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مليون درهم في األشهر  101" يسجل صافي أرباح بقيمة البنك التجاري الدولي"
 6012التسعة األولى من 

الياوم " أو "البناك"  "CBI) "البنك التجااري الادولي": أعلن 6012أكتوبر  11دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ 
   .6012للربع الثالث من العام عن نتائجه المالية 

 : 6012سبتمبر -)يوليو 6012ربع الثالث أبرز المؤشرات المالية لل

  1.1، مقارنة ماع صاافي اساائر بقيماة 6012في األشهر التسعة األولى من  مليون درهم 101إلى رباح األ صافي نمو 
مليااون درهاام  16، 6012مليااون درهاام اااتل الاتاارة  اتهااا ماان العااام الماألااي. بلاال صااافي األرباااح فااي الربااع الثالااث ماان 

 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماألي 2..6مقارنة مع صافي اسائر بقيمة 
 مليون درهم  111101مقارنة مع  مليون درهم .161،1إلى  %12مليون درهم بنسبة  11.11 ارتااع ودائع العمتء

 6011في ديسمبر من 

  111102مقارنااة مااع  درهااممليااون  111616إلااى  %11بنساابة  درهااممليااون  11762صااافي القاارول والساال  نمااو 
 6011مليون درهم في ديسمبر من 

  ملياون درهام ااتل  111مليون درهم، مقارنة مع  171إلى  %44 ةاابنسبمن  بداية العام انااال مجموع الماصصات
ملياون درهام باناااال نسابته  24، 6012الاترة  اتها من العام الماألي. بلل مجموع الماصصات في الربع الثالاث مان 

 مليون درهم  مقارنة بالاترة  اتها من العام الماألي 11) 44%

  6011في ديسمبر  %..14مقارنة مع  %14.1عند  رأس المالمعدل كااية استقرار  

 ترقية التصني  االئتماني طويل األمد للبنك إلى "-A" هتصانيا قبل وكالة "فيتش" العالمية، كما رفعت "كابيتال إنتليجانس" من 
 "A-" إلىبالعملة األجنبية  مداالئتماني طويل األ

 

البنك  يستمر: ""البنك التجاري الدولي"محمد سلطان القاضي، رئيس مجلس إدارة تعليقه على أداء البنك، قال معرض وفي 

التجاري الدولي في تحقيق نتائج مالية قوية بفضل التحسن المستمر في أداء وحدات األعمال الرئيسية من ربع سنوي آلخر، 

ري على درجة عالية من الخبرة والكفاءة قادر باإلضافة إلى نجاحنا في إدارة التكاليف بطريقة حكيمة، فضالً عن وجود فريق إدا

على التعامل مع التحديات. ويواصل البنك جهوده لالرتقاء بتجربة قاعدة عمالئه المتنوعة والمتنامية عبر تقديم خدمات مصرفية 

 فريدة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المحددة". 

 

على الرغم من التحديات الكثيرة التي تشهدها السوق، " "البنك التجاري الدولي":قال مارك روبنسون، الرئيس التنفيذي لـ ، بدوره

مليون درهم.  23حافظ البنك التجاري الدولي على نشاطه منذ بداية العام ليتمكن من اختتام الربع الثالث بتحقيق صافي أرباح بقيمة 

لمواصلة النمو خالل الفترة القادمة.  كما شهد البنك نمواً في قاعدة عمالئه وتمكن من تعزيز ميزانيته العمومية وبات اليوم مؤهالً 

ونتيجة التطبيق الناجح الستراتيجية البنك، قامت وكالتين من الوكاالت المستقلة للتصنيف ائتماني بتعزيز مركزه المالي على 

 مستوى العالم، وذلك بترقية تصنيفه إلى درجة استثمار". 
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 ملاص ألبرز النتائج المالية: 

 

وارتفع  مليون درهم 26بلغ  صافي أرباح 6102خالل الربع الثالث من العام لدولي" سّجل "البنك التجاري ا
وحدتي مليون درهم، والذي يعزى بشكل رئيسي إلى األداء القوي ل 010صافي األرباح منذ بداية العام إلى 

زيادة في ودائع العمالء ال، و في المخصصات كبيرالنخفا  االلشركات للبنك، و لألفراد واالخدمات المصرفية 
  .واإلدارة الحكيمة والصارمة للنفقات

  
مقارنة مع الفترة ذاتها من  %2.6مليون درهم، بزيادة نسبتها  606وبلغت إيرادات البنك خالل الربع الثالث 

يث ، حلشركاتلألفراد واوحدتي الخدمات المصرفية العام الماضي، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى األداء القوي ل
تواصل وحدة الخدمات المصرفية للشركات االستفادة من التعاون المتزايد مع بنك قطر الوطني، في حين ساهم 
نمو عدد العمالء إلى جانب تحسن مبيعات قسم بطاقات االئتمان في تعزيز أداء وحدة خدمات األفراد. وبلغت 

قارنة مع العام الماضي ويعزى ذلك بشكل م %2.2مليون درهم بانخفا   201إيرادات البنك منذ بداية العام 
 .6102رئيسي إلى اإليرادات غير المكررة من بيع أصول غير أساسية خالل النصف األول من 

منذ بداية العام لتصل إلى  %02وارتفاعها بنسبة  %9وقد ارتفع حجم ودائع العمالء خالل الربع الثالث بنسبة 
وذلك بفضل مواصلة البنك  6102ون درهم في ديسمبر ملي 009012مليون درهم مقارنة مع  069901

 استقطاب عمالء جدد. 

 
مليون درهم مقارنة مع  029626إلى  %02مليون درهم بنسبة  09762كما ارتفع صافي القرو  والسلف 

، والذي يعزى بشكل رئيسي إلى تزايد نشاط البنك في مجال إقرا  6102مليون درهم في ديسمبر  009212
 ضاًل عن نمو محفظته من قرو  األفراد وقرو  التمويل العقاري.الشركات، ف

 
 %0.2مليون درهم خالل الربع الثالث، بانخفا  نسبته  002 "الدولي التجاري البنك" وبلغ إجمالي نفقات

مليون درهم بنسبة  222مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت نفقات البنك منذ بداية العام 
 تؤتي ثمارها على صعيد إدارة البنك جهود بدأت نتائج ، حيث6102مقارنًة بالفترة ذاتها من العام  0.7%

 التكاليف.

 
مليون درهم في  09217مليون درهم مقارنة مع  09692لتبلغ  %2.2كما انخفضت القرو  المتعثرة بنسبة 

 . %9.2مقارنة مع  %1.2بمقدار  تعثرةالم القرو  تغطية ، بينما انخف  معدل6102الفترة ذاتها من العام 

 
 .6102في ديسمبر  %02.1مقارنة مع  %02.2 عند رأس المال كفاية كما حافظ البنك على استقرار معدل
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CBI’s net profit increases to AED 101 Million in the first 

nine months of 2016 

  

Dubai, 31 October 2016: Commercial Bank International (CBI or ‘The Bank’) today announced its third 

quarter (Q3) 2016 financial results. 

 

Financial highlights: 

 

 Net Profit of AED 101 Million for the nine-month period ended 30 September 2016 versus Net Loss of 

AED 3.3 Million for the same period in 2015.  Net profit for Q3 2016 is AED 32 Million compared to a 

Net Loss of 28.6 Million  in Q3 2015 

 Customer deposits increased by AED 1,813 Million (16%) to AED 12,918 Million from AED 11,105 

Million in December 2015 

 Net loans and advances increased by AED 1,726 Million (15%) to AED 13,232 Million versus AED 

11,506 Million in December 2015 

 Total Provisions YTD decreased by 44% to AED 173 Million from AED 311 Million for the same period in 

2015.  Total Provisions for Q3 of AED 64 Million were 44% (AED 51 Million) less than comparative 

period in 2015 

 Capital Adequacy Ratio stable at 14.3% versus 14.8% in December 2015 

 Assigned a long-term issuer default rating of 'A-' by Fitch Ratings, and a long-term foreign currency 

rating of 'A-' by Capital Intelligence Ratings 

 

Mohammad Sultan Al Qadi, Chairman of CBI commented on the Bank’s performance: “CBI continues to 

deliver strong financial results driven by a robust core business that is growing sustainably quarter on 

quarter, prudent cost management, and an experienced leadership team. Additionally, the bank continues 

to focus on enhancing customer experience by providing unique and personalised banking services to our 

increasingly diversified customer base.”  

 

Mark T. Robinson, CEO of CBI commented: “In spite of a challenging market environment, CBI has 

maintained momentum since the beginning of the year, generating a net profit for the third quarter of AED 

32 Million. We have successfully grown our customer base while strengthening our balance sheet and 

positioning the bank for continued growth in the year ahead. As a result of the successful implementation 

of our strategy, the bank’s strong financial health has been affirmed by two external rating agencies, which 

have both assigned an investment grade rating to CBI.” 
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Financial Summary 

 

In Q3 2016, CBI’s net profit reached AED 32 Million and YTD increased to AED 101 Million supported by 

growth in the Bank’s wholesale and retail businesses, significantly reduced provisions, an increase in 

customer deposits and robust expense management. 

 

Revenue for Q3 was AED 212 Million, an increase of 4.2% over the same period last year, driven primarily 

by the wholesale and retail business. The wholesale business continues to benefit from growing synergies 

with Qatar National Bank, while growth in new customers as well as the credit card business drove the 

improved performance in the retail business.  Revenue YTD is AED 610 Million down 4.3% from the year 

before, mainly due to the one off revenues from the sales of non-core assets in H1 2015. 

  

Customer deposits increased by 9% during Q3 and 16% YTD to reach AED 12,918 Million, compared with 

AED 11,105 Million in December 2015, as the bank continues to attract new customers. 

 

Net loans and advances increased by AED 1,726 Million (15%) to AED 13,232 Million versus AED 11,506 

Million in December 2015 largely driven by business loans, followed by personal and mortgage loans. 

 

CBI’s expenses of AED 116 Million for Q3 are 1.3% below the same period last year, YTD expenses were 335 

Million or 1.7% above the same period in 2015 as the Bank’s cost management efforts delivers results.   

 

Non-performing loans (NPLs) decreased by 6.5% to AED 1,296 Million compared with AED 1,387 Million as 

of September 30th 2015, while the Non-Performing Loan ratio decreased to 8.4% from 9.5%. 

 

Capital Adequacy Ratio remained stable at 14.3% versus 14.8% as of  December 31st 2015. 

 

 

 


