
 

 

 

 

 

  2021من عام    الثالث  للر�عالنتائج المال�ة  
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 خبر صحفي 

 

أر�اح  صافي ملیون درهم  25البنك التجاري الدولي �علن عن 
 2021من عام  الثالثلر�ع ا

 

 
" أو "البنك") الیوم CBIأعلن البنك التجاري الدولي ("   :2021  نوفمبر  8دبي، اإلمارات العر��ة المتحدة،  

 .2021من عام  الثالث عن نتائجه المال�ة للر�ع 

ر�ع نتـائجـه المـال�ـة لل  (مقـارنـة مع  وف�مـا یلي أبرز النتـائج المـال�ـة التي حققهـا البنـك خالل هـذه الفترة
 :)2021عام من  الثاني

خالل    أر�احملیون درهم    27مقارنة مع    2021لعام    الثالث أر�اح الر�ع  صافي  ن درهم  ملیو   25 •

 من نفس العام.  الثانيالر�ع 

 . ملیون درهم 158إلى  ملیون درهم  133من % 18شغیلي بنس�ة  ارتفاع صافي الدخل الت •

 ملیون درهم.  75.5رهم إلى لیون د م 74% من 2بنس�ة   مصار�ف التشغیل ز�ادة •

 ملیون درهم.   82م إلى ملیون دره  59من % 40بنس�ة   تشغیل�ةال األر�احز�ادة  •

 درهم.  ملیون  57للر�ع الثالث �انت المخصصات ق�مة  •

 .٪14.96استقرار معدل �فا�ة رأس المال عند   •

 وتعل�قًا على أداء البنك، قال السید علي سلطان ر�اض العامري، الرئ�س التنفیذي للبنك التجاري الدولي: 
ما �نا عل�ه قبل الجائحة، حیث تظهر بوادر التعافي یومًا �عد یوم وذلك رحلتنا للعودة إلى  الیوم    نواصل"

وال یزال دعم عمالئنا هو محور تر�یزنا  ،  19-الغیر مسبوق والذي تسببت �ه جائحة �وفید   �عد االضطراب 
  ءتها تحسین �فاو شغیل�ة  ض�ط تكال�فنا التنت�جة لجهودنا المتضافرة �شأن نمو اإلیرادات و و .  خالل هذه الفترة

ونحن على  ملیون درهم إماراتي.    25صاف�ة للر�ع الثالث �ق�مة    فقد حققنا أر�احاً ،  ق�مة المخصصات وتقلیل  
 ."السنة المال�ةلهذه  الر�ع األخیرخالل لتحقیق نتائج أقوى  ناسعی استمرار �تامة  ثقة  
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 - انتهى -

 نبذة عن البنك التجاري الدولي:

�اإلضافة    ،المتخصصة في تقد�م الخدمات المصرف�ة للشر�ات واألفراداإلمارات�ة  أحد أبرز المصارف  هو    التجاري الدوليالبنك  
و�قع مقره الرئ�سي    في إمارة رأس الخ�مة  1991عام  البنك  تأسس  .  لخدمات المصرف�ة اإلسالم�ةمن اإلى نافذته المتنام�ة  

 . في دبي

 ”+BBB“ وحاصل على تصن�ف ائتماني بدرجة (ADX) لألوراق المال�ة  يأبوظبمدرج في سوق    البنك التجاري الدولي
و�الة "فیتش" العالم�ة للتصن�ف االئتماني. و�خضع البنك  لإلصدارات قصیرة األجل من  "  F2طو�لة األجل و"  لإلصدارات

   ة والسلع.وهیئة األوراق المال�المر�زي إلشراف ورقا�ة مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة 

البنك   الدولي و�وفر  لتلب�ة    التجاري  المصممة خص�صًا  المال�ة  والحلول  المصرف�ة  المنتجات  شاملة من  لعمالئه مجموعة 

احت�اجات العمالء من فئتي الشر�ات واألفراد إلى جانب الخدمات المصرف�ة اإلسالم�ة، بدءًا من القروض والخدمات التجار�ة  

  االئتمان والتمو�ل العقاري.الشخص�ة و�طاقات مرورًا �إدارة النقد وحلول الخز�نة وصوًال إلى الحسا�ات المصرف�ة 

 

 التواصل مع:   لمز�د من المعلومات، یرجى

 البنك التجاري الدولي 

 توفیق عثمان 

Toufik.Osman@cbi.ae   
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