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% في الربع الول من93نمو صافي أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 
2018العام 

" أو "البنك") اليوم عنCBI أعلن البنك التجاري الدولي (":2018 أبريل 24دبي، 
.2018نتائجه المالية للربع الول من العام 

:2018 مارس 31وفيما يلي أبرز المؤهشرات المالية للهشهر الثلةثة الولى المنتهية في 

 مليون درهم خلل الربع21 مليون درهم مقارنة مع 40نمو صافي الرباح إلى 
2017الول من العام 

 ةة مع12 مليون درهم، بزيادة نسبتها 103نمو الرباح التشغيلية إلى % مقارن
2017 مليون درهم في الربع الول من العام 92

 خلل الربع الول8.4% مقارنة مع 6.7انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى %
2017من العام 

 15.0استقرار معدل كفاية رأس المال عند.%

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال محمد سلطان القاضي، رئيس
ةا فيمجلس إدارة البنك التجاري الدولي:  "نجح البنك التجاري الدولي مجدد

تحقيق نمو جيد ونتائج قوية، ما يمثل بداية مبشرة للعام الجاري. ويعزى الفضل في
استقرار أداء البنك إلى تركيزه المستمر على تلبية احتياجات عملئه إلى جانب تحسن

ةا في دولة المارات". الظروف القتصادية عموم

بدوره، قال مارك ت. روبنسون، الرئيس التنفيذي لـ "البنك التجاري
 تعزيز نمو أعمال البنك الساسية2018 "واصلنا في الربع الول من العام الدولي":

وتحسين الخدمات التي نقدمها لعملئنا. وركزنا جهودنا على زيادة اليرادات وإدارة
٪ مقارنة12التكاليف بكفاءة وحكمة. ونتيجة لذلك، نمت الرباح التشغيلية للبنك بنسبة 

. كما نجحنا خلل الربع الول في زيادة جودة أصولنا،2017بالربع الول من العام 
ةا بنسبة   نقطة مئوية في نسبة القروض المتعثرة". 1.7وسجلنا انخفاض

2018ملخص لبرز النتائج المالية للربع الول من العام 

ةا خلل الربع الول من العام  ةء مستقر  نتيجة 2018سجل البنك التجاري الدولي أدا
استمرار التركيز على تعزيز نمو اليرادات وضبط التكاليف وتحسين جودة الصول.

كما ارتفع  مليون درهم. 127% إلى 1فقد ارتفع صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 
 57 مليون درهم، مقارنة مع 61% إلى 7صافي الدخل من الرسوم والعمولت بنسبة 

 بفضل مواصلة البنك تعزيز متانة 2017مليون درهم خلل الربع الول من العام 
ميزانيته العمومية. 

 111 مليون درهم مقارنة مع 105% إلى 6وتراجعت النفقات التشغيلية للبنك بنسبة 
 بفضل مواصلة تطبيق سياسة حكيمة 2017مليون درهم خلل الربع الول من العام 

في إدارة التكاليف.

 92 مليون درهم مقارنة مع 103% ليصل إلى 12ونما الربح التشغيلي للبنك بنسبة 
. كما ساهمت خدمة الولوية المصرفية 2017مليون درهم في الربع الول من عام 

ةا.  1445في إضافة  ةل جديد  عمي



 مليون درهم في الربع الول 21 مليون درهم مقارنة مع 40وبلغ صافي أرباح البنك 
.2017من عام 

% خلل الربع الول مقارنة مع نهاية العام1وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 
ةا مقارنة بالربع الول من العام 2017 ةا نسبي ، حيث واصل 2017، في حين بقي ةثابت

البنك العمل على تنظيف ميزانيته العمومية وتحسين جودة أصوله.

% خلل الربع الول من 8.4% مقارنة مع 6.7وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 
.2017العام 

2018وحافظ البنك على استقرار معدل كفاية رأس المال خلل الربع الول من العام 
%.15.0حيث بلغ 



CBI reports 93% increase in net profit in Q1 
2018

Dubai, 24 April 2018: Commercial Bank International (CBI or ‘The Bank’) 
today announced its financial results for the first quarter (Q1) of 2018. 

Financial highlights – three-months ending 31 March 2018:

 Net profit of AED 40 million compared to AED 21 million in Q1
2017

 Operating profit up by 12% to AED 103 million from AED 92
million in Q1 2017

 NPL ratio fell to 6.7% from 8.4% in Q1 2017

 Capital Adequacy Ratio remained stable at 15.0%

Mohammad Sultan Al Qadi, Chairman of CBI, commented on the 
Bank’s performance: “CBI continues to grow with another solid set of 
results. This stable performance is a result of the Bank’s focus on its 
customers, and to the broader economic growth of the UAE.”

Mark T. Robinson, CEO of CBI, added: “In Q1 2018, we continued to 
grow CBI’s underlying businesses and improve the services that we 
provide to our customers. We focused on increasing our revenues and 
continued cost efficiency. As a result, our operating profit increased by 
12% compared to Q1 2017.We also strengthened the quality of our assets,
with our NPL ratio decreasing by 1.7 percentage points over the quarter.”

Financial Summary
CBI had a steady first quarter as a result of a continued focus on revenue 
growth, cost control and asset quality.

Net Interest Income increased by 1% to AED 127 million in Q1 2018. 

Net Fee and Commission income for Q1 2018 increased by 7% to AED 61 
million, from AED 57 million in Q1 2017 as we continued to optimise the 
Balance Sheet.



Operating Expenses for Q1 2018 decreased by 6% to AED 105 million from
AED 111 million in Q1 2017, due to prudent cost control. 

CBI’s Operating Profit in Q1 2018 increased by 12% to AED 103 million 
compared to AED 92 million in Q1 2017. CBI’s Priority Banking segment 
added 1,445 new customers. 

Net Profit totaled AED 40 million for Q1 2018 compared to AED 21 million 
in Q1 2017.
Net Loans and Advances for Q1 2018 increased by 1% from year-end 
2017, and also remained relatively steady year-on-year as the Bank 
further strengthened its balance sheet and improved the quality of assets.

CBI’s NPL Ratio decreased to 6.7% from 8.4% in Q1 2017.

The Capital Adequacy Ratio in Q1 2018 remained stable at 15.0%.


