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المساهمون األعزاء،
يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة بنك رأس الخيمة 

الوطني أن أقدم لكم التقرير السنوي والبيانات 
المالية المدققة لبنك رأس الخيمة الوطني 

والشركات التابعة له للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019. لقد تجاوزنا اآلن منتصف خطتنا 
االستراتيجية الثانية المحددة لثالث سنوات، وها 

نحن اليوم نجني ثمار التغييرات التي أجريناها في 
جميع مجاالت أعمالنا.

مواكبة وقائع السوق
يركز هذا التقرير على موضوع ‘بناء بنك 

المستقبل’، والذي يشمل األهداف التي ستحققها 
خطتنا االستراتيجية. ونظرًا للتحديات التي 

يشهدها االقتصاد العالمي اليوم، من الضروري 
أن يرسخ بنك رأس الخيمة مكانته لمواكبة وقائع 

السوق الحالية، وأن يكون متيقظًا ليواصل تحقيق 
التطور استعدادًا للمستقبل. وهذه هي تمامًا 

التحديات - والفرص - التي ندرك أننا سنواجهها 
في المستقبل المنظور. وسنجني ثمار الجهود 

الدؤوبة التي بذلناها لتوسيع قاعدة أعمالنا وتنويع 
مصادر إيرادتنا، إذ ندرك أن التنويع هو مفتاح 

نجاحنا المستقبلي. وكجزء من هذه الرحلة، 
نحرص دومًا على تعزيز كفاءة خدماتنا، وزرع 

ثقافة األداء المتميز في نفوس موظفينا، وضمان 
تجربة ال مثيل لها لعمالئنا.

ولتحقيق طموحاتنا على المدى البعيد، نتطلع 
لتحقيق إنجازات تتخطى مسألة زيادة صافي 

األرباح فحسب؛ حيث ندرك أهمية تحديد 
واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة 

خدماتنا الرقمية. وفيما نركز بشكل أساسي 
على ترسيخ مكانتنا كمزود للمنتجات والخدمات 

- وكذلك شريك موثوق - لقطاعي التجزئة 
والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة؛ فإننا نؤسس حضورًا 
قويًا في قطاعات أخرى، وال سيما قطاعات 

الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات 
المالية. وتظهر هذه القطاعات إمكانات مهمة، 

وساهمت بشكل كبير في أرباحنا المحققة لعام 
.2019

إعادة تموضعنا استعدادًا 
للمستقبل

شّكل إحداث التحول في هيكلية ميزانيتنا 
العمومية أولوية رئيسية بالنسبة لنا في السنوات 
األخيرة. وتشير جودة أرباحنا وقوة موجوداتنا إلى 
مدى تركيزنا الكبير على المستقبل. وقبل خمس 

سنوات، نتجت معظم أرباحنا عن عدد محدد 
من منتجاتنا الرئيسية. أما اليوم، فيتزايد اعتماد 

دخلنا على األرباح القائمة على الرسوم في جميع 
فئات العمالء بالتزامن مع استمرارنا في تعميق 

عالقاتنا مع كل عميل. كما تحسنت جودة قاعدة 
موجوداتنا بشكل كبير خالل هذه الفترة، مما 

جعل اإلقراض أكثر أمانًا بالنسبة لنا، وأكثر فاعلية 
من حيث التكلفة بالنسبة لعمالئنا. ويكمن صافي 

ربح البنك في تخفيض حصة القروض المتعثرة، 
وما ينتج عن ذلك من انكماش في حجم 

المخصصات الالزمة.

ولحسن حظنا أن مقّرنا الرئيسي يكمن في أحد 
اقتصادات العالم األكثر انفتاحًا وتنافسية. ويوفر 

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي دعمًا 
كبيرًا ومتواصاًل للقطاع المصرفي اإلماراتي من 
خالل طرح أنظمة جديدة باستمرار لتعزيز مرونة 

القطاع المصرفي. ويشمل ذلك قوانين شركات 
التكنولوجيا المالية في أواخر عام 2019؛ والتي 

تضمن بمجملها استقرار القطاع دون الحد من 

جانبي الربحية أو االبتكار لدى البنوك التي هي جزء 
منه، وكذاك المعايير الجديدة الخاصة بكفاية 
رأس المال في اإلمارات العربية المتحدة والتي 

حددها البنك المركزي لتسيير النظام المصرفي 
وتعزيز تطوره الفعال.

عام حافل بالنمو القوي
يعكس أداؤنا القوي خالل عام 2019 التزامنا 

بترسيخ مكانة بنك رأس الخيمة الوطني كـ ‘بنٍك 
للمستقبل’. وقد زاد إجمالي الربحية بنسبة 19,4٪؛ 

وكما ذكرنا سابقًا، لقد حققنا نموًا قويًا في 
إيرادات الرسوم التي تحسنت بنسبة ٪11,2.

وارتفع إجمالي الموجودات إلى 57,1 مليار درهم 
إماراتي مع نهاية 31 ديسمبر 2019، فيما ارتفع 

إجمالي القروض والسلف إلى 36,3 مليار درهم 
إماراتي، بزيادة قدرها 4,1٪ عن عام 2018. وارتفع 

العائد على متوسط الموجودات بنسبة ٪2,0، 
فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 
14,9٪. وهذا يدل على سير خطتنا االستراتيجية 

في االتجاه الصحيح، جنبًا إلى جنب مع تحقيق 
انخفاض نسبته 7,6٪ في مخصصات إنخفاض 

القيمة على أساس سنوي.

خدمة المجتمع
تتمحور التزاماتنا الرئيسية تجاه المجتمع حول 

اإلقراض المسؤول اجتماعيًا، وأعمال النفع الخيري، 
ورد الجميل للمجتمع، والتوظيف األخالقي، 

وحماية الموارد الطبيعية. ونحن ندعم مجتمعنا 
بعدة طرق، منها توفير فرص العمل، والشراكة 

مع قطاع األعمال، واالرتقاء بحياة عمالئنا. ويفخر 
بنك رأس الخيمة الوطني بخدمة مجتمعه 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بلغ العائد على متوسط حقوق 
الملكية 

٪14.9

زاد إجمالي الربحية بنسبة 

٪19.4 
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بأفضل ما لديه من إمكانات، وذلك من خالل 
البرامج الرائدة مثل مبادرة »إندماج« التي تتيح 

للشباب من أصحاب الهمم إيجاد وتأمين فرص 
عمل مناسبة لهم. ويبادر موظفونا للمشاركة 

في مجموعة واسعة من األنشطة خارج بيئة 
العمل، بدءًا من زراعة شتالت األشجار عبر مبادرة 

»اغرس غافة«، ووصواًل إلى أنشطة المشي والجري 
والسباحة والرياضات الترفيهية دعمًا لقضايا 

خيرية. إن الجهود التي بذلناها في مجال الرقمنة 
قد أسفرت عن تقليل كمية الورق الذي نستهلكه، 
كما نواصل العمل على تخفيض بصمتنا الكربونية 

من خالل مجموعة من البرامج المتواصلة.

وفي الختام، يسّرني بالنيابة عن مجلس اإلدارة 
أن أتقدم بأسمى آيات التقدير إلى صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة حاكم إمارة أبوظبي »حفظه 

اهلل«؛ وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر 
القاسمي، عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم 

إمارة رأس الخيمة »رعاه اهلل« على جهودهم 
الدؤوبة لتحقيق النمو والتطّور في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. كما أتوجه بجزيل الشكر إلى 
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي للدعم 

المستمر الذي يقدمه لنا وللقطاع المصرفي 
عمومًا. وأشكر كذلك مساهمينا األعزاء، وعمالئنا 

الكرام، وفريق إدارتنا، والموظفين جميعًا على 
تفانيهم والتزامهم الدائم بتحقيق مصلحة 
البنك؛ فهم يزودوننا دومًا باإللهام والتفاني 

والدعم الالزمين لتحقيق تطلعاتنا.

معالي محمد عمران الشامسي
رئيس مجلس اإلدارة 

نظرًا للتحديات التي  “
يشهدها االقتصاد 
العالمي اليوم، من 

الضروري أن يرسخ بنك 
رأس الخيمة مكانته 

لمواكبة وقائع السوق 
الحالية، وأن يكون 

متيقظًا ليواصل تحقيق 
التطور استعدادًا 

للمستقبل ”

البيانات الماليةالتقرير االستراتيجي
بازل 3 - اإلفصاحات
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يركز التقرير السنوي لهذا العام على طموحنا في 
بناء بنك للمستقبل، والذي يشكل جزءًا ال يتجزأ من 
هويتنا وأعمالنا. وفي خضم استعدادنا لعام 2020 

- السنة الثالثة واألخيرة من خطتنا اإلستراتيجية 
الحالية - نبدي تركيزًا كبيرًا على المكانة التي 

نسعى لبلوغها نهاية العام. وكانت أولويتنا 
في عام 2018 هي إرساء الخطط الالزمة لتحقيق 
التحول؛ بينما كان عام 2019 مكرسًا للعمل على 

تلك الخطط.

أداء جيد
نجح بنك رأس الخيمة الوطني خالل عام 2019 في 
زيادة صافي أرباحه إلى 1٬095 مليار درهم إماراتي، 

بزيادة قدرها 19٬4٪ على أساس سنوي. وجاءت هذه 
الزيادة من جميع أقسام البنك، مع تحسن كبير 

في أرباح الخدمات المصرفية للشركات ومجموعة 
المؤسسات المالية، واللذين يسير كالهما بقوة. 

وانخفضت خسائر االئتمان بمقدار 107٬9 مليون 
درهم إماراتي أي بنسبة 7٬6٪. وزادت النفقات 

التشغيلية بمقدار 82٬1 مليون درهم، ويعزى ذلك 
بشكل رئيسي إلى االستثمار في مجموعة من 

المهارات الجديدة ودعم التوطين واالستثمار في 
التكنولوجيا الجديدة، وارتفع إجمالي الموجودات 

بنسبة 8٬4٪ إلى 57٬1 مليار درهم إماراتي. كما ارتفع 
إجمالي القروض والسلف بنسبة 4٬1٪ على أساس 

سنوي، وارتفعت ودائع العمالء بمقدار 2٬7 مليار 
درهم إماراتي، بزيادة قدرها 7٬9٪ بالمقارنة مع 

عام 2018.

من ناحية أخرى، ارتفع صافي إيرادات الفوائد 
للمجموعة بنسبة 1٬2٪ ليصل إلى 2٬8 مليار درهم 

إماراتي. وساهمت اإليرادات من غير الفوائد بمبلغ 
1٬177 مليار درهم إماراتي في إجمالي األرباح، مما 

يشير إلى أن التدفق المحتمل لإليرادات والمحدد 
في تقرير العام الماضي قد تحسن بشكل كبير. 

وفي الوقت نفسه، ارتفعت المصاريف التشغيلية 
بنسبة 5٬5٪ على أساس سنوي، وأغلقت نسبة 

التكلفة إلى الدخل عند 39٬5٪. واستقر إجمالي 
نسبة كفاية رأس المال وفقًا لمقتضيات بازل 3 
في نهاية العام، عند نسبة 16٬8٪ مقارنة بنسبة 

17٬2٪ في عام 2018.

عمالء الغد
يبشر المستقبل بالمزيد من النجاحات بالنسبة 

لبنك رأس الخيمة الوطني. ويجب على البنك 
إعادة النظر في االفتراضات السابقة لمعرفة 

إن كانت ال تزال تنطبق حاليًا، علمًا أنها غالبًا لن 
تكون كذلك. ففي القطاع المصرفي عمومًا، من 

السذاجة افتراض أن العمالء سيحافظون على 
والئهم للبنك لمجرد خلو تجربتهم المصرفية من 

األخطاء. فعمالء الخدمات المصرفية الشخصية 
المستقبليون سيطالبون عاجاًل أم آجاًل بقيمة 

مضافة، وهو ما يسعى البنك لتحقيقه من 
خالل التركيز على تعزيز الحلول الرقمية وتطوير 

مهارات موظفيه. ويبقى التمويل جزءًا محوريًا من 
العالقة التي تجمع بين مالكي الشركات الصغيرة 

والمتوسطة والبنوك التي يتعاملون معها، حيث 
يتوقع المالكون مجموعة أوسع من الخدمات 
لدعم عملياتهم التشغيلية. وبالتالي، سينخرط 
‘بنك المستقبل’ تدريجيًا إفي نواحي عديدة من 

حياة عمالئه... بمعنى آخر، سنكون في خدمتهم 
متى وحثيما أرادوا.

ويحتل بنك رأس الخيمة الوطني مكانة رائدة 
في السوق فيما يخص العديد من جوانب قطاع 

الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. ويعتبر هذا القطاع 

من القطاعات الرئيسية التي تدفع عجلة النمو 
االقتصادي للبالد. فهو يساهم بجزء مهم من 
الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات، كما هو 

الحال في األسواق المتقدمة والنامية األخرى. 
ونعمل حاليًا على إحداث تحول في عالقاتنا مع 

هذه الشركات لتقديم مجموعة واسعة من 
الخدمات االحترافية من خالل إبرام الشراكات 

مع مزودي الخدمات المتخصصين. وعليه، نحن ال 

نكتِف بتوفير ‘أكثر من مجّرد  خدمات مصرفية’. 
فثمة خدمات ال بد من توفيرها في المراحل 
األولى من دورة حياة الشركات، مثل خدمات 

المحاسبة، والضرائب، والتجارة اإللكترونية، 
وإدارة العقارات، باإلضافة إلى توفير منصة تربط 
الشركات الصغيرة والمتوسطة مع القطاعات 

التي تكملها. ولذلك، فإنه من خالل مساعدة 
عمالئنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة على 

تحقيق النجاح واالزدهار، نحن نشجعهم على 
البقاء معنا طوال مسيرتهم نحو تحقيق النمو.

كما يعتبر بناء العالقات خارج هذا القطاع بغاية 
األهمية من أجل تحقيق رؤيتنا المستقبلية. 

وتساهم شراكاتنا األخيرة مع “كوكا كوال أرينا” 
و”مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة” في توثيق 
عالقاتنا مع عمالء قطاع التجزئة. وبالمثل، يعمل 

تطبيقنا الجديد “سكيبلي” )Skiply( على تعزيز 
عالقاتنا مع أهالي طالب المدارس الذين يتوّجب 

عليهم دفع الفواتير المترتبة على خدمات 
التعليم، حيث يوفر نظامًا أبسط لسداد جميع 

نفقات التعليم من خالل منصة واحدة، شاملة 
ومتكاملة . ومن المزايا اإلضافية لهذا التطبيق 

كلمة الرئيس التنفيذي

زيادة صافي أرباح البنك إلى

1.095 مليار
درهم إماراتي

بزيادة قدرها

٪19.4 
على أساس سنوي

ازدياد عدد المعامالت الرقمية 
باتساق بنسبة 

٪30
على مدى الثالث سنوات األخيرة

ارتفعت ودائع العمالء بمقدار

2.7 مليار
درهم إماراتي
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أيضًا أن المستخدمين ال يحتاجون إلى فتح حساب 
لدى البنك. فهذا النهج المبتكر والتعاوني الهادف 

لدعم العمالء من خالل عمليات الشراء والبيع 
المتبادلة، سيلعب دورًا محوريًا في ترسيخ مكانتنا  

للمستقبل.

ضرورة االبتكار
 وطوال عام 2019، سعى بنك رأس الخيمة الوطني 

إلى توفير حلول مصرفية مبتكرة لعمالئنا. كون 
البنك يملك سجل قوي وخلفية واسعة في مجال 

االبتكار، وتماشيًا مع خطته االستراتيجية لعام 

2020، قام بنك رأس الخيمة الوطني بتعزيز قدراته 
من خالل تطبيق برنامج لإلبتكار ينطبق على 

البنك بأسره. ويشمل البرنامج أصحاب المصلحة 
الرئيسيين من جميع أقسام البنك، ويتألف من 

أربعة مسارات عمل لها ميزانيات مخصصة 
ومزودة بموارد داخلية وخارجية على حد سواء، 

وذلك من أجل ضمان عمليات تنفيذ مرنة وسرعة 
طرح الخدمات في السوق. يتمثل الهدف المشترك 
لجميع مسارات العمل في تحسين تجربة العميل 

وتحسين الدخل والمبيعات ومتطلبات الموارد 
بالدرجة األولى من خالل اعتماد نهج رقمي بحت. 

وسوف يستمر بنك رأس الخيمة الوطني في 
توسيع رحلته اإلبتكارية في عام 2020، بعد أن جنينا 

ثمار اإلبتكار وقد ُأثبت فعاليته: وقد ازداد نمو 
المعامالت الرقمية على أساس سنوي باتساق، 
متجاوزًا نسبة 30٪ كما جاء ازدياد عدد العمالء 

النشيطين رقميًا على مدى السنوات الثالث األخيرة 
برهانًا على ذلك. 

بيتر إنجالند
الرئيس التنفيذي 

“كوننا بنك ذو سجل 
قوي وخلفية واسعة 

في مجال االبتكار 
وتماشيًا مع خطته 

االستراتيجية لعام 2020، 
عزز بنك رأس الخيمة 

الوطني قدراته من 
خالل تطبيق برنامج 

لإلبتكار ينطبق على 

البنك بأسره ”
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مع متابعة البنك عملية تحسين جودة الموجودات، 
وتحقيقه تقدمًا ملحوظًا في عمليات الخدمات المصرفية 

للمؤسسات ومجموعة المؤسسات المالية؛ أصبحنا اآلن 
مؤهلين جدًا لتنفيذ أولويات التنويع التي توقعناها في 
المراحل النهائية من خطتنا اإلستراتيجية السابقة. وقد 

بذلنا جهدًا كبيرًا لتدعيم أسس البنك خاصة في قطاعي 
الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة لألفراد. 

كما استفدنا أيضًا من األنشطة الجديدة التي توفر لنا ميزة 
تنافسية أقوى، مثل األنشطة التكنولوجية الهادفة لالرتقاء 

بمستوى عروضنا وأنشطتنا الدولية متزايدة الربحية.

ويؤمن بنك رأس الخيمة الوطني بأن االبتكار والتكنولوجيا 
هما العامالن األساسيان لتحقيق النجاح المصرفي 

المستقبلي، حيث يساهمان في تعزيز راحة العمالء 
وتوفير التكلفة. وسيساعد هذان العامالن البنوك على 

ابتكار وتقديم الخدمات والمزايا المصممة خصيصًا لتلبية 

احتياجات العمالء. مع ذلك وفي عصر الرقمنة المتزايدة، 
ما زلنا نؤمن أن العنصر األساسي في أي مضمار عمل مبني 

على الخدماتية يعتمد بشكٍل كبير على تجربة ورضا العميل. 
يواصل بنك رأس الخيمة الوطني سعيه المكّثف واستثماره 

في فهم  ما المطلوب بالتحديد من تجربة العمالء سواًء 
كانت رقمية، أو هاتفية، أو بالتفاعل مع فريق البنك المؤّلف 

من عدد كبير من مسؤولي المبيعات المتنقلين، أو بالتعامل 
مع أحد موظفي الفروع الودودين.

إن ما سيصنع الفرق على المدى البعيد هو األسلوب الذي 
نخدم به عمالئنا والذي سيساعدهم على تنمية وتوسيع 

ثرواتهم وتحقيق جميع طموحاتهم على الصعيد 
الشخصي والعائلي وعلى صعيد المجتمع ككل. وسيبقى 

بنك رأس الخيمة الوطني ملتزمًا تمامًا بتحسين جميع 
نواحي أعمالنا لتقديم الدعم الالزم لعمالئنا.

بناء بنك للمستقبل

لبنك رأس الخيمة الوطنيالتقرير السنوي 12٢٠١٩



البيانات الماليةالتقرير االستراتيجي
بازل 3 - اإلفصاحات

بموجب بيالر 3 13البيئة والمجتمع والحوكمة



ترّكز خطة الثالث سنوات االستراتيجية الحالية التي وضعها بنك رأس الخيمة 
الوطني على تنويع ميزانيته العمومية ومصادر إيراداته. فقد عمدنا إلى الحد 

من تعرضنا إلى الموجودات مرتفعة العائدات وعالية المخاطر، واعتماد 
قاعدة موجودات أكثر استقرارًا وتنوعًا. وفي حين ساهم ذلك في خفض 

صافي هامش الفائدة، إال أننا نجحنا في تعويضه وتخطيه نتيجة انخفاض 
تقلبات المخاطر.

ويساهم هذا التركيز الجديد لالستراتيجية في توسيع نطاق خدماتنا 
المصرفية لألفراد واألعمال إلى قطاعات معينة لطالما كان حضورنا فيها 

محدودًا. لذلك ، خالل النصف األول من خطتنا الحالية، نجحنا في تحقيق 

نمو كبير ومضطرد عبر قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخزينة 
والمؤسسات المالية. وينسجم انتهاج هذا التموضع اإلستراتيجي مع نقاط 

قوة البنك الحالية، والمجاالت التي يحظى فيها البنك بمؤهالت قوية، 
والمشهد االقتصادي والتنافسي المفترض.

تهدف االستراتيجية الحالية إلى تعزيز توازن وضمان المحفظة من خالل 
اعتماد دفتر أكثر تنوعًا وأقل عائدًا. وسيجري تعويض انخفاض صافي هامش 

الفائدة الحقًا عبر الحد من تذبذب األرباح من خالل محفظة الموجودات أقل 
عرضة لالضطرابات االقتصادية، ورفع مستويات استقرار صالبة اإليرادات.

الركيزة المكانية

لعب دور االستشاري 
الشخصي للعمالء 

العاديين و العمالء أذوي 
المالءة المالية 

إرساء قاعدة عمالء ذوي 
المالءة المالية العالية. 

وتعزيز محفظة العمالء 
العاديين. وزيادة 

المطلوبات من العمالء 
العاديين وذوي المالءة 

المالية العالية

تعزيز الخدمات
المصرفية للشركات 

واإليرادات من غير
الفوائد

تعزيز إيرادات الرسوم، 
وحفز التنوع المستهدف، 

وإنشاء حسابات جارية 
وحسابات توفير واتخاذ 

دور الرافد للركائز 
االستراتيجية الرئيسية

دعم الخبراء الطموحين ومالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة
لتحقيق أقصى إمكاناتهم

توظيف الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية / وشركاء األعمال إلطالق حلول
ابتكارية جديدة وغير مسبوقة في السوق

الشريك المفضل 
للشركات الصغيرة 

والمتوسطة

تكريس مكانة البنك 
الرائدة في السوق عبر 

إرساء التميز في تحليل 
البيانات وتوسيع حصة 

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة

دعم منتجات
الخزينة

تحفيز البيع المتبادل 
للعمالء الحاليين، وزيادة 
النشاط التجاري لتوليد 
مزيد من موارد اإليرادات

الغاية

الركائز
االستراتيجية

األهداف

الخطة االستراتيجية لبنك رأس الخيمة الوطني بين عامي 2018 – 2020

االستراتيجية
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عالوًة على ذلك، تقوم االستراتيجية على تعزيز قدرات البنك على صعيد 
موظفي خدمة العمالء ومكاتب الدعم الخلفية لتقديم خدمات متميزة. 

وتستند عالقتنا بالعمالء - وقدرتنا على استقطابهم - على مدى تنّوع 
منتجاتنا وخدماتنا باإلضافة إلى جودة قنواتنا الرقمية الموضوعة في 

خدمتهم. ويتيح لنا التوظيف البارع للتكنولوجيا تحسين عروضنا للعمالء من 
أصحاب المالءات المالية العالية. كما يساعدنا في ترسيخ والمحافظة على 

مكانتنا الرائدة في السوق في مجال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة 
عبر اعتماد آلية متطورة في تحليل البيانات.

وشهد تمويل الشركات القائم على اإلقراض االنتقائي إلى جانب إيرادات 
الرسوم من الخدمات المصرفية للشركات موجودات مجموعة المؤسسات 
المالية نموًا مضطردًا بنسبة 35٪ على أساس سنوي. كما ساعدنا تعزيز فريق 

الخزينة على مزاولة البيع المتبادل مع العمالء الحاليين وتوليد مصادر إضافية 
لإليرادات من النشاط التجاري في أسواق جديدة.

وتستند استراتيجية البنك إلى 6 ركائز رئيسية:

تهدف باقة 1
منتجاتنا

إلى خدمة مختلف شرائح العمالء: بدءًا من عمالء 
التجزئة ووصواًل إلى الشركات الكبيرة - ما من شأنه 

أن يجعلنا خيارهم الرئيسي في الخدمات المصرفية.

يدعم نهجنا في3
تحليل البيانات 

نمو اإليرادات وتحسين التكلفة في مختلف أقسام 
البنك. كما ينبغي أن يدعم إجراء تقييم دقيق 

للمخاطر، وإدارة خسائر االئتمان، ووضع سياسة تسعير 
قائمة على قطاعات السوق الجزئية لتعزيز اإليرادات.

يمتلك موظفونا 2
كفاءات عالية ويتمتعون بالمهارات الالزمة لتوفير 
الخدمات المطلوبة. ويتعين عليهم أن يسترشدوا 

بثقافة قائمة على األداء تساهم في تحسين 
إنتاجيتهم.

نسعى إلى بناء4
صوتنا   

الذي يكّون شخصيتنا ويساعدنا على استقطاب 
شرائح محددة وترسيخ قوة عالمتنا التجارية.

توفر قنواتنا5
الرقمية 

رحلة متميزة للعمالء. ويتعين على هذه القنوات تطوير 
شراكات مع مزودي الخدمة الذين يّتبعون أفضل 
الممارسات لطرح حلول غير مسبوقة في السوق.

تدعم قدراتنا في 6
إدارة المخاطر 

التنمية المستدامة، خصوصًا عبر القنوات 
الجديدة.
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مراجعة األعمال

يغطي هذا التقرير أداء بنك رأس الخيمة الوطني خالل عام 2019 مع موجز 
عن نتائجنا، ولمحة عامة عن إنجازات وأهداف كل وحدة عمل أساسية لهذا 

العام.

أداء المجموعة
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛ سّجل بنك رأس الخيمة 

الوطني صافي أرباح موّحدة بقيمة 1,095 مليار درهم إماراتي، وهذا يعادل 
زيادة بنسبة 19,4٪ مقارنًة بعام 2018. وبلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية 4,0 مليار 
درهم إماراتي بنسبة زيادة 4,0٪ مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت النفقات 

التشغيلية بنسبة 5,5٪ . واستقرت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 39,5٪ مقارنًة 
مع 38,9٪ في عام 2018.

انخفضت األرباح التشغيلية الموّحدة قبل احتساب مخصصات خسائر االئتمان 
بنسبة 3,0٪ لتصل إلى 2,4 مليار درهم إماراتي. كما ارتفع إجمالي القروض 

والسلف بواقع 1,4 مليار درهم إماراتي، وكان النمو األقوى للمجموعة في 
قسم الخدمات المصرفية للشركات. كما وصل إجمالي موجودات البنك إلى 

57,1 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 52,7 مليار درهم إماراتي في عام  2018 
وبنسبة زيادة ٪8,4.

الخزينة
حافظ قسم الخزينة في بنك رأس الخيمة الوطني على زخمه في النمو 

خالل عام 2019، مع جني منافع االستثمار في تطوير األعمال خالل السنوات 
الماضية. كما ارتفعت اإليرادات من نشاطات العمالء وتعامالت حساباتهم 

عبر صرف العمالت األجنبية والمشتقات والمنتجات االستثمارية. وتحسنت 
كذلك عائدات المحفظة االستثمارية للبنك بفضل استثمارات ناجحة قصيرة 
األجل في أسواق محددة حققت أرباحًا عالية. وترتب على ذلك تحقيق زيادة 

في األرباح التشغيلية للخزينة بنسبة 40٪ على أساس سنوي، لترتفع من 253 
مليون درهم إماراتي في 2018 إلى 355 مليون درهم إماراتي في 2019.

وحقق إجمالي العائدات من صرف العمالت األجنبية نموًا بنسبة 66٪ على 
أساس سنوي، مدفوعًا بالدرجة األولى بتعامالت عمالء الخدمات المصرفية 
لألعمال استثماراتنا التملكية في عدد من األسواق. وارتفعت أرباح البنك من 
صرف العمالت األجنبية خالل السنوات الثالث الماضية  إلى أكثر من الضعف.

وساعد انخفاض أسعار الفائدة خالل العام البنك على الحد من التكلفة 
اإلجمالية لالقتراض، بالتزامن مع مواصلة تنويع مصادر التمويل طويل األجل. 

وأنهى البنك بنجاح إصدار سندات اليورو متوسطة األجل، كما سدد سندات 
سابقة اسُتِحّقت خالل العام.

ونواصل جهودنا الرامية إلى تحسين قدرات قطاع الخزينة لدينا، عبر 
االستثمار في نظام تشغيل متطور يساعد في توفير عمليات متكاملة؛ 

بدءًا من التسعير واالكتتاب، ووصواًل إلى التسويات وعمليات التقييم الالحقة 
للتعامالت التجارية. ومن المتوقع إطالق هذا النظام في نهاية النصف الثاني 

من عام 2020.

واستكمل البنك كذلك مبادرته إلنشاء أول خدمة مصرفية متكاملة لسبائك 
الذهب في المنطقة، والتي تقدم خدماتها عبر كامل سلسلة القيمة 
لمعدن الذهب. وعلى صعيد الخدمات المصرفية للشركات، تم إطالق 

منتج لتمويل المخزون بتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو )RFID(، لتوفير 
تسهيالت رأس المال العامل لتجار الذهب. كما أصبح بمقدور عمالء الخدمات 

المصرفية لألفراد اآلن شراء قدر زهيد يبلغ 1 جرام من الذهب عبر اإلنترنت بكل 
سهولة، واستبدال قدر قليل يبلغ 10 جرامات من الذهب عن طريق البنك.

مجموعة المؤسسات المالية
عقب إطالقها كقسم مستقل في البنك عام 2018، أنجزت مجموعة 

المؤسسات المالية تقدمًا كبيرًا خالل عام 2019. ونفذ هذا القسم استراتيجيته 
المقررة القائمة على تنويع أعماله ومحفظته من خالل التوسع في مناطق 
جغرافية أخرى، وتطوير منتجات جديدة، وتنفيذ استراتيجية التجارة وتمويل 
السلع الجديدة، وتطوير أعمال المؤسسات المالية غير المصرفية. وباعتماد 

مهمة واضحة وقيادة قوية مدعومة بفريق متمرس واسع المعرفة من 
الخبراء، عزز القسم ميزانيته العمومية بنسبة 60٪ على أساس سنوي مع 

تسجيل أعلى معدل نمو في منطقة أفريقيا. كما ارتفعت إيراداته التشغيلية 
بواقع 30٪ مع نمو قوي في اإليرادات من غير الفوائد.

وخالل هذا العام، عمل القسم على ترسيخ مكانة بنك رأس الخيمة الوطني 
كشريك مصرفي قوي وموثوق في دولة اإلمارات وبعض مناطق انتشاره 

الجغرافي الرئيسية األخرى، مثل تركيا وسريالنكا، وبنغالدش، ومصر. عالوًة 
على ذلك، سجل هذا القسم نموًا قويًا في بعض األسواق األفريقية، بما في 

ذلك نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا، باإلضافة إلى نمو بارز في الصين والهند 
لتصبحا نقاط تركيز رئيسية خالل عام 2019. وقد لعبت مجموعة المؤسسات 

المالية والدولية دور مدير االكتتاب وواحد من المنظمين الرئيسيين لعدة 
معامالت بارزة في أفريقيا. وأحرزت أعمال المؤسسات المالية غير المصرفية 

أيضًا نجاحًا هامًا خالل عام 2019، مع نمو كبير في استقطاب العمالء 
والمطلوبات، إلى جانب تسجيل نتائج جيدة خصوصًا في األسواق اإلماراتية  

مع بعض أضخم شركات إعادة التأمين. وسيواصل هذا القسم تحقيق نمو 
مجٍز خالل عام 2020.

الموجودات وإجمالي القروض والسلفيات

)مليارات الدراهم اإلماراتية(
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وتمثل التجارة وتمويل السلع قسمًا هامًا في بنك رأس الخيمة الوطني، 
ونعمل على تكريس مكانتنا كشريك تجاري رئيسي عبر التعامل إبرام 

إتفاقيات مع شركات ومنصات مختلفة لتعزيز وصول أعمالنا التجارية إلى 
األسواق. ونجحنا خالل عام 2019 في تقوية هذه األعمال عبر المشاركة في 

بعض التعامالت الهامة مع أضخم تجار السلع في العالم. ويرسي ذلك 
أسسًا متينة للنمو خالل عام 2020 في إطار استراتيجية البنك التجارية األوسع 

نطاقًا.

ختامًا، وفي إطار توسعنا عالميًا، وافق مجلس اإلدارة مؤخرًا على تأسيس 
أول مكتب تمثيلي لنا في بنغالدش. وال يزال هذا القرار منوطًا باستصدار 

الموافقات التنظيمية الالزمة، وسيشكل حال إطالقه بداية رحلة جديدة 
في مسيرة البنك. ومن جهة ثانية، سنسعى خالل عام 2020 إلى تنويع دفتر  

الموجودات، والتركيز على أعمال اإليرادات من غير الفوائد، وانتهاج استراتيجية 
تجارية جديدة في البنك.

االبتكار
يحتاج أي بنك يتطلع إلى النجاح مستقبليًا إلى الرغبة والقدرة على جعل 

االبتكار أولويته المطلقة. ويتولى فريق االبتكار في بنك رأس الخيمة الوطني 
تنفيذ الخطة االستراتيجية ومدتها 3 أعوام، عبر سلسلة من المشاريع التي 

تشمل جميع األقسام، إضافًة إلى التعاون مع شركاء تقنيين خارجيين وفقًا 
لما تقتضيه الحاجة. وقد حقق فريق االبتكار خالل عام 2019 نقلة نوعية في 

تطبيق مخطط البنك عبر معظم عناصر خطته االستراتيجية.

وركز التقدم بشكل رئيسي على توحيد وتنفيذ االستراتيجيات في جميع 
األقسام. وتجلى ذلك في مشاريع يتم إنجازها في مجاالت معينة بما في 

ذلك األتمتة، واإلنضمام الرقمي للعمالء الُجدد إلى البنك، وتعزيز خدمات 
ذات القيمة المضافة عبر التعاون مع شركاتالتكنولوجيا المالية، وتمكين 

منظومة جديدة لمبيعات البطاقات االئتمانية وباقي المنتجات. وقد تم 
إطالق جميع هذه المشاريع خالل العام، وستتزايد أهميتها - مع تشغيلها 

خالل عام 2020 - في توفير مزيد من اإليرادات وتحديد مجاالت تحسين 
التكلفة.

ويمثل االبتكار حافزًا لبنك رأس الخيمة الوطني في ضمان تغيير شامل في 
تكنولوجيا المعلومات واإلدارة التشغيلية. وقد أدخل ذلك ضوابط جديدة 

إلى المؤسسة تجلت في ضمان دعم جميع أهدافها وخططها بتسجيل 
البيانات لتتبُّع مستوى التقدم في إنجازها، وتحسين ضبط وإدارة التقارير 

اإلدارية.

الخدمات المصرفية لألفراد
ال يزال قطاع الخدمات المصرفية لألفراد مساهمًا رئيسيًا في أرباح بنك 

رأس الخيمة الوطني. وفي حين نشهد نموًا سريعًا للخدمات المصرفية 
عبر الجوال والخدمات المصرفية الرقمية، نواصل تقديم خدماتنا ألكثر من 
نصف مليون عميل عبر شبكتنا المكونة من 36 فرعًا 355 جهاز صراف آلي. 

وقد واصلت منصاتنا للخدمات المصرفية عبر الجوال والخدمات المصرفية 
الرقمية التأثير على الطريقة التي يدير بها العمالء الخدمات المصرفية التي 

نوّفرها، في حين ال تزال فروعنا تقدم مجموعة كاملة من الخدمات للعمالء 
الذين يفضلون الحصول على خدمات أكثر شخصية.

ارتفعت محفظة القروض المصرفية لألفراد بواقع 232٬5 مليون درهم 
إماراتي في عام 2019 بالمقارنة مع العام السابق، كما ازداد الدخل من غير 

الفوائد بواقع 35٬6 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع عام 2018. وتركزت 
جهودنا كذلك على تحقيق كفاءٍة أكبر من ناحية التكلفة.

وأعدنا التركيز خالل العام على تكوين فرق العمل المعنية بالتفاعل المباشر 
مع العمالء إلضفاء طابع شخصي وقيمة إضافيةعلى معامالتهم. وبادرنا 

في هذا الخصوص إلى تعيين موظفين أكفاء لتلبية احتياجات عمالء 
الخدمات المصرفية لألفراد، واألعمال، وراك إليت، والشركات - كما نخطط 

لزيادة القدرات التخصصية عبر شبكة فروعنا خالل العام المقبل. وسيتم 
 hub and( »إعادة تكوين هذه الشبكة وفق نموذج عمل »المحور والفروع

spoke( لضمان سهولة أكبر في الوصول إلى خدمة العمالء وفرق المنتجات 
المعنية. ونعمل كذلك على تنشيط أعمال التمويل اإلسالمي، وتحديدًا في 

رأس الخيمة.
 

حققت حمالتنا خالل عام 2019 نجاحًا كبيرًافي تعزيز مكانة العالمة التجارية 
لبنك رأس الخيمة الوطني بين عمالء الخدمات المصرفية لألفراد الحاليين 

والجدد. وتؤكد شراكتنا الحصرية المتعددة السنوات مع »كوكا كوال أرينا« 
و«مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة« رغبة البنك وقدرته على خدمة شرائح 

 )Skiply( »جديدة من العمالء. عالوًة على ذلك، تم إطالق تطبيق »سكيبلي
المبتكر لتمكين أولياء األمور من دفع الرسوم المدرسية ألبنائهم دون 

الحاجة إلى فتح حساب مصرفي لدى بنك رأس الخيمة الوطني. وعلى نحو 
مماثل، أطلقنا تطبيق »راك فودي« )RAKfoodie( الذي يؤكد سعينا إلى توفير 

الراحة والقيمة لشرائح معّينة من العمالء.  

إجمالي موجودات العمالء - الخدمات المصرفية لألفراد
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الخدمات المصرفية لألعمال
ال يزال بنك رأس الخيمة الوطني البنك الرائد في تزويد القروضللشركات 

الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع حصة كبيرة 
في سوق منشآت األعمال الجديدة لعمالئنا من الشركات الصغيرة. وقد 
أعدنا خالل عام 2019 هيكلة قسم الخدمات المصرفية لألعمال لتحسين 

تنوع موجوداته وتصميم منتجاته لتتالءم بشكل أكبر مع متطلبات العمالء 
المتغيرة. وأطلقنا كذلك عددًا من الخدمات الجديدة المصممة خصيصًا 

لمواكبة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وال سيما الكيانات األكبر 
منها. ومن أبرز تلك العروض تقديم باقة من خدمات إدارة النقد المخصصة 

لمعالجة أحد التحديات الملحة التي تواجهها الشركات أثناء نموها.

وللكيانات األصغر من مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقنا حساب 
األعمال »راك ستارتر« )RAKstarter( بدون حد أدنى للرصيد. بالرغم من قّلة 
المتطلبات لفتح هذا الحساب فإنه يوفر مع ذلك مدير عالقات مخصص، 
وسعر فائدة تنافسي على الودائع، وإمكانية الوصول إلى منتجات تمويل 

األعمال.

وأعلن البنك كذلك عن مبادرات عدة لتعزيز نهجه الشامل في دعم الشركات 
الصغيرة والمتوسطة أثناء نموها. ومع اقتراب نهاية العام، أطلقنا منصة 
SMEsouk التي تتيح للعمالء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول 

إلى مجموعة من الخدمات غير المصرفية مثل الترخيص، والتأمين، وصواًل 
إلى المحاسبة وتنظيف المكاتب. وتم دعم هذه المبادرة بمجموعة من 

االتصاالت والفعاليات بهدف تقديم المشورة والتوجيه للشركات الصغرى، 
وتعزيز قيمة عالقتها مع بنك رأس الخيمة الوطني.

كما عقد البنك شراكات مع: »إم آي كابيتال«، الرائدة في مجال استشارات 
تمويل الشركات؛ و«أمالك المدينة للعقارات«، المتخصصة في مجال خدمات 

التأجير وإدارة العقارات؛ و وشركة كريف جلف )العضو في شبكة دان آند براد 
ستريت( الرائدة في مجال توفير خدمات معلومات األعمال، وتحليل البيانات، 

وحلول المخاطر واالمتثال. وباتت خدمات هذه الشركات كافًة متاحًة اآلن 
لجميع عمالء الخدمات المصرفية لألعمال في البنك. 

واستجابًة لحاجة العمالء المتزايدة إلى خدمات التجارة اإللكترونية، عقدنا 
كذلك شراكة مع »ماستركارد« لتوفير خدمات الدفع عبر اإلنترنت للشركات 

الصغيرة والمتوسطة باستخدام منصة Simplify Commerce؛ األمر الذي 
يمّكنهم من قبول المدفوعات الرقمية، وإنشاء متاجرهم اإللكترونية، وإدارة 

فواتيرهم، وتقليص االحتيال - وذلك من خالل استخدام بوابة واحدة.

وانطالقًا من الدور المتنامي الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة 
في االقتصاد التجاري لدولة اإلمارات العربية المتحدة، فإن قدرتنا على 

الشراكة معهم وخدمتهم يشكل عاماًل أساسيًا في تحقيق رؤيتنا ببناء بنك 
المستقبل.

الخدمات المصرفية للشركات
باتت أعمال الخدمات المصرفية للشركات تمثل اآلن حوالي 18٪ من صافي أرباح 

بنك رأس الخيمة الوطني بعد أن كانت تساهم بنسبة متواضعة من خانة 
واحدة قبل 4 سنوات فقط. ويوفر هذا القسم خدمات القروض، والتمويل 

التجاري، وحلول التعامالت المصرفية وإدارة النقد للشركات التي يزيد حجم 
إيراداتها عن 150 مليون درهم إماراتي. وال تزال بعض الشكوك االقتصادية 
المستمرة في السوق والتوترات الجيوسياسية اإلقليمية تؤثر على قرارات 

المشاريع والطلب على التمويل، سواًء في تنمية القطاع العقاري، أو الطيران، 
أو البنية التحتية، أو توسيع األعمال. ومع ذلك، تجاوز أداء قسم الخدمات 

المصرفية للشركات كل التوقعات.. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى 
زيادة التركيز على توليد إيرادات الرسوم من العمالء الحاليين، ويعكس ذلك 

أيضًا الجودة العالية موجوداتللموجودات في محفظة قروضنا.

اجمالي موجودات العمالء - الخدمات المصرفية لألعمال
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* تشمل القروض التجارية التمويل القائم على الموجودات وقروض بضمان الذهب 

وشراء المطلوبات.
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ونخطط العام القادم لالستفادة من تزايد عدد الشركات متعددة الجنسيات 
الوافدة إلى الدولة، وذلك من خالل اإلحاالت الواردة عبر شبكتنا المتنامية من 

المصارف الشريكة في الخارج. ويوفر ذلك لنا أرضًا خصبة لتقديم مجموعة 
من الخدمات المخصصة عبر جميع قطاعات األعمال. وفي ضوء الخدمات 

الجديدة التي طورها قسما الخدمات المصرفية للشركات والخزينة، 
نعتقد أننا في وضع أقوى بكثير اآلن لعقد شراكات مع الهيئات االتحادية 

والحكومية في رأس الخيمة واإلمارات األخرى.

ورغم أننا قد نواجه منافسة كبيرة في قطاع الخدمات المصرفية لألفراد، 
لكننا نعتقد بأن بنك رأس الخيمة الوطني سيغدو شريكًا األمثل للعمالء 

من الشركات الكبيرة، خاصة بسبب تعقيد وحجم التمويل الذي يحتاجونه، 
وضرورة وجود ثقة مطلقة بالمزود الذين يتعاملون معه. ولذلك يصبح قسم 

الخدمات المصرفية للشركات جزءًا ال يتجزأ من رؤيتنا الشاملة لألعمال.

التأمين
يملك بنك رأس الخيمة الوطني منذ عام 2015 حصة مسيطرة بنسبة ٪79٬23 

من أسهم شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين. ومع تطبيق الضمان 
الصحي اإللزامي في دولة اإلمارات، يواصل هذا القطاع االزدهار وإظهار 
إمكانات نمو كبيرة وال سيما بين شريحة الوافدين والطبقة المتوسطة 

المتنامية في الدولة. وقد تمّكن البنك من بناء عالقة شراكة وطيدة ومربحة 
مع شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين في مجال إعداد وتسويق منتجات 

التأمين الصحي والتأمين العام. وهذه المنتجات ال تساهم في زيادة مصادر 
إيراداتنا فحسب، بل هي أيضا ترتقي بالقيمة المقدمة للعمالء من األفراد 
واألعمال والشركات الكبيرة. ويشكل ذلك مثااًل ملموسًا على استراتيجية 

التنويع التي ينتهجها البنك عمومًا. 

عالوًة على ذلك، واصل بنك رأس الخيمة الوطني تعزيز أعمال توزيع التأمين 
)المعروف باسم التأمين المصرفي( مع تسجيل مايقارب 100٬000 عقد تأمين، 

وأقساط إجمالية قاربت قيمتها 650 مليون درهم إماراتي. وقد أتاحت بعض 
المبادرات التي تم اطالقها في عام 2019 للعمالء شراء منتجات التأمين 

العامة عبر اإلنترنت بطريقة آمنة ومريحة.

الخدمات المصرفية اإلسالمية
حقق قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية »راك اإلسالمي« نموًا كبيرًا في 

األرباح لعام 2019، وجاء ذلك مدفوعًا بمزيج من نمو اإليرادات واإلدارة المثلى 
للتكاليف. وواصل القسم تنويع مجموعة خدماته بطرح عروض مبتكرة 

لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، األمر الذي ساهم بدوره في تعزيز 
قاعدة الموجودات.

وانعكس هذا التركيز المتمحور على العمالء في الجهود التي بذلها قسم 
الخدمات المصرفية اإلسالمية لرقمنة خدماته، وجعل رحلة العميل أكثر 

سالسًة وسهولة بشكل عام. وفي الوقت نفسه، عمل القسم جاهدًا طيلة 
العام الماضي على تلبية احتياجات ومتطلبات العمالء الذين يبحثون عن 

حلول متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

وعلى الرغم من التحديات التي جلبتها ظروف السوق و تزايد الضغوط على 
األسعار من قبل البنوك الكبرى، واصل القسم التركيز على المساهمة باتباع 

طرق استباقية إلدارة المخاطر وإدارة أي تدهور في جودة الموجودات أو زيادة 
في القروض المتعثرة، حيث تم دمج هذه العوامل ضمن أهداف القسم 

اإلسالمي في البنك خالل العام.

موجوداتواصلنا التركيز على خفض تكلفة األموال وإبقائها ضمن النطاق 
المستهدف بالتوازي مع إطالق استـراتيجية لحفز ودائع الحسابات الجارية 

وحسابات التوفير للعام المقبل. كما تعاون القسم مع فرق التابعة 
للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية لتطوير عمليات تمويل 

موجوداتالموجودات القائمة على القطاع، والتي يتم تمويلها بشكل رئيسي 
من الودائع الكبيرة األطول أجاًل.

ومن المستجدات اإلضافية لعام 2019 كان زيادة رقابة الهيئة العليا الشرعية 
- التي تم إنشاؤها في مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي نهاية 

عام 2018 - على تنظيم منتجات وهيكليات وخدمات المؤسسات المالية 
اإلسالمية في الدولة. حيث طلبت الهيئة إعادة تنظيم جميع المنتجات 
والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بما يتوافق مع 

المعايير الدولية ضمن إطار زمني محدد.ومرة أخرى، تم تكريم »راك 
اإلسالمي« باعتباره واحدًا من أبرز رواد التمويل اإلسالمي في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وفاز بجائزة »أفضل مصرف إسالمي للمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة« من »سي بي آي فايننشال«.
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