مناقشة وتحليل اإلدارة – 2029/7/22

بنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع.
النتائج المالية المو ّحدة للنصف األول المنتهي في  00يونيو 2029
رأس الخيمةة  22يوليةو  -2029أعلن نكنر سأا خيمة نل خين (ك  )ADX: RAKBANKخيةن عن نتائجن خي ايةنل خي حّنة يلكصن خول خي كتهن
نتاسيخ  30ي نة  .1029ليتض مكاقشل لتحلةل خإلدخس أدناه خيكتائج خي ايةل خيت سنجلها نكنر سأا خيمة نل خين (ك لخيشنالاا خيتان،نل ين لخيتن يطلن
علةها م،ا إسم "خي ج عل".

أبرز النتائج المالية للربع الثاني لعام 2029
صافي األرباح وقدره  22482مليون درهم إماراتي
إرتفاع بمعدل  %2.87مقارنة مع الربع الثاني لسنة 2022؛ وارتفاع بمعدل  %.84مقارنة مع الربع السابق
إجمالي الدخل بقيمة  99287مليون درهم إماراتي
إرتفاع بمعدل  %.8.مقارنة مع الربع الثاني لسنة 2022؛ وإنخفاض بمعدل  %082مقارنة مع الربع السابق
إجمالي الموجودات بقيمة  .780مليار درهم إماراتي
ارتفاع بمعدل  %2282على أساس سنوي؛ وارتفاع بمعدل  %287منذ بداية السنة وحتى تاريخه
إجمالي القروض والسلف بقيمة  0.80مليار درهم إماراتي
ارتفاع بمعدل  %084على أساس سنوي؛ وارتفاع بمعدل  %284منذ بداية السنة وحتى تاريخه
إجمالي ودائع العمالء بقيمة  0289مليار درهم إماراتي
ارتفاع بمعدل  %2.80على أساس سنوي؛ وارتفاع بمعدل  %2089منذ بداية السنة وحتى تاريخه
نسبة كفاية رأس المال %2780
بلغت نسبة كفاية رأس المال  ٪2780كما في  00يونيو  2029مقارنة بــ  %2782في نهاية العام السابق
بلغت نسبة الشريحة األولى من فئة األسهم العادية  %2.82مقارنة بـ  % 2.80كما في نهاية العام السابق

أبرز النتائج المالية للنصف األول لعام 2029
صافي األرباح وقدره  ..489مليون درهم إماراتي
إرتفاع بمعدل  %228.مقارنة مع النصف األول لسنة 2022
إجمالي اإليرادات بقيمة  280مليار درهم إماراتي
إرتفاع بمعدل  %780مقارنة مع النصف األول لسنة 2022
العائد على الموجودات  *%282والعائد على متوسط حقوق المساهمين *%2.8.
* خي،ائة على خي ج دخا لخي،ائة على مت سط حق ق خي ساه ة خحتسبا على أساا سك ي

نظرة عامة على الربع الثاني لعام 2029
وفي حديثه عن النتائج قال بيتر إنجالند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني" :يقة لانت نتائج خيبكر خي ايةل يلكص خول م تاز ف حة لان ن
خإلقاخض ضئةلا ف مجا خيمةماا خي صافةل يألفاخد لخيمةماا خي صافةل يألع ا نظاخ ا ولضاع خيس ق خيحايةل ل ا نست ا ناؤيل إقبا جةة على خيمةماا
خي صافةل يلشالاا لخي ؤسساا خي ايةل .فة ا يت،ل نك عةل خي ج دخا يسانا أن ناى خنمفاضا ا ف نسبل خيقالض خي ت،ثا إيى إج اي خيقالض لخيسل
ن ،ة  %3,3يلفتا نفسها ف حة تظها مصادس إياخدختكا خي تك عل لخي تزخية ن خ ّ ف إياخدخا خياس لخي ،الا نلغ  44ملة ن دسهم خماسخت ناي قاسنل
مع خيكص خول م خي،ا  1022نزياد قةسها  9,,9ملة ن دسهم خماسخت ف دخل صاف خي ،لا خوجكبةل لخي شتقاا .ال تزخ خستاختةجةتكا تا ّلز على
تحقة خيتك يع ف أع ايكا لي ك سؤيل نتائج خي جزيل ن ض ح ف خوسقا خيت حققتها ج ةع لحةخا خوع ا .
لان أدخئكا خيق ي مةع ما ا ناي بادسخا خيائةسةل خيت تم إ(لقها خل خيانع خيثان حةث أعلكا ع شاخلتكا مع ل لال ال أسيكا ف دن يتقةيم ج ةع خةماا
م،املا خيةفع يزلخسها .ناإلضافل إيى ت قةع شاخلل مع دخئا خيسةاحل لخيتس ي خيتجاسي نةن يةعم خي بادسخا خالستاختةجةل يها ليكصبح خياخعا خيائةسةة
يف،ايةاا مثل مفاجآا صة دن  .ال تزخ نظاتكا يلفتا خي قبلل إيجانةل حةث ن خصل خيتالةز على ت،زيز أدخء لحةخا خوع ا يةيكا لن ،ل ف خي قت نفس
على تقةيم مج عل ألثا تك عا ا م خي كتجاا لخيمةماا لخيحل خي بتكا  .لنتطلع إيى إ(لق عةد م خي بادسخا خيجةية خل خيكص خيثان م هذخ خي،ا ".
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خلمحة مالية حول نتائج النصف األول لعام  2029لبنك رأس الخيمة الوطني
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عرض النتائج المالية للربع الثاني لسنة 2029
إجمالي االيرادات
خستفع إج اي خإلياخدخا خيتشغةلةل ن قةخس  91.1ملة ن دسهم خماسخت إيى  991.3ملة ن دسهنم خمناسخت مقاسننل منع خياننع خيثنان ي،نا
 .1022خنمفض إج اي خإلياخدخا خيتشغةلةل ن قةخس  2.3ملة ن دسهم خماسخت مقاسنل مع خيانع خول ي،ا  .1029نلغ صناف إيناخدخا
خيف خئة لخإلياخدخا من خيت ينل خالسنلم ن،نة خيت زي،ناا يل ن دعة مبلنغ  ,99.3ملةن ن دسهنم خمناسخت  .سنجلت إيناخدخا خيف خئنة من
خيقالض خيتقلةةيل لخالستث اسخا خستفاعا ا نكسبل  %,.2مقاسنل مع خيانع خيثان ي،ا  1022نةك ا خستف،نت تكناية خيفائنة علنى خي دخئنع
خيتقلةةيل لخإلقتاخض ن قةخس  4,.9ملة ن دسهم خمناسخت  .خستفنع صناف خإليناخدخا من خيت ينل خي ت خفن منع خيشناي،ل خإلسنلمةل نكسنبل
 .%9.2ل ننا سننجلت خإلينناخدخا غةننا خي ح لننل نايف خئننة خستفاع نا ا نقة ننل  41.2ملة ن ن دسهننم خمنناسخت يتصننل خيننى  193.0ملة ن ن دسهننم
خمنناسخت لياجننع ذيننر أساسننا إيننى زينناد إينناخدخا خالسننتث اسخا ن خقننع  22.1ملةن ن دسهننم خمنناسخت يصنناحب إستفنناع إينناخدخا صنناف
خي ،لا خوجكبةل لخي شتقاا ن قةخس  19.3ملة ن دسهم خماسخت .

المصاريف التشغيلية

سجلت خي صاسي خيتشغةلةل خستفاعا (فةفا ا ن قةخس  ,.9ملة ن دسهم خماسخت مقاسنل مع خيانع خيثنان ي،نا  1022لي،نزى ذينر نصن س
سئةسننةل يزينناد ف ن خيكفقنناا خي اتبطننل نضننايبل خيقة ننل خي ضننافل لتكنناية خيتسن ي لتكنناية خإلسننتهل خيتن تننم ت ،يضننها جزئةننا م ن
إنمفاض تكاية خي ظفة لخي صاسي خيقان نةل.

جودة الموجودات ومخصصات انخفاض القيمة
تاخج،ت ممصصاا خيمسائا خإلئت انةل خيان،ةل ن خقع  21.9ملة ن دسهم خماسخت مقاسنل مع خيانع خيثان ي،ا  .1022نلغ م،ة
خيقالض لخيسل خي ت،ثا إيى إج اي خيقالض لخيسل  %3.3مقاسنل مع  %3.9ل ا ف  30ي نة  1022ل %4.1ل ا ف 32
ديس با  .1022يحتفظ خيبكر ن مصصاا لافةل ي خجهل خسائا خيقالض حةث نلغ م،ة خيتغطةل يمسائا خيقالض .%232.2

نمو الموجودات
سجل إج اي خي ج دخا ن خ ن قةخس 4.,ملةاس دسهم خماسخت يةبلغ  93.3ملةاس دسهم خماسخت مقاسنل مع  32ديس با  .1022لقة
جاءا خي ساه ل خيائةسةل م خي دخئع يةى خيبك خيت حققت ن خ ن قةخس  1.1ملةاس دسهم خماسخت لشهادخا خي دخئع يةى مصاف
خالماسخا خي،انةل خي تحة خي الزي خيت حققت ن خ ن قةخس  2.1ملةاس دسهم خماسخت  .لقة لتحق ن خإلقاخض ف خيقطاعاا
خي صافةل خيثلثل .حةث حق قطاع خيمةماا خي صافةل يلشالاا خيكبةا لخي ؤسساا خي ايةل ن خ ا على مست ى خالقاخض ن خقع
 149.9ملة ن دسهم خماسخت مقاسنل مع نهايل خيسكل خي اضةل يةصل خيى  2.1ملةاس دسهم خماسخت  .ل ا حق خإلقاخض ض قطاع
خيمةماا خي صافةل يألفاخد إستفاعا ن خقع  13,.3ملة ن دسهم خماسخت لقطاع خيمةماا خي صافةل يلشالاا خستفاعا ن خقع  9.9ملة ن
دسهم خماسخت مقاسنل مع  32ديس با .1022

ودائع العمالء

سجلت لدخئع خي ،لء ن خ ا ن خقع  4.3ملةاس دسهم خماسخت يتبلغ  32.9ملةاس دسهم خماسخت مقاسنل مع  32ديس با  .1022لجاءا
خيزياد نص س سئةسةل نتةجل يلزياد ن خقع  3.1ملةاس دسهم إماسخت ف خي دخئع وجل ل 2.4ملةاس دسهم خماسخت ف حساناا خي ،لء
خيجاسيل.

رأس المال والسيولة

نلغت نسبل لفايل سأا خي ا يلشايحل خوليى م فئل خالسهم خي،اديل  %2,.1لفقاا يباز  3مقاسنل نـ  %2,ف نهايل خيسكل خي اضةل.
لنلغت نسبل خي ج دخا خيسائلل خي ؤهلل خيتكظة ةل يلبكر ف نهايل خيانع ما نسبت  %29.2مقاسنل نـ  %24.9ف نهايل عا 1022
نةك ا خستقاا م،ة خيسلفةاا إيى خي خسد خي ستقا عكة مست ى  %20.9مقاسنل نــ  %94.9ف نهايل عا  .1022خصةس خيبكر
سكةخا مةتها خ س سك خا نقة ل  900ملة ن دلالس أمايك ف أنايل  1029ن جب نانامج سكةخا خية سل مت سطل خوجل .سةد
خيبكر قة ل خيسكةخا خالس ةل خي تبقةل خيبايغل  ,22.,3ملة ن دلالس أمايك يبانامج خيسكةخا نقة ل  200ملة ن دلالس لوجل  9سك خا
لخيت خستحقت ف  14ي نة .1029

استعراض نتائج النصف األول 2029
إستفع صاف خياخدخا خيف خئة لصاف خالياخدخا م خيت يل خالسلم  -ن،ة خيت زي،اا يل دعة يفتا خيستل أشها خي كتهةل ف 30
ي نة  1029ن قةخس  11.3ملة ن دسهم خماسخت مقاسنل مع نفس خيفتا م خي،ا خيسان  .لخستف،ت خالياخدخا خيغةا مح لل نايفائة
ن قةخس  202.3ملة ن دسهم خماسخت يتصل إيى  ,24.1ملة ن دسهم خماسخت لي،زى ذير نشكل سئةس إيى زياد خياخدخا صاف
خي ،لا خوجكبةل لخي شتقاا خي ايةل نقة ل  9,.9ملة ن دسهم خماسخت لخي ،الا لخياس ن بلغ  44ملة ن دسهم خماسخت مقاسنل مع
خيكص خول م عا .1022
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الخاصة أو موقفك المالي أو احتياجاتك فقبل التصرف بنا ًء على أ معلومات ،ينبغي أن تفكر في مدى مناسبة المعلومات عات الصلة
بهعه األمور وأ مستند عرض ع صلة وينبغي أن تسعى للحصول تحديدا ً على المشور المالية والقانونية المستقلة تجدر امشار
إلى أن جميع األوراق المالية والمنتجات المالية أو صفقات الصكوك تكون محفوفة بالمخاطر ،التي تتضمن -من بين أمور أخرى-
خطر السوق غير المواتي وغير المتوقع والتطورات المالية أو السياسية ومخاطر العملة في الصفقات الدولية
قد يحتو هعا المستند على معلومات مالية منشور  ،أو معلومات تم الحصول عليها من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ،بيانات تطلُّ ِعيَّة
اعتمدت على أرقام أو تقديرات أو افتراضات تخضع للتغيير بما في علك البيانات عات الصلة بنيَّتنا أو اعتقادنا أو التوقعات الحالية
فيما يتعلق بأعمال وعمليات بنك رأس الخيمة الوطني ووروف السوق ونتائج التشغيل والحالة المالية والمخصصات المحدد
وممارسات إدار المخاطر ونحعر القراء من االعتماد الكلي على هعه البيانات التطلُّ ِعيَّة المستقبلية وال يقدم بنك رأس الخيمة الوطني
أ التزام بتعميم نتيجة أ مراجعات للبيانات التطلُّ ِعيَّة المستقبلية هعه بعد تاريخ صدورها لتعكس وقوع األحداث غير المتوقعة
وبالرغم من استخدام العناية الواجبة في إعداد معلومات التنبؤات ،إال أن النتائج الفعلية قد تختلف بطريقة إيجابية أو سلبية من الناحية
المادية فالتنبؤات واألمثلة االفتراضية عرضة للشك والحاالت الطارئة خارجة عن إراد بنك رأس الخيمة وال يُعد األداء الماضي
مؤشرا ً يمكن االعتماد عليه بالنسبة باألداء المستقبلي
ض َّمنة في هعا المستند بما في علك
يُخلي بنك رأس الخيمة الوطني مسؤوليته فيما يتعلق بدقة ونزاهة وكمال وصحة المعلومات ال ُم َ
البيانات التطلُّ ِعيَّة المستقبلية وعن تحديث أو مراجعة أ معلومات أو بيانات تطلُّ ِعيَّة مستقبلية لتعكس أ تغيير في الوروف أو الحالة
أو الشؤون المالية لبنك رأس الخيمة الوطني أو أ تغيير في األحداث أو الحاالت أو الوروف التي يعتمد عليها البيان وال يتحمل
بنك رأس الخيمة أو الكيانات أو الشركات أو المديرون أو المووفون أو الوكالء أو أ من األشخاص اآلخرين التابعين له أ
مسؤولية ،بما في علك وعلى سبيل المثال ال الحصر ،أ مسؤولية تنشأ عن خطأ أو إهمال أو أ خسار الحقة مباشر أو غير
مباشر تنشأ عن استخدام  /الرجوع إلى هعا المستند أو محتوياته أو تنشأ فيما يتعلق به بخصوص جود أو دقة أو توقيت أو استمرار
توفُّر أو كمال أ من البيانات أو الحسابات المضمنة و/أو ال ُمشار إليها في هعا المستند
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