
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنك التجاري الدولي

  2020النتائج المالية للنصف األول من عام 

 

 تقرير مناقشة وتحليل اإلدارة

 

  



 

  

 
 

 

مليون درهم خالل  16أرباح بقيمة  صافي البنك التجاري الدولي يحقق

 2020النصف األول لعام 

" أو "البنك"( اليوم عن CBIأعلن البنك التجاري الدولي )" :2020يوليو  27دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 .2020عام للنصف األول من  نتائجه المالية

 :التي حققها البنك خالل هذه الفترة المالية النتائجوفيما يلي أبرز 

  مليون درهم 209مقارنة بالعام الماضي بــ عند نفس المستوى ةالتشغيليالمحافظة على األرباح . 

  352إلى  2019للنصف األول من العام مليون درهم  384من % 8التشغيلي بنسبة الدخل انخفاض 

 . 2020للنصف األول من العام مليون درهم 

 143إلى  2019للنصف األول من العام مليون درهم  175من % 18المصاريف التشغيلية بنسبة ض انخفا 

 .2020للنصف األول من العام ن درهم مليو

 بالوكالة الرئيس التنفيذي ،العامريركاض علي سلطان لبنك، قال ل النتائج الماليةعلى  وفي معرض تعليقه

تحديات غير لقد واجهت جميع األعمال والشركات في العالم ظروفاً صعبة واستثنائية و" للبنك التجاري الدولي:

كانت  ،خالل هذه األوقات الصعبةو. 2020عام الالنصف األول من خالل  19-كوفيد مسبوقة بسبب جائحة

حماية صحة وسالمة زمالئنا وعمالئنا. التركيز على هي التجاري الدولي لبنك لنا في ااألولوية القصوى والزالت 

ً و والذي  19-كوفيدالدعم الخاص بالتي شاركت في برنامج أوائل البنوك بأن نكون من بين  نحن فخورون أيضا

ودعمهم خالل هذه األوقات العصيبة. عمالئنا  لمساندة وذلك ،المركزيأطلقه مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

نمو مستدام المسار المعتاد وتحقيق عمالئنا للعودة إلى دعم على مواصلة  العام،طوال بقية وسينصب تركيزنا 

 ". المتحدةاإلمارات العربية دولة اقتصاد  بما يخدم وقوي

 :  2020خالل النصف األول لعام  ملّخص ألبرز النتائج المالية

  م. مليون دره 209بــ عند نفس المستوى مقارنة بالعام الماضيالمحافظة على األرباح التشغيلية 

  مليون  352إلى  2019عام المليون درهم للنصف األول من  384% من 8انخفاض الدخل التشغيلي بنسبة

  .2020عام الدرهم للنصف األول من 

  143إلى  2019عام المليون درهم للنصف األول من  175% من 18انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 

 .2020عام المليون درهم للنصف األول من 

  مليون  16إلى  2019عام المليون درهم للنصااف األول من  46من ، %66صااافي األرباح بنساابة انخفاض

 .2020م اعالدرهم للنصف األول من 

 إلى  2019عام من ال% للنصااااااف األول 14.7حيث ارتفع من  معدل كفاية رأس المالفي  زيادةالبنك  حقق

 . 2020عام ال% للنصف األول من 16.6

 -انتهى  -



 

  

 
 

 

 علي سلطان ركاض العامري 

 المدير التنفيذي بالوكالة

 


