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 خبر صحفي 

 
صافي الدخل مليون درهم  129البنك التجاري الدولي يعلن عن 

 2021تشغيلي للربع األول من عام ال
 
 

" أو "البنك"( اليوم عن  CBIأعلن البنك التجاري الدولي )"  :2021مايو    6دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  
 .2021نتائجه المالية للربع األول من عام  

 

 وفيما يلي أبرز النتائج المالية التي حققها البنك خالل هذه الفترة:

 .مليون درهم 129صافي الدخل التشغيلي   •
 .مليون درهم 79صافي مصاريف التشغيل  •
 .مليون درهم 50تشغيلية  ال األرباح •
 .٪15.8استقرار معدل كفاية رأس المال عند   •

 
 وتعليقًا على أداء البنك، قال السيد علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: 

التي يرعاها مصرف   19-"مع استمرار جائحة كوفيد   الدعم والمساندة  برامج  وتداعياتها، وبالتعاون مع 
العرب الفترة ومساندتهم  اإلمارات  هذه  بقوة خالل  دعم عمالئنا  بالتركيز على  نستمر  المركزي،  المتحدة  ية 

لتخطي هذه الظروف الصعبة واالستثنائية. وبينما تحرز اإلمارات العربية المتحدة تقدمًا يسيرًا في محاربة  
ال الرشيدة والهيئات  العمل عن كثب مع حكومتنا  الوباء، نظل ملتزمين بمواصلة  الدولة هذا  تنظيمية في 

 ومجتمعنا بهدف دعم نمو واستقرار اقتصاد بالدنا". 
 

 - انتهى -
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 نبذة عن البنك التجاري الدولي:

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

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

 وهيئة األوراق المالية والسلع. المركزي مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

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

العمالء  ويوفر البنك لعمالئه مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات  
من فئتي الشركات واألفراد إلى جانب الخدمات المصرفية اإلسالمية، بدءًا من القروض والخدمات التجارية مرورًا بإدارة النقد 

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

 

 التواصل مع:   لمزيد من المعلومات، يرجى

 تجاري الدولي البنك ال

 توفيق عثمان 
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