
 

 

 

 

 

  2021من عام  الثاني    للربعالنتائج المالية  
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 خبر صحفي 

 
أرباح  صافي مليون درهم  27البنك التجاري الدولي يعلن عن 

 2021من عام ثاني لربع الا
 
 

" أو "البنك"( اليوم  CBIأعلن البنك التجاري الدولي )"  :2021  ليويو   29دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  
 .2021من عام   الثانيعن نتائجه المالية للربع 

ربع نتاائجاا الماالياة لل  )م اارناة مع  وفيماا يلي أبر  النتاائج الماالياة التي ا  لاا البناك خ ا هارة الفترة
 :(2021عام من األوا 

مليون درهم خسائر خالل    97مقارنة مع    2021أرباح الربع الثاني لعام  صافي  ن درهم  مليو   27 •
 الربع األول من نفس العام. 

الت • بنسبة  ارتفاع صافي الدخل    133إلى  مليون درهم خالل الربع األول    129من  %  3شغيلي 
 مليون درهم خالل الربع الثاني. 

 مليون درهم.   74رهم إلى  ليون د م  79% من 6بنسبة   صافي مصاريف التشغيلانخفاض  •
 مليون درهم.   59م إلى  مليون دره 50من   تشغيليةال األرباح% ب17.5زيادة بنسبة   •
 مليون درهم.  27مليون درهم إلى   137من المخصصات قيمة انخفاض  •
 .٪14.7استقرار معدل كفاية رأس المال عند   •

 السيد علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيري للبنك التجاري الدولي: وتعلي ًا على أداء البنك، قاا  
  19  –جائحة كوفيد  وآثار  من تبعات  القتصاد العالمي  أداء االذي نشهده في  "مع استمرار التعافي التدريجي  

الفترة ومساندتهم  خالل هذه  دعم عمالئنا  و ،  زبائنناعلى صحة وسالمة موظفينا و واصلنا التركيز ،  ةالمستمر 
تحقيق نمو في اإليرادات، والتحسينات جهودنا في  نتيجة لوك  لتخطي هذه الظروف الصعبة واالستثنائية.

، فقد حققنا  المخصصات قيمة  انخفاض  كذلك  و ءتها  كفاوالتحقق من  تكاليفنا التشغيلية  ضبط  المستمرة في  
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الربع الثاني. نحن مصممون على مواصلة تقديم المزيد من  خالل  مليون درهم إماراتي    27ربح قدره    صافي
 ".العامهذا التحسينات في أدائنا المالي خالل الفترة المتبقية من 

 - انتهى -

 نبرة عن البنك التجاري الدولي:

باإلضافة    ،المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات واألفراداإلماراتية  أحد أبرز المصارف  هو    البنك التجاري الدولي
ويقع مقره الرئيسي    في إمارة رأس الخيمة  1991عام  البنك  تأسس  .  لخدمات المصرفية اإلسالميةمن اإلى نافذته المتنامية  

 . في دبي

 ”+BBB“ تصنيف ائتماني بدرجةوحاصل على   (ADX) لألوراق المالية  يأبوظبمدرج في سوق    البنك التجاري الدولي
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 

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

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

 

 التواصل مع:   لمزيد من المعلومات، يرجى

 البنك التجاري الدولي 

 توفيق عثمان 
Toufik.Osman@cbi.ae   
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