
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020من عام  للربع الثالثالنتائج المالية 

 بيان صحفي

  



 

  

 
 

 
مليون درهم خالل  10أرباح بقيمة  صافي البنك التجاري الدولي يحقق

 2020ام األشهر التسعة األولى من ع

" أو "البنك"( اليوم CBIأعلن البنك التجاري الدولي )" :2020نوفمبر  03دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
 .2020من عام للربع الثالث عن نتائجه المالية 

 :2020األشهر التسعة األولى من عام وفيما يلي أبرز النتائج المالية التي حققها البنك خالل 

  مقارنة بالعام الماضي% 6بنسبة األرباح التشغيلية زيادة. 

  مقارنة بالعام الماضي.19انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة % 

   15.7عند نسبة ثبات معدل كفاية رأس المال.% 

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للبنك، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك 
واألعمال في جميع أنحاء  حياتنا اليوميةعلى  19-كوفيدمع استمرار تأثير تداعيات جائحة  "التجاري الدولي: 

تعكس نتائجنا المالية للربع الثالث والعالم، قمنا بتركيز جهودنا على دعم عمالئنا خالل هذه األوقات الصعبة. 
 يزنا على صحة وسالمةسنواصل تركهذه الجائحة. والناجمة عن ومن هذا العام الصعوبات غير المسبوقة 

 "العام.هذا خدمة عمالئنا طوال الفترة المتبقية من في  يةاالستمرار، وكذلك عمالئنا وموظفينا

 :  2020لعام الربع الثالث ملّخص ألبرز النتائج المالية خالل 

  شغيلية في صافي زيادة سبة األرباح الت  الماضيالعام فترة خالل نفس الحتى تاريخه، مقارنة مع % 6بن

 مليون درهم خالل العام الحالي.  612مليون درهم إلى  580من 

  حتى تاريخه، مقارنة مع نفس الفترة خالل العام الماضااي 19المصاااريف التشااغيلية بنساابة انخفاض %

 مليون درهم خالل العام الحالي. 211مليون درهم إلى  262من 

  مليون درهم خالل األشهر التسعة األولى من هذا العام.   10,4صافي أرباح 

  خالل نفس الفترة.  15.4% مقارنة با 15.7عند في معدل كفاية رأس المال  ا  ثباتحقق البنك  

 –انتهى  -

 

 نبذة عن البنك التجاري الدولي:

في إمارة رأس الخيمة ويقع مقره الرئيسي في دبي، أحد أبرز المصارف  1991يعتبر البنك التجاري الدولي، الذي تأسس في عام 
 المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات واألفراد، باإلضافة إلى نافذته المتنامية للخدمات المصرفية اإلسالمية. 

لإلصدارات طويلة  ”+BBB“ وحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة (ADX) الماليةوهو مدرج في سوق أبوظبي لألوراق 
" لإلصدارات قصيرة األجل من وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف االئتماني. ويخضع البنك إلشراف ورقابة مصرف F2األجل و"

 اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع.

أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن أغلبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة  وتجدر اإلشارة إلى
 اإلمارات العربية المتحدة.



 

  

 
 

ويوفر البنك لعمالئه مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصا  لتلبية احتياجات العمالء من 
اد إلى جانب الخدمات المصرفية اإلسالمية، بدءا  من القروض والخدمات التجارية مرورا  بإدارة النقد فئتي الشركات واألفر

 وحلول الخزينة وصوال  إلى الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات االئتمان.

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 البنك التجاري الدولي:

 توفيق عثمان

Toufik.Osman@cbi.ae  
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