
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020لعام النتائج المالية 

 بيان صحفي

  



 

  

 
 

 

عام مليون درهم خالل  34يحقق صافي أرباح بقيمة التجاري الدولي البنك 

2020 

لليل)    :2021فبراير  11دبي، اإلمارات العربيةة المتحةد ،    أي  البنك    عن CBIأعلن البنك  الجاكي ا ا

 . 2020نجيئاه الميلية لعيم 

 :2020خالل عام أبرز النتائج المالية التي حققها البنك  وفيما يلي

 ـ مليون 740 ةالبالغ% و5بنسبة  يةالتشغيل األرباحض صافي اانخف ـ  مليون 783 درهم مقارنة ب

 .الماضيفي العام  درهم

 مليون  374مقارنة بـةةةةةةة درهم مليون  264 ةالبالغ% و29بنسبة  يةف التشغيليرامصالض اانخف

 .الماضيفي العام درهم 

  2020عام خالل  درهممليون  33.7صافي أرباح. 

  ماضي٪ في العام ال15.4٪ مقارنة بنسبة 16.3استقرت نسبة كفاية رأس المال عند. 

 لقل كين  العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي:وتعليقاً على أداء البنك، قال علي سةةةل ان ركاض 

ظريفيً صعبة ياسجثنيئية يتحلييت غير مسبوقة بسبب اسجثنيئييً بكل المقيييس حيث ياجه العيلم عيميً  2020عيم 

. يقل كينت أهم أيلوييتني ه) حميية صككككككحة يسككككككلمة ماجما  يلة ايمي ات العربية المجحل   19-جيئحة كوفيل

ماجمعني ي الرشككككيل  هذه األيقيت الصككككعبة. سككككنواصككككل العمل بحكككككل ي ي  ما حكومجنيالججييز  عم عملئنيي 

نمو مسككجلام مسككي ه المعجي  يتحقي  ايمي ات العربية المجحل  للعو   إلى  يلة لعم اقجصككي  اهيت الجنظيمية لالي

  .يقوا

 

 

 -انتهى  -

 نبذ  عن البنك التجاري الدولي:

  أحل أبرز المصي ف ييقا مقره الرئيس) ف)  ب) ف) إمي    أس الخيمة 1991الجاي ا الليل)  الذا تأسس ف) عيم يعجبر البن  

المجخصصة ف) تقليم الخلميت المصرفية للحركيت ياألفرا   بييضيفة إلى نيفذته المجنيمية للخلميت المصرفية ايسلمية. يهو 

طويلة األجل  لإلصلا ات ”+BBB“ يحيصل على تصنيف ائجمين) بل جة (ADX) لألي اق الميلية )مل ج ف) سوق أبوظب

يكيلة  فيجش  العيلمية للجصنيف االئجمين). ييخضا البن  يشراف ي قيبة مصرف لإلصلا ات قصير  األجل من   F2ي 

 يهيئة األي اق الميلية يالسلا.المركزا ايمي ات العربية المجحل  

بية أسهم البن  مملوكة لمسيهمين إمي اتيين  كمي أن أغلبية أعضيء مالس إ ا ته هم من مواطن)  يلة يتال  ايشي   إلى أن أغل

 ايمي ات. 



 

  

 
 

ييوفر البن  لعملئه ماموعة شيملة من المنجايت المصرفية يالحلول الميلية المصممة خصيصيً لجلبية احجييجيت العملء من فئج) 

مصرفية ايسلمية  بلءاً من القريض يالخلميت الجاي ية مري اً بإ ا   النقل يحلول الحركيت ياألفرا  إلى جينب الخلميت ال

 الخزينة يصوالً إلى الحسيبيت المصرفية الحخصية يبطيقيت االئجمين يالجمويل العقي ا.

 

 التواصل مع: لمزيد من المعلومات، يرجى

 البن  الجاي ا الليل):

 توفي  عثمين
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