
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2022عام  من لر�ع األول  ل النتائج المال�ة  

 ب�ان صحفي 
  



 

  

 
 

 

لر�ع  ملیون درهم صافي أر�اح خالل ا 21البنك التجاري الدولي �علن تحقیق 
 2022عام األول من 

  

أو "البنك") عن نتائجه    ”CBI“أعلن البنك التجاري الدولي (:  2022أبر�ل    26دبي، اإلمارات العر��ة المتحدة،  
 . 2022المال�ة للر�ع األول من عام  

 وف�ما یلي أبرز النتائج المال�ة للبنك: 

  16مقارنة بـ  2022مل�ار درهم خالل الر�ع األول لعام   21% إلى  31ارتفاع ق�مة األصول بنس�ة   •

 .2021مل�ار درهم خالل الر�ع األول من عام  

مقارنة بـ   2022مل�ار درهم خالل الر�ع األول لعام   13% إلى 28ز�ادة ق�مة ودائع العمالء بنس�ة  •

 . 2021مل�ار درهم خالل الر�ع األول من عام   10

ملیون درهم خسائر   97مقارنة بـ  2022ملیون درهم صافي أر�اح خالل الر�ع األول لعام  21تحقیق  •

 .2021خالل الر�ع األول لعام  

إلى   2021ملیون درهم خالل الر�ع األول من عام   79% من  11ض مصار�ف التشغیل بنس�ة انخفا •

 .  2022ملیون درهم خالل الر�ع األول لعام  70

ملیون دهم للر�ع األول من عام   137٪ من  93.5صافي المخصصات بنس�ة  انخفاض �بیر في ق�مة •

 .  2022ملیون درهم للر�ع األول من عام  9إلى  2021

 

الدولي:وتعل�  قًا على أداء البنك، قال السید علي سلطان ر�اض العامري، الرئ�س التنفیذي للبنك التجاري 
"نواصل التر�یز والعمل على استرات�جیتنا المتمثلة بدعم جم�ع عمالئنا، ومساندة نمو اقتصادنا الوطني وذلك في 

شكل عمالئنا محور �ل شيء �النس�ة لنا وهم  طر�ق عودة اقتصادنا وح�اتنا الیوم�ة إلى حق�ة ما قبل الجائحة. �ُ 
في صلب اهتمامنا وتر�یزنا أ�ضًا. ومع استمرار هذه االسترات�ج�ة الناجحة والعمل دومًا على تحقیق نتائج إ�جاب�ة  

ملیون درهم صافي أر�اح خالل الر�ع األول من هذا العام وذلك �فضل النمو   21لمساهمینا، استطعنا تحقیق  



 

  

 
 

األص في  النتائج  القوي  من  المز�د  بتحقیق  قدمًا  المضي  على  العام  هذا  وسنعمل خالل  وودائع عمالئنا.  ول 
 اإل�جاب�ة مع فر�ق عملنا المتفاني وتر�یزنا المستمر على خلق أفضل تجر�ة لخدمة عمالئنا في �ل مرة".  

 - انتهى -

 نبذة عن البنك التجاري الدولي:

، أحد أبرز المصارف  و�قع مقره الرئ�سي في دبي  في إمارة رأس الخ�مة  1991تأسس في عام  �عتبر البنك التجاري الدولي، الذي  
المتخصصة في تقد�م الخدمات المصرف�ة للشر�ات واألفراد، �اإلضافة إلى نافذته المتنام�ة للخدمات المصرف�ة اإلسالم�ة. وهو 

مع "نظرة مستقبل�ة مستقرة" من  ”+BBB“ اني بدرجةوحاصل على تصن�ف ائتم (ADX) لألوراق المال�ة  يمدرج في سوق أبوظب
وهیئة األوراق  المر�زي  و�الة "فیتش" العالم�ة للتصن�ف االئتماني. و�خضع البنك إلشراف ورقا�ة مصرف اإلمارات العر��ة المتحدة  

 المال�ة والسلع. 

لب�ة أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة  وتجدر اإلشارة إلى أن أغلب�ة أسهم البنك مملو�ة لمساهمین إماراتیین، �ما أن أغ
 اإلمارات.  

و�وفر البنك لعمالئه مجموعة شاملة من المنتجات المصرف�ة والحلول المال�ة المصممة خص�صًا لتلب�ة احت�اجات العمالء من فئتي 
مرورًا �إدارة النقد وحلول الخز�نة   الشر�ات واألفراد إلى جانب الخدمات المصرف�ة اإلسالم�ة، بدءًا من القروض والخدمات التجار�ة

 وصوًال إلى الحسا�ات المصرف�ة الشخص�ة و�طاقات االئتمان والتمو�ل العقاري. 

 التواصل مع: لمز�د من المعلومات، یرجى

 البنك التجاري الدولي:

    Toufik.Osman@cbi.aeتوفیق عثمان
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