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 7702عة للنصف األول نتائج "راك بنك" المالية المجم  

 مةل صهنننبعلنن" نك ننس اأخ مة الننني مةنناك بن "نامس ك نننسنت مةاننام عننن"  صف اننل مةلفةاننني ةل  نن  م ا  أ 
% لنن" 32,50لننفاا مةلف ننب علنن   52فننب  مسننصذا كننف" مةك ننس  نن  ا  .5302 اا اننا 03صننفاا  ك

. هنننفمةلسنننفام م ككنننا فاةا نننكذ كننن ةس  صننننلا"تصننننلا"ن "امس ةلناأخ مة الننني مةاك اننني ةل أسنننهم ةننناكي
 ك نسن مةصب سنالهف نامس مةلفةاي مة اء عل  مة صف جاصسلك صذلاالت ال ف ةفت لالخ مإل ماة أ  فه 

 مسم نمةلالاعينت.لعًف مةصب اكلق علاهف " ةل مةصفكعي امةةاكفت

 :7702أبرز النتائج المالية للنصف األول 
 مليللود در للا إمللارات  بزيللادة قللدر ا  207.7إللل   7702صللف األول للنالبنللك أربللا  صللا    وصلللت قيمللة

 7702 عد النصف األولمليود در ا  02.2

   777.8بزيللادة قللدر ا  7702 للالل النصللف األول  مليللار در للا إمللارات  0,1وصللل إجمللال  الللد ل إللل 
 7702عد النصف األول مليود در ا 

  منذ بداية العاا   مليار در ا 0.1ادة قدر ا بزي مليار در ا 72.2 بلغ إجمال  القروض والسلفيات 

 منذ بداية العاادر ا مليار  0.2بزيادة قدر ا  در ا مليار 77.0إل   ودائع العمالء وصلت 

  77.7%, والعائد عل  متوسط حقوق المسا ميد 3.1بلغت نسبة العائد عل  األصول% 

  7702ية النصف األول % بنها73.2استقرت نسبة كفاية رأس المال عند مستوًى صح  بلغ 

 :لمحة عد النتائج المالية

 

 مليود در ا إمارات 
 37النصف األول المنته     

 7702يونيو 
النصف األول المنته     

 7702يونيو  37

 نسبة النمو

 
 %05.2 0004.2 0424.0 صا   د ل الفوائد

 %2.2 024.0 450.3 صا   الد ل غير المتأت  عد الفوائد
 %05.5 0.22.3 0232.2 إجمال  الد ل

 %0.3 ت343.5" ت3.5.3" النفقات التشغيلية
 %02.5 222.2 0040.0 األربا  التشغيلية قبل رسوا ان فاض القيمة 

 %2.5. ت522.4" ت2,.45" رسوا ان فاض القيمة
 %5.5 333.4 5..30 صا   الربح
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 :الد ل إجمال 

فخ سن ا  ةا ن   اام إلفامصب علن  أسن لالاا" 2..53 لاًم كام ع  مةصةغالب مة    إالفةبسا  
 ,للاننا"  ااننم 0.2.5كلقنن ما   ننففب   نن  مةدام نن  لننا إةنن    ةننسااعنن    لاننفا  ااننم ل 0.2إةنن  

لقفا نني لننع  دننخ  للاننا"  ااننم ..03كام ننع  مةدام نن  عنن" مةلصنننصب غاننا مةنن     ننففباكنن ةس ماصدننف  
للاننا"  ااننم  004.2 كلقنن ما مإلسنناللب مةصلاانن  لنن" مةنن   لنن" مةعننفم مةلف ننب. كلننف ماصدننع  ةمةدصننا 

 024.0كام ننع  مةقالنني م  دننف  اسننام  كنن  مةلاّلعنني مةصةننغالاي م اكننف ت ا لنن علنن  أسننفخ سنن ا ,
 للافا  اام. 0.0للاا"  اام ةصكلغ 

 :نفقات التشغيل ونسبة الد ل إل  التكلفة

ع مةةنهاا مةسنصي م اةن  ةعنفم للانا"  اانم لقفا ني لن 55.2كلقن ما مةصةنغا  افلةناًف   دقنفتماصدعت 
 % إةنن ..40لنن"  سننكي مةنن    إةنن  مةصكلدنني  م  د ننتا للاننا"  ااننم.  3.5.3ةص نن  إةنن   5304
 مةصكلدي. قلا  صااي مةكا فلج مة فاذ ةص 5302 اا اا 03 % كذلا 43.3

 :جودة األصول وان فاض القيمة

 2..45 ااننم ةص نن  إةنن  للاننا"  0.2.2 كام ننعل   ننفت م  دننف   النني مةقنناا   ماصدعننت
للاا"  اام, ااااع  ةس فب مةلقفم م ا  إة   لا ل   فت لذدظي مةقاا  غاا مةل لا ي, 

% 20.0 فصنننا مةقننناا . اا نننلت  سنننكي صغكاننني مةل   نننفت إةننن   فنننب مإلالنننفةب اكننن ةس مة لنننا
, فالننننف مسننننصقات  سننننكي مةقنننناا  مةلصع نننناة ع نننن  5304  اسننننلكا 00صننننفاا  ك% 23.0لقفا نننني لننننع 

 .5304 اسلكا  00% فب 5.4مةقاا  لقفا ي لع  لذدظي إالفةب % ل"5.3لسصا  

 مليون درهم إماراتي

النصف األول 

يونيو  03املنتهي في 

5302 

ف األول النص

 03املنتهي في 

 5302يونيو 

ديسمبر  00

5302 

نسبة النمو 

منذ بداية 

 العام %

نسبة النمو على 

 أساس سنوي 

 %3.81 %381 %.1.8 1.83 1.83 إجمالي األصول 

 %.3.8 %281 %.138 1183 1282 إجمالي القروض والسلفيات

 %181 %382 %1.82 1383 1.83 الودائع

 %81. %81. %.18 %.18 %182 نسبة القروض املتعثرة )%(

 (%.8.) (%.18) %283. %183. %181. املتعثرة )%( القروض نسبة تغطية

 (%.38) (%.18) %1.83 %1383 %1182 نسبة كفاية رأس املال )%(
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 :("رأس ال يمة الوطنية للتأميد" )راك للتأميد شركة

ناأخ مة النني مةاك انني  أسننهم ةنناكي% لنن" 32.50علنن   5302 لننفاا 52فننب نامس ك ننسن  مسننصذا 
 اام إلفامصب  4..0كسعا  فً سهل 23,024,220صقّ م كعا  ةةامء  لفكع  ةلصنلا"ن "امس ةلصنلا"ت

صلكنن" نامس ك ننسن لنن" صلاانن   نندقي ملسننصذام  كفةكفلنن  عكننا صاظانن  مةلنناما  ا نن   ,سننهم مةامذنن ةل
ة ننن لفت  مً ام ننن  مً لننن ا مةةننناكي مةصنننب صعننن    الننن"  نننال  ملنننصالس ذ ننني م غلكاننني فنننب اننن ه. مةلصفذننني
كنننااا لالاعننني لص اعننني لننن" ل صانننفت مةصننننلا" مةلكصكننناة  نننال  مةدصننناة اصكلنننع مةك نننس إةننن  ص, مةصننننلا"
 نلف" ا مةاملاي إة  صع ا  ذ صل مةسا اي ن امس ك سنلع مسصامصاااي اص سام ا ه مة دقي  .مةلقكلي

 م.ذ ا  مةعلالء عل  صااكي لصكفللي صلكب صكلعفصه

 :نمو األصول

كلنننننف كننف" لقفا نني  5302 ننال  مة  نن  م ا  للاننفا  ااننم  0.5م  ننا  كلقنن ما  إالننفةب ماصدننع
لذدظننني النننفةب إل ك  ا اسنننب إةننن  مة لنننا مةقنننا ااانننع  ةنننس كةنننا , 5304 اسنننلكا  00 علانننل فنننب

 نننندقي ة للاننننفا  ااننننم, إ ننننففيً  53.3للاننننفا  ااننننم ةص نننن  إةنننن   0.2مةقنننناا  امةسننننلدافت كام ننننع 
للانننا"  اانننم. كلنننف  02.2.كلقننن ما  أ لنننات عننن"  لننناامةصنننب  نامس ةلصننننلا"ن ةننناكي ملسنننصذام  علننن 

 .5302 اا اا 03للافا  اام كصفاا   02,0مسصقا إالفةب م  ا  ع   

 :ودائع العمالء

 .ل ننن  ك ماننني مةعنننفم للانننفا  ااننم 0..5للانننفا  ااننم ةصكلنننغ  0.4سننالت ا م نننع مةعلنننالء  لنناًم كلقننن ما 
 مإلسناللاي مةل نافاي امةا م نع مل  نفا اذسنفكفت مةذسنفكفت مةافاانيإةن  ماصدنف  ااع   ا م مة لنا 

  للافا  اام. 0.3ةصكلغ  %00.2 ك سكي  لت مةصب

 :رأس المال والسيولة

م اةنن  لنن" اأخ مةلننف  فننب  مةةننننااذي لعنننن   كلننننغ , فقنننن ن5م سننافلًف لننع لقص ننافت مصدف ّانني نكننف   
  ةس اةل ا , 5304  اسلكا 00 فب % كلف2..5 لقفا ي لع مةلفةب هفاي مةاكع ك% 50.3مةك س 

 ةننننااك افننق مةلننف  اأخ ةكدفاننني مةذننفةب م   نن  مةذننن  أ" عللننفً  كلاننًف مةةننااذي م اةنن  ةننناأخ مةلننف 
 م  نا   سنكي كلغنت ,مةاكع  هفاي افب .%05.3 اكلغ مةلناك   مةلصذ ة مةعاكاي مإللفامت ل ا 

 لالنننا  اكلنننغ%. 23.3 مة فكصننني مةلننناما  إةننن  مةقننناا  ا سنننكي ,%..02 ةلك نننس مةسنننف لي مةص ظالّاننني
 .أةهافصاة مةسصي كلف فب  ةس أاكف    اام متللافا  3 مةلسفالا" ذقاق
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 :التصنيف

نامس ك ننسن لنن"  كنن  مةاكننفلت مة اةانني مةام نن ة مةصفةانني, امةصننب ذففظننت علنن  ص نن ادفصهف  صننم ص نن ا 
 ب:م  ااة  ا" صغااا  ال  مةعفم كلف ال

 الدعم القوة املالية الودائع آخر تحديث وكالة التصنيف

 - +Baa1 / P-2 D .1.3أكتوبر  موديز

 BBB+ / F2 C 1 .1.3مارس  فيتش

 A-/ A2 BBB+ 1 .1.3أغسطس  كابيتال إنتلجنس
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 كاصا اةافم إ اال  
 مةا اخ مةص دا  

 




