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 2021ح لعام اربأصافي درهم مليون  131يحقق  الدولي التجاري البنك 
 

ن نجكيجاك   أ  "البنك "  ع  ”CBI“)لي  البنك  الجاكي ا الك     أعلن:  2022 فب اي  1ة،  المتحاد بياةدبي، اإلماارا  الع  
 . 2021 لعيم ليةالمي

 وفيما يلي أب ز النتائج المالية للبنك:

 .ميضيالعيم الفي مليون د هم  34 مقي نة بكمليون د هم  131٪ إلى 288بنسبة   بيحع صيفي األيا تف •

 مليي  د هم في العيم الميضي. 17.1مقي نة بك د هم مليي   20.8% إلى 21ا تفيع قيمة األصول بنسبة   •

مليي  د هم خالل العيم   10.4مليي  د هم مقي نة بككككك   11.8% إلى 14  بنسبة   القر ض  زييدة قيمة ال يون  •
 .الميضي

مليي  د هم خالل العيم   10.5مليي  د هم مقي نة بكككككككككككككككك   12.6% إلى 20زييدة قيمة  داجع العمالء بنسككبة   •
 الميضي. 

  نجياةم  مليون د ه  400د هم من مليون    198٪ إلى 51بنسككككككبة   مخصككككككصككككككي  ال صككككككيفي قيمةض  يانخف •
 انخفيض كبير في تكلفة المخيطر.

 ساااااالاان رعام العام ي، ال ئيف التنفيني للبنك التجاري الدولي:وتعليقًا على أداء البنك، قال الساااااايد علي 
 ة  ذل  اقجصككككيد د لة اامي ا  العربية المج في نمو  ال  مسككككين ةدعم عمالجني بقوة   2021عيم  اصككككلني خالل ال"

األعميل أ  ، حيث نشكد  اليوم ت سكنيك كبيراك اكواءك في ق يع الايج ةمع الجعيفي الكبير  العودة إلى حقبة مي قبل  
  يتفيني موظفين على مسككككجوح ال يية اليومية.  مع تركياني القوا على  ضككككع خ مة عمالجني في صككككل  اهجميمني   

٪    288باييدة ق  هي     ذل   د هممليون    131أ بيحي صكككككككيتية بل   ، حققني  بجق يم األفضكككككككلالمسكككككككجمر  الجاامدم  
على   عيمهذا الاكككككنعمل خالل     ٪14.8الميل قوية عن   نسكككككبة كفيية  أ    ااكككككجمر  . كمي مقي نة بيلعيم السكككككيب 

 ."تنمية أعميلدم  ت قي  طموحيتدم في مسيع تدم زييدة الجركيا على دعم عمالجني 

 - انتهى -

 



 

  

 
 

 : 2021أب ز النتائج المالية للبنك التجاري الدولي لعام 

 نبنة عن البنك التجاري الدولي:

، أح  أبرز المصي ف   يقع مقره الرجيسي في دبي  في إمي ة  أ  الخيمة  1991في عيم  يعجبر البن  الجاي ا ال  لي، الذا تأاس  
المجخصصة في تق يم الخ مي  المصرتية للشركي   األفراد، بياضيفة إلى نيفذت  المجنيمية للخ مي  المصرتية اااالمية.  هو 

مع "نظرة مسجقبلية مسجقرة" من  ”+BBB“ اججميني ب  جة حيصل على تصنيف   (ADX) لأل  اق الميلية  يم  ج في اوق أبوظب
 هيئة األ  اق  المركاا   كيلة "فيجش" العيلمية للجصنيف االججميني.  يخضع البن  اشراف   قيبة مصرف اامي ا  العربية المج  ة  

 الميلية  السلع. 

ن أغلبية أعضيء مالس إدا ت  هم من مواطني د لة   تا   ااشي ة إلى أن أغلبية أادم البن  مملوكة لمسيهمين إمي اتيين، كمي أ
 اامي ا .  

 يوفر البن  لعمالج  ماموعة شيملة من المنجاي  المصرتية  ال لول الميلية المصممة خصيصيك لجلبية احجييجي  العمالء من فئجي 
ي ية مر  اك بإدا ة النق   حلول الخاينة الشركي   األفراد إلى جين  الخ مي  المصرتية اااالمية، ب ءاك من القر ض  الخ مي  الجا

  صوالك إلى ال سيبي  المصرتية الشخصية  ب يقي  االججمين  الجمويل العقي ا. 

 التواصل مع: لمزيد من المعلوما ، ي جى

 البن  الجاي ا ال  لي:
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