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خالل مليون درهم  16أرباح بقيمة  صافي البنك التجاري الدولي يحقق
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حدة،  ية المت لدولي )" :2020يوليو  27دبي، اإلمارات العرب جاري ا نك الت نك"( CBIأعلن الب " أو "الب

 .2020عام للنصف األول من  اليوم عن نتائجه المالية

 :هذه الفترة التي حققها البنك خالل المالية جالنتائوفيما يلي أبرز 

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

  إلى  2019عام الللنصف األول من مليون درهم  384من % 8بنسبة  التشغيليالدخل انخفاض

 . 2020عام الللنصف األول من مليون درهم  352

 2019عام الللنصف األول من مليون درهم  175من % 18المصاريف التشغيلية بنسبة ض انخفا 

 .2020عام الللنصف األول من مليون درهم  143إلى 

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

تحديات صعبة واستثنائية و ا  في العالم ظروفجميع األعمال والشركات  لقد واجهت" للبنك التجاري الدولي:

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

حماية صحة وسالمة التركيز على هي التجاري الدولي لبنك في ا لنااألولوية القصوى والزالت كانت 

الدعم التي شاركت في برنامج  البنوكأوائل بأن نكون من بين  نحن فخورون أيضا  وزمالئنا وعمالئنا. 

عمالئنا  لمساندة وذلك ،المركزيوالذي أطلقه مصرف اإلمارات العربية المتحدة  19-الخاص بكوفيد

عمالئنا للعودة دعم على مواصلة  العام،طوال بقية تركيزنا  نصبسيووقات العصيبة. ودعمهم خالل هذه األ

 ". اإلمارات العربية المتحدةدولة اقتصاد  بما يخدم نمو مستدام وقويوتحقيق المسار المعتاد إلى 

 

 :  2020خالل النصف األول لعام  ص ألبرز النتائج الماليةملخ  

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

  352إلى  2019عام المليون درهم للنصغغف األول من  384% من 8انخفاض الدخل التشغغغيلي بنسغغبة 

  .2020عام المليون درهم للنصف األول من 

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

 .2020عام المليون درهم للنصف األول من  143

  16إلى  2019عام المليون درهم للنصغغغف األول من  46من ، %66صغغغافي األرباح بنسغغغبة انخفاض 

 .2020م اعالمليون درهم للنصف األول من 

 2019عام المن % للنصغغغغف األول 14.7حيث ارتفع من  معدل كفاية رأس المالفي  زيادةالبنك  حقق 

 . 2020عام الللنصف األول من  %16.6إلى 

 

 -انتهى  -

 نبذة عن البنك التجاري الدولي:
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، أحد أبرز ويقع مقره الرئيسي في دبي في إمارة رأس الخيمة 1991يعتبر البنك التجاري الدولي، الذي تأسس في عام 

المصارف المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات واألفراد، باإلضافة إلى نافذته المتنامية للخدمات المصرفية 

 ”+BBB“ وحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة (ADX) لألوراق المالية يأبوظباإلسالمية. وهو مدرج في سوق 
وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف االئتماني. ويخضع البنك لإلصدارات قصيرة األجل من " F2طويلة األجل و" لإلصدارات

 وهيئة األوراق المالية والسلع.المركزي إلشراف ورقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

وتجدر اإلشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن أغلبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني 

 .عبد الرحيم محمد العوضيرئيس مجلس اإلدارة،  برئاسةدولة اإلمارات 

صا  لتلبية احتياجات العمالء من ويوفر البنك لعمالئه مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصي

فئتي الشركات واألفراد إلى جانب الخدمات المصرفية اإلسالمية، بدءا  من القروض والخدمات التجارية مرورا  بإدارة النقد 

 وحلول الخزينة وصوال  إلى الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات االئتمان والتمويل العقاري.

 
 

 التواصل مع: لمزيد من المعلومات، يرجى
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