-18 YoY Var الميزانية العمومية )مليون درهم(
  %18.5 54,058 64,039 باإلجمالي -القروض والتسليفات

  %23.9 3,113 3,858 مخصصات انخفاض القيمة
  %18.1 50,945 60,181 بالصافي -القروض والتسليفات
  %18.8 74,102 88,069 إجمالي الموجودات

  %19.1 53,165 63,334 ودائع العمالء
  %10.8 9,219 10,217 حقوق المساهمين

 جودة الموجودات

  .2018 ديسمبر 31% كما في 6.18مقارنة بـ  %5.94لتصل إلى  نسبة القروض المصنفة تحسنت

 خاللمليون درهم  748بلغت  صافية ت انخفاض قيمة إضافيةمخصصا قام البنك باقتطاع القيمةالقتطاع مخصصات انخفاض المتحفظة  وتماشيا مع سياسته

مخصصات  بلغ اجماليحيث   .2018% لعام 77.82مقارنة بـ  %83.14مما أدى إلى تحسن نسبة تغطية القروض المصنفة لتصل إلى  2019 العام

  .2019 ديسمبر 31 فيدرهم  مليون 3.858انخفاض القيمة 

 السيولة وكفاية رأس المال

 31) 2019 ديسمبر 31% كما في 88.0قرة بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر األموال المستحيث  من السيولة قويةاستمر البنك بالحفاظ على مستويات و

 . لدولة االمارات العربية المتحدة % بحسب تعليمات المصرف المركزي100مقارنة بنسبة %( 89.4: 2018 ديسمبر

 CET1 مال حقوق الملكية العاديةالشق األول لرأس كفاية  كفاية رأس المال ونسبة نسبة بلغتعند مستوياتها القوية حيث  نسب كفاية رأس المالوبقيت 

 .المركزي المصرف متطلبات بحسب األدنى الحد من أعلى بكثير وهي % على التوالي12.85% و 14.01

 

 

 

      % FY 19 FY 18 YoY Var  Q4 19  Q3 19  QoQ Var المؤشرات الرئيسية )%(

      (152) 14.91 13.39 114 13.47 14.61 حقوق الملكيةالعائد على 

      (22) 1.80 1.58 18 1.57 1.75 العائد على الموجودات

      (123) 30.62 29.38 (232) 31.50 29.18 كفاءة التشغيل

      (74) 14.75 14.01 (55) 14.56 14.01 كفاية رأس المال

      41 5.53 5.94 (24) 6.18 5.94 القروض المصنفة

      (655) 89.69 83.14 532 77.82 83.14 تغطية المخصصات

      (42) 95.44 95.02 (80) 95.82 95.02 القروض والتسليفات إلى الودائع

      46 87.50 87.96 (146) 89.42 87.96 التسليفات إلى مصادر األموال المستقرة 

      (74) 13.59 12.85 (56) 13.41 12.85 الشق األول لرأس المال المشترك

 

، مسجال  افضل نتائج 2019حقق البنك أداء  متميزا خالل العام  ": للبنكالتنفيذي  رئيس، البيرناردز فان ليندر ، قال الدكتور في سياق تعليقه على أداء البنك

مليار درهم مقترنا بنمو قوي في اجمالي الموجودات واإليرادات التشغيلية.   1.4إلى  % ليصل20.5سنوية على االطالق حيث ارتفع الربح الصافي بنسبة 

وتوفر  هذاعمال. ولقد تحققت هذه النتائج من خالل االلتزام بتنفيذ االستراتيجيات الموضوعة كما وتعكس هذه النتائج التحسن المستمر في جميع قطاعات األ

ضبط في السنوات القادمة من خالل نسب قوية للسيولة والموجودات السائلة المؤهلة والتي كانت أعلى بكثير من الحد قاعدة رأس المال اساسا متينا  لنمو من

 . "األدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي
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تصل بقطاعات  تلقائيمؤهلة للنمو، ورقمية بشكل  مؤسسة ذات أداء عالي ،، كي نصل بالبنك إلى "بنك الغد"االستثمار في المستقبل لنواصل  وأضاف "

 . "األعمال في دولة اإلمارات إلى المستقبل الرقمي

 التصنيفات االئتمانية

 

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

البنك مجموعة متكاملة من المنتجات  ويقدم .جنسية 47موظفا وموظفة ينتمون إلى  1.469إلى  ية. وتصل القوى العاملة في البنكلالستثمارات الحكوم

إلى باإلضافة  فرعا 15مكونة من أفرع من خالل شبكة  المؤسسات والشركات التجارية واألفرادوالخدمات المصرفية التجارية واإلسالمية لعمالئه من 

 جهازا.  150اجهزة الصراف اآللي و أجهزة إيداع الشيكات والنقد تصل إلى  ويستثمر البنك في شبكة واسعة من .مكتب مبيعات

 
 
 

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


