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مليون درهم 1.162إلى  ليصل% 16بنسبة  يرتفع التجاريالربح الصافي لبنك دبي    

مليون درهم .8661% لتصل إلى 7.2األرباح التشغيلية ترتفع بنسبة   

 . 2018 لعامأعلن بنك دبي التجاري اليوم عن النتائج المالية  :2019يناير 23دبي، في 

  المؤشرات المالية 

o  بالعام السابقرنة مقا% 3.1بنسبة  ون درهميمل 2.725البالغة والتشغيلية  اإليراداتارتفعت 
o مليون درهم 858% لتصل إلى 4.7المصاريف التشغيلية بسنبة  انخفضت 
o مليون درهم 1.866% لتصل إلى 7.2بنسبة  قبل مخصصات انخفاض القيمة تشغيليةارتفعت األرباح ال 
o  للمصاريف لإلدارة الفاعلةتيجة ن العام السابقة في % المسجل34.1% مقارنة بـ 31.5تحسنت نسبة كفاءة التشغيل لتصل إلى 
o 2017 بالعامنة مقار% 4.8بنسبة  درهم منخفضامليون  704صافي مخصصات انخفاض القيمة  بلغ 
o  بالعام السابقرنة مقا% 16بنسبة  مرتفعةمليون درهم  1.162بلغت األرباح الصافية 

:2018 ديسمبر 31كما في   

o  14.6نسبة كفاية رأس المال% 
o مليار درهم 54.1إلى  ليصل %7.7والتسليفات بنسبة القروض  إجمالي ارتفع 
o  89.4بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر األموال المستقرة% 
o في حين بلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة   للعام السابق %8.7% مقارنة بـ 6.2نسبة القروض المصنفة بشكل ملحوظ لتصل إلى  تحسنت

78% 

 

 أداء البنكلمحة عن 

لالرتفاع الحاصل في كنتيجة  2017 عام بالمقارنة مع% 16 بنسبة مرتفعة 2018عام ل مليون درهم 1.162مقدارها  ارباحا صافيةسجل بنك دبي التجاري 

% في حين انخفضت مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة بنسبة 4.7% واالنخفاض في المصاريف التشغيلية بنسبة 3.1اإليرادات التشغيلية بنسبة 

4.8.% 

لالرتفاع الحاصل في صافي نتيجة  بشكل رئيسي االرتفاعوجاء هذا  درهم، مليون 2.725لتصل إلى  2018 لعام %3.1بنسبة  اإليرادات التشغيلية ارتفعت 

إيرادات التعامل  ارتفعت .%1بنسبة  بشكل طفيف اإليرادات من غير الفوائد في حين انخفضتمن خالل النمو في القروض  %5إيرادات الفوائد بنسبة 

، في بالعام السابق مقارنة% 2.4ارتفعت إيرادات الرسوم والعموالت بنسبة و% 51.3اإليرادات األخرى بنسبة ارتفعت  % و19.8بالعمالت األجنبية بنسبة 

 .العام السابق في تم استالمها توزيعات ارباح نقدية استثنائيةل% نتيجة 75.6بنسبة االستثمارات  إيرادات حين انخفضت

كنتيجة لإلدارة الفاعلة للمصاريف  2017 بالعاممقارنة  مليون درهم 858% لتصل إلى 4.7بنسبة  لتنخفض التشغيلية للمصاريف الفاعلةاإلدارة  واستمرت

 .%(34.1: 2017) %31.5لتصل إلى  )التكلفة إلى الدخل( نسبة كفاءة التشغيل تحسنتو .وتحسن كفاءة التشغيل مدعومة بالتحول التقني وأتمتة العمليات

 

 

 FY 18 FY 17 YoY Var Q4 18 Q3 18 QoQ Var بيان الدخل )مليون درهم(

 (%1.0)  489  484      %5.0  1,821  1,911 صافي دخل الفوائد وصافي الدخل من التمويل اإلسالمي
 %1.3  182  185 %5.4  684   721 والعمالت األجنبية والعموالت صافي دخل الرسوم

 %106.5  19   38   (%33.0)  138  92  اإليرادات التشغيلية األخرى

 %2.5  690   707  %3.1  2,642   2,725 إجمالي اإليرادات

 %6.5  210   224  (%4.7)  901   858 المصاريف التشغيلية

 %0.8  480  483  %7.2  1,742    1,866 الربح التشغيلي

 (%16.8)  197  164 (%4.8)  740  704  صافي مخصصات انخفاض القيمة

 %13.0  282  319 %16.0  1,002  1,162 صافي األرباح
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 الميزانية العمومية

 . 2017 ديسمبر 31مليار درهم كما في  70.4% مقارنة بـ 5.2مرتفعا بنسبة  2018 ديسمبر 31كما في  مليار درهم 74.1 اجمالي الموجودات بلغ

 . 2017ديسمبر 31مليار درهم كما في  47.3مقارنة بـ % 7.8بنسبة  مليار درهم 50.9 والبالغة سلفياتتالقروض وال ارتفعت

لحسابات الجارية ا وتشكل .نهاية العام السابق مليار درهم كما في 48.4مقارنة بـ  مليار درهم 53.2 % لتصل إلى9.8بنسبة العمالء ودائع  وارتفعت 

 %.95.8إلى الودائع  التمويلنسبة  بلغت في حين، % من إجمالي ودائع العمالء38.9التوفير ما نسبته وحسابات 

 

 Dec-18 Dec-17 YoY Var الميزانية العمومية )مليون درهم(

 %7.7  50,185              54,058 باإلجمالي -القروض والتسليفات

 %7.0  2,910               3,113   مخصصات انخفاض القيمة

 %7.8  47,276             50,945 بالصافي -القروض والتسليفات

 %5.2  70,414              74,102 إجمالي الموجودات

 %9.8  48,411              53,165 ودائع العمالء
 %1.5  9,081               9,219   حقوق المساهمين

 جودة الموجودات

النسب األن بحسب حيث يتم احتساب هذه  ،2017 عام% كما في نهاية 8.7مقارنة بـ  %6.2لتصل إلى  بشكل ملحوظ نسبة القروض المصنفة انخفضت

 .(9المعيار المحاسبي رقم )

 خاللمليون درهم  704بلغت  صافية ت انخفاض قيمة إضافيةمخصصا قام البنك باقتطاع القيمةالقتطاع مخصصات انخفاض المتحفظة  وتماشيا مع سياسته

  .2018في نهاية عام مليون درهم  3.113 المتوقعةاالئتمانية وبلغت مخصصات الخسائر  .العام السابق في درهم مليون 740مقارنة بـ  2018 عام

 

 

 

 

 

 

 السيولة وكفاية رأس المال

 2018 ديسمبر 31% كما في 89.4قرة بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر األموال المستحيث  من السيولة جيدةاستمر البنك بالحفاظ على مستويات و

 . لدولة االمارات العربية المتحدة المصرف المركزي% بحسب تعليمات 100مقارنة بنسبة %( 88.6: 2017)

 متطلبات بحسب األدنى الحد من أعلى بكثير وهي % على التوالي13.4% و 14.6 المال رأسمن  الشق االول كفاية ونسبة كفاية رأس المال نسبة بلغت 

 .المركزي المصرف

 المؤشرات الرئيسية )%(
FY18 FY17 

YoY Var 
bps Q418 Q318 QoQ Var 

 

  117 %12.68 %13.85 179 %11.68 %13.47 *العائد على حقوق الملكية

  16 %1.56 %1.72 15 %1.42 %1.57 العائد على الموجودات

  119 %30.49 %31.68 (258) %34.08 %31.50 كفاءة التشغيل

  (56) %6.74 %6.18 (249) %8.67 %6.18 القروض المصنفة

  (573) %72.09 %77.82 (47) %78.29 %77.82 المخصصات تغطية
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  (297) %98.79 %95.82 (183) %97.65 %95.82 القروض والتسليفات إلى الودائع

التسليفات إلى مصادر األموال 

 المستقرة 

 

89.42% 

 

88.56% 

 
86 

 

89.42% 

 

89.63% 

 
(21) 

 

  (32) %14.87 %14.56 (59) %15.15 %14.56 *كفاية رأس المال

الشق  -حقوق الملكية العادية

 *األول

 

13.41% 

 

14.03% 

 

(62) 

 

13.41% 

 

13.72% 

 

(31) 
 

على التوالي اذا تم  13.39% و 14.51% و 12.25تبلغ  2017الشق األول لعام  -رأس المال و حقوق الملكية العادية *العائد على حقوق الملكية و كفاية

 (.9التعديالت االفتتاحية للمعيار المحاسبي رقم ) باحتسابها بحس

مستمرا في تعظيم  2018حقق البنك نتائج قوية في العام  ": للبنكالتنفيذي  رئيس، البيرناردز فان ليندر ، قال الدكتور في سياق تعليقه على أداء البنك

باالستثمار في التحول الرقمي و توظيف والحفاظ على افضل الكفاءات من  يقوم البنكيق االستراتيجيات الموضوعة. وي تطبالتقدم الملحوظ ف مع ايراداته

 ل المتطورة.بيئة األعما ليحتل البنك مركزا مرموقا فيقدرات االعمال  وتطوير اجل دعم

 

 

 

 

 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 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 44موظفا وموظفة ينتمون إلى  1.083إلى  ية. وتصل القوى العاملة في البنكلالستثمارات الحكوم

إلى باإلضافة  فرعا 20مكونة من أفرع من خالل شبكة  المؤسسات والشركات التجارية واألفرادوالخدمات المصرفية التجارية واإلسالمية لعمالئه من 

 جهازا.  169اجهزة 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 


