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مليون درهم 701إلى  ليصل% 25بنسبة  يرتفع التجاريالربح الصافي لبنك دبي    

مليون درهم 1.082% لتصل إلى 19.7األرباح التشغيلية ترتفع بنسبة   

  .2019األول من العام  للنصفأعلن بنك دبي التجاري اليوم عن النتائج المالية  :2019 يوليو 17دبي، في 

  المؤشرات المالية 

o  رادات في صافي إيالسابق نتيجة لالرتفاع بنفس الفترة من العام رنة مقا% 13.7بنسبة  ون درهميمل 1.510البالغة والتشغيلية  اإليراداتارتفعت

 من غير الفوائدالفوائد واإليرادات 
o مليون درهم 429% لتصل إلى 1.1بة بنس ارتفعت المصاريف التشغيلية 
o مليون درهم 1.082% لتصل إلى 19.7بنسبة  قبل مخصصات انخفاض القيمة تشغيليةارتفعت األرباح ال 
o 2018األول من عام  بالنصفنة مقار% 10.9بنسبة  مرتفعادرهم مليون  380صافي مخصصات انخفاض القيمة  بلغ 
o  بنفس الفترة من العام السابقرنة مقا% 25بنسبة  مرتفعةمليون درهم  701بلغت األرباح الصافية 

:2019 يونيو 30كما في   

o 14.96 نسبة كفاية رأس المال عن مستواها القوي عند حافظت% 
o مليار درهم 58.3إلى  ليصل 2018 يونيو 30مقارنة بـ نهاية  %14.6والتسليفات بنسبة القروض  إجمالي  ارتفع 
o  90بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر األموال المستقرة% 
o 2018% في النصف األول من عام .497% مقارنة بـ .525لتصل إلى  اساسنقطة  197بمعدل نسبة القروض المصنفة  تحسنت 

 

 أداء البنكلمحة عن 

للتحسن الملحوظ في كافة كنتيجة % 25 بنسبة مرتفعة 2019األول من العام  للنصف مليون درهم 701مقدارها  قوية ارباحا صافيةسجل بنك دبي التجاري 

مخصصات  ارتفعتوكما  .االبتكار الرقميباالستثمار في  حيث استمر البنك %1.1بنسبة  بشكل طفيف المصاريف التشغيليةارتفعت  قطاعات األعمال.

 .للنهج المتحفظ في تغطية القروض المصنفة الذي يتبعه البنككنتيجة  %10.9خسائر انخفاض القيمة المقتطعة بنسبة 

نتيجة  بشكل رئيسي االرتفاعوجاء هذا  درهم، مليون 1.510لتصل إلى  2019 األول من العام للنصف %13.7بنسبة  اإليرادات التشغيلية ارتفعت 

 .%30.9وارتفاع اإليرادات التشغيلية األخرى بنسبة  %6.6لالرتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 

 نسبة كفاءة التشغيل تحسنت المصاريف في إدارة المنضبطكنتيجة للنهج . ومليون درهم 429% لتصل إلى 1.1بنسبة  التشغيلية المصاريف وارتفعت

 .%(31.9: 2018األول  النصف) %28.4لتصل إلى  )التكلفة إلى الدخل(

 

 

 

 

 

 H1 19   H1 18   PoP Var Q2 19  Q1 19  QoQ Var )مليون درهم(بيان الدخل 
  %2.9  493  507 %6.6  938  1,000 صافي دخل الفوائد وصافي الدخل من التمويل اإلسالمي

 (%18.6)  281  229 %30.9  390  510 اإليرادات التشغيلية األخرى
 (%4.9)  774  736 %13.7  1,328  1,510 إجمالي اإليرادات

  %8.4  206  223 %1.1  424  429 المصاريف التشغيلية
 (%9.7)  568  513 %19.7  904  1,082 الربح التشغيلي

 (%33.3)  228  152 %10.9  343  380 صافي مخصصات انخفاض القيمة
  %6.2  340  361 %25.0  561  701 صافي األرباح

       



  بيان صحفي                                                                               

 2019 يوليو 17                                                                              بنك دبي التجاري

   دبي، اإلمارات العربية المتحدة                                                                                                             

2 
 

 الميزانية العمومية

 . 2018 يونيو 30مليار درهم كما في  68.9% مقارنة بـ 13.8مرتفعا بنسبة  2019 يونيو 30كما في  مليار درهم 78.4 الموجوداتاجمالي  بلغ

 . 2018 يونيو 30مليار درهم كما في  47.2مقارنة بـ % 16.1بنسبة  مليار درهم 54.8 والبالغة سلفياتتالقروض وال ارتفعت

 .2018 يونيو 30 مليار درهم كما في 48.1مقارنة بـ  2019 يونيو 30كما في  مليار درهم 55.3 % لتصل إلى14.8بنسبة العمالء ودائع  وارتفعت 

إلى الودائع  التمويلنسبة  بلغت في حين، % من إجمالي ودائع العمالء40.6ما نسبته  المنخفضة التكلفة التوفيرلحسابات الجارية وحسابات ا وتشكل

99.2.% 

 Jun-19 Jun-18 PoP Var العمومية )مليون درهم(الميزانية 
  %14.6 50,846 58,285 باإلجمالي -القروض والتسليفات

 (%5.1) 3,628 3,445 مخصصات انخفاض القيمة
  %16.1 47,218 54,841 بالصافي -القروض والتسليفات

  %13.8 68,906 78,431 إجمالي الموجودات
  %14.8 48,124 55,264 ودائع العمالء

  %10.5 8,597 9,501 حقوق المساهمين

 جودة الموجودات

  .2018 يونيو 30% كما في 49.7مقارنة بـ  %.525لتصل إلى  بشكل ملحوظ نسبة القروض المصنفة انخفضت

 خاللمليون درهم  380بلغت  صافية ت انخفاض قيمة إضافيةمخصصا قام البنك باقتطاع القيمةالقتطاع مخصصات انخفاض المتحفظة  وتماشيا مع سياسته

مليون  3.445 انخفاض القيمة المجمعةبلغت مخصصات حيث   .لنفس الفترة من العام السابق درهم مليون 343مقارنة بـ  2019 األول من العام النصف

  .2019 يونيو 30 فيدرهم 

 

 

 

 السيولة وكفاية رأس المال

 يونيو 30) 2019 يونيو 30% كما في 90قرة بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر األموال المستحيث  من السيولة قويةاستمر البنك بالحفاظ على مستويات و

 . لدولة االمارات العربية المتحدة % بحسب تعليمات المصرف المركزي100مقارنة بنسبة %( 91: 2018

 بحسب األدنى الحد من أعلى بكثير وهي % على التوالي13.81% و 14.96 المال رأسمن  الشق االول كفاية ونسبة كفاية رأس المال نسبة بلغت 

 .المركزي المصرف متطلبات

  H1 19   H1 18   Var bps Q2 19  Q1 19  QoQ Var المؤشرات الرئيسية )%(

  55 15.02 15.57 210 13.05 15.15 العائد على حقوق الملكية

  8 1.79 1.87 21 1.63 1.84 العائد على الموجودات

  370 26.58 30.28 (355) 31.93 28.38 كفاءة التشغيل

  (4) 15.00 14.96 (4) 15.00 14.96 كفاية رأس المال

  (52) 6.04 5.52 (197) 7.49 5.52 القروض المصنفة

  721 81.60 88.81 (649) 95.30 88.81 تغطية المخصصات

  439 94.85 99.23 112 98.12 99.23 الودائعالقروض والتسليفات إلى 

التسليفات إلى مصادر األموال 

 المستقرة 
90.02 91.00 (98) 90.02 87.83 219 

 

  (4) 13.85 13.81 (9) 13.90 13.81 الشق األول -حقوق الملكية العادية
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 خالل على اإلطالق نصف سنويةنتائج  افضل حقق البنك ": للبنكالتنفيذي  رئيس، البيرناردز فان ليندر ، قال الدكتور في سياق تعليقه على أداء البنك

ولقد تحققت هذه النتائج من خالل التزام البنك بتنفيذ االستراتيجية التي تم اعتمادها . %25حيث ارتفع صافي األرباح بنسبة  2019األول من العام  النصف

 . 2019لتحقيق نتائج قوية للعام ماضون قُدًما  ايجابية ونحن نتائجسابقا والتي افرزت 

مصحوبة  %13.81 من راس المال والبالغة الشق األول -يظهر ذلك جليا من خالل نسبة كفايةحيث واستمر البنك بالحفاظ على مركزه المالي القوي  

في تطوير العمليات والتحول الرقمي إلى تقديم خدمات افضل ولقد ادى االستثمار وكفاءة التشغيل.  وتغطيتها القروض المصنفة نسب فيبتحسن ملحوظ 

ل تتويج المصارف الفائزة بجوائز لجنة التحكيم الخاصة عن "أفضل خدمة رقمية مصرفية للعمالء"، وذلك خالل حف على جائزة البنك وحصللعمالء البنك، 

"أفضل  حصل على جائزةو كما .اإلتصال والمعلومات ية والمنظمة العربية لتكنولوجياتالمصارف العربالذي نظمه إتحاد التميز الرقمي للمصارف العربية 

 .ضمن جوائز مجلة انترناشيونال فاينانسبنك رقمي مبتكر" 

 التصنيفات االئتمانية

 
Long Term IDR Outlook Date 

 

Baa1 Negative Dec-18 

 
A-  Stable June-18 

 

 

 

 بنك دبي التجاريلمحة عامة عن 

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

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

ويقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات  .جنسية 49موظفا وموظفة ينتمون إلى  1.512إلى  ية. وتصل القوى العاملة في البنكوملالستثمارات الحك

إلى باإلضافة  فرعا 17مكونة من أفرع من خالل شبكة  المؤسسات والشركات التجارية واألفرادوالخدمات المصرفية التجارية واإلسالمية لعمالئه من 

 جهازا.  153اجهزة الصراف اآللي و أجهزة إيداع الشيكات والنقد تصل إلى  ويستثمر البنك في شبكة واسعة من .رقمية ومكتب مبيعات منصة

 
 
 
 
 
 
 

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


