مناقشة وتحليل اإلدارة – 2017/10/22

بنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع.
وحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية بتاريخ  30سبتمبر 2017
النتائج المالية الم ّ
الموحدة لفتررة التعر ة أررار المنتايرة بترارخ
رأس الخيمة 22 ،أكتوبر  -2017أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ( )ADX: RAKBANKاليوم عن نتائجه المالية
ّ
 30عبتمبر  .2017وتتضمن مناقرة وتحليل اإلدارة أدناه النتائج المالية التي عجلاا بنك رأس الخيمة الوطني والرركات التاب ة له ،والتي يطلق علياا م را اعرم
"المجموعة".

أبرز النتائج المالية للربع الثالث 2017
صافي األرباح وقدره  224.8مليون درهم إماراتي

ارتفاع بمعدل  %106.7مقارنة مع الربع الثالث لعام 2016
إمارتي
إجمالي اإليرادات بقيمة  960.2مليون درهم ا

ارتفاع بمعدل  %1.2مقارنة مع الربع الثالث لعام 2016
إجمالي الموجودات بقيمة  46.1مليار درهم إماراتي

ارتفاع بمعدل  %12.8على أساس سنوي؛ وارتفاع بمعدل  %8.3منذ بداية السنة وحتى تاريخه
إجمالي القروض والسلف بقيمة  32.6مليار درهم إماراتي

ارتفاع بمعدل  %12.5على أساس سنوي؛ وارتفاع بمعدل  %9.6منذ بداية السنة وحتى تاريخه
إجمالي ودائع العمالء بقيمة  31.5مليار درهم إماراتي

ارتفاع بمعدل  %10.9على أساس سنوي؛ وارتفاع بمعدل  %7.0منذ بداية العام وحتى تاريخه
نسبة كفاية رأس المال %20.35

بلغت نسبة كفاية رأس المال  %20.35في  30سبتمبر  2017مقابل  %22.3مقارنة مع نهاية العام السابق

أبرز النتائج المالية منذ بداية العام وحتى تاريخه
صافي األرباح بقيمة  606.3مليون درهم اماراتي

إرتفاع صافي األرباح بمعدل  %9.4مقارنة مع فترة التسعة اشهر المنتهية بتاريخ  30سبتمبر 2016
إجمالي االيرادات بقيمة  2.9مليار درهم اماراتي

إنخفاض إجمالي االيرادات بمعدل  %1.5مقارنة مع مقارنة مع فترة التسعة اشهر المنتهية بتاريخ  30سبتمبر 2016
*احتعب على أعاس عنوي

بلغ العائد على الموجودات*  %1.9والعائد على متوسط حقوق المساهمين* %10.7

التطورات

استمرارية في تحسن االداء

ت كس نتائج الربع الثالث من ال ام اعتم اررخة تحعن االداء .فارتفاع الربحية على أعاس عنوي من جاة ،ونتائج فترة التع ة ارار المنتاية بتارخ  30عبتمبر 2017
من جاة اخرى ،هي خير دليل على معاهمة االعتراتيجية المتب ة في دعم االتجاهات اإليجابية المتمثلة في تنويع الدخل ،وخفض المخصصات ،وال مل على دعم نمو

األصول وتحعين جودتاا .كما وت كس النتائج ثمار المبادرات والرراكات المختلفة التي ررعت اإلدارة في تنفيذها وال عيما الت اون المرترك مع منصة التكنولوجيا المالية
"انفويس بازار" وتوقيع مذكرة تفاهم مع رركة "اتصاالت" في مجال ادارة خدمات نقاط البيع ،وذلك من ضمن جاود البنك لتوفير حلول مصرفية رقمية ،وطرح المنتجات

والخدمات المبتكرة ،وتحعين جودة الخدمات المقدمة لل مالء على معتوى جميع قطاعات األعمال.
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لمحة مالية حول نتائج الربع الثالث لعام  2017لبنك رأس الخيمة الوطني
مقتطفات بيان الدخل
النتائج الربعية
(مليون درهم إماراتي)

الربع الثالث

نتائج االشهر التسعة المنتهية في

الربع الثالث

2017

الربع الثالث

2016

سبتمبر

2017

سبتمبر

2017

سبتمبر

2016

مقارنة مع

2017

مقارنة مع

سبتمبر2016

الربع الثالث
2016
صافي إيرادات الفوائد وصافي االيرادات من التموخل

686.2

699.3

2.035.4

%1.9

()%4.8

2,138.0

االعالمي
إيرادات غير محملة بالفائدة

260.9

262.9

()%0.7

837.8

778.8

%7.6

إجمالي االيرادات

960.2

949.1

%1.2

2,873.2

2,916.8

()%1.5

المصارخف الترغيلية

()366.1

()328.6

()%11.4

()1,082.0

()1,015.4

()%6.6

594.1

620.5

()%4.3

1,791.2

1,901.4

()%5.8

مخصص انخفاض القيمة

()369.3

()511.8

%27.8

()1,184.9

()1,347.2

%12.0

صافي الربح

224.8

108.8

%106.7

606.3

554.2

%9.4

األرباح الترغيلية قبل مخصص انخفاض القيمة

مقتطفات بيان المركز المالي
النتائج كما في
(مليار درهم إماراتي)

نسبة التباين

سبتمبر

ديسمبر

سبتمبر

2017

2016

2016

سبتمبر 2017
مقارنة مع

سبتمبر 2017
مقارنة مع

ديسمبر 2016

سبتمبر 2016

إجمالي الموجودات

46.1

42.5

40.9

%8.3

%12.8

إجمالي القروض والعلف

32.6

29.8

29.0

%9.6

%12.5

الودائع

31.5

29.4

28.4

%7.0

%10.9

النسب الرئيسية
النتائج كما في
(نسبة مئوية)

نسبة التباين

سبتمبر

ديسمبر

سبتمبر

2017

2016

2016

سبتمبر 2017

سبتمبر 2017

مقارنة مع

مقارنة مع

ديسمبر 2016

سبتمبر2016

عائد على حقوق الملكية

%10.7

%8.7

%9.8

%2.0

%0.9

عائد على الموجودات

%1.9

%1.6

%1.8

%0.3

%0.1

صافي هامش الفائدة

%6.2

%6.9

%7.0

()%0.7

()%0.8

نعبة التكلفة إلى الدخل

%37.7

%35.6

%34.8

%2.1

%2.9

نعبة القروض المت ثرة

%4.0

%4.2

%4.1

()%0.2

()%0.1

نعبة تغطية القروض المت ثرة

%78.6

%84.3

%84.5

()%5.7

()%5.9

نعبة كفاية رأس المال

%20.4

* %22.3

%23.9

()%1.9

()%3.5

*ب د احتعاب األرباح والتوزخ ات النقدية ل ام 2016
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عرض لنتائج الربع الثالث لسنة 2017
إجمالي االيرادات

عررجل إجمررالي اإليررادات الترررغيلية فرري الربررع الثالررث لعررنة  2017إرتفاعررا بواقررع  11.1مليررون درهررم إمرراراتي ليصررل إلررى  960.2مليررون

درهم مقارنة مرع الربرع الثالرث ل رام  .2016كمرا بلر صرافي إيررادات الفوائرد وصرافي االيررادات مرن التموخرل اإلعرالمي – ب رد التوزخ رات

للمررودعين  699.3 -مليررون درهررم بإرتفرراع  .%1.9عررجلت إي ررادات الفوائررد مررن القررروض التجارخررة واالعررتثمارات ارتفاعررا بنعرربة %6.0
مقارنة مع الربع الثالث ل ام  ،2016بينما ارتف رت تكراليف الفوائرد علرى الودائرع التجارخرة والقرروض بمقردار  19.1مليرون درهرم امراراتي.
وانخفض صافي االيررادات مرن التموخرل المتوافرق مرع الرررخ ة اإلعرالمية بنعربة  .%10.1كمرا وعرجلت االيررادات غيرر المحملرة بالفائردة

إنخفاضررا بقيمررة  2مليررون درهررم امرراراتي لتصررل الررى  260.9مليررون درهررم مقارنررة مررع الربررع الثالررث ل ررام  .2016فرري حررين ارتفررع مجمرروع

أربراح الترممين بمقردار  1.2مليرون درهرم وارتف رت إيررادات صرر ال مرالت األجنبيرة والمررتقات بمقردار  6.7مليرون درهرم امراراتي ،بينمررا

انخفضت إيرادات االعتثمار بمقدار  24.3مليون درهم.

المصاريف التشغيلية

إرتف ررت المصررارخف الترررغيلية بواقررع  37.5مليررون درهررم مقارنررة مررع الربررع الثالررث المنتارري فرري  30عرربتمبر  2016وي ررزى ذلررك بصررورة
رئيع ررية للزخ ررادة ف رري تك رراليف الم ررونفين والتك رراليف القانوني ررة ونفق ررات التحص رريل واع ررترداد ب ررض المص ررارخف ف رري الع ررنة الع ررابقة بص ررورة

اعتثنائية.

جودة الموجودات ومخصصات انخفاض القيمة

تراج ت مخصصات االنخفاض في قيمة القروض والعلف اثناء الربع الثالث بواقع  142.4مليون درهم اماراتي مقارنة مع الربع الثالث
ل ررام  2016نتيجررة لمعررتويات التحصرريل ال اليررة بالنعرربة لقررروض العرريارات وانخفرراض المخصصررات فرري دفتررر راك فررايننس ومحفنررة
الخدمات المصرفية التجارخة.

اعتقر م دل القروض والعلف المت ثرة إلى إجمالي القرروض والعرلف عنرد  %4.0مقارنرة مرع  %4.1فري  30عربتمبر  2016و%4.2

فرري  31ديعررمبر  .2016يحررتف البنررك بمخصصررات كافيررة لمواجاررة خعررائر القررروض حيررث تررم اعتمرراد نعرربة تغطيررة متحّفنررة لخعررائر

القروض بلغت  % 78.6وهذه التغطية ال تمخذ باالعتبار ال قارات المرهونرة وغيرهرا مرن ضرمانات الموجرودات القابلرة للتعرييل والمتروفرة
مقابل القروض.

نمو الموجودات

عجل إجمالي الموجودات نموا بواقع  3.5مليار درهم اماراتي ليصل إلى  46.1مليار درهم مقارنة مع  31ديعمبر  2016وقد جاءت

المعاهمة الرئيعية من نمو إجمالي القروض والعلف بواقع  2.8مليار درهم .وقد عاهمت القطاعات الثالث بدعم النمو :حيث حقق

قطاع الخدمات المصرفية للرركات الكبيرة والمؤععات المالية نموا على معتوى االقراض بواقع  1.6مليار درهم مقارنة مع نااية العنة

العابقة ليصل الى  6.2مليار درهم .بينما ارتفع م دل اإلقراض ضمن قطاع الخدمات المصرفية لألفراد بواقع  778.2مليون درهم

اماراتي وقطاع الخدمات المصرفية للرركات بواقع  430.3مليون درهم اماراتي مقارنة مع  31ديعمبر .2016

ودائع العمالء

عجلت ودائع ال مرالء نمروا بواقرع  2.1مليرار درهرم إمراراتي لتصرل إلرى  31.5مليرار درهرم امراراتي مقارنرة مرع الفتررة المنتايرة بترارخ 31

ديعمبر  2016وجاء هذا النمو مدعوما الى حد كبير بزخادة الودائع ألجل بواقع  2.4مليار درهم.
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حول بنك رأس الخيمة الوطني

تمعررس بنررك رأس الخيمررة الرروطني فرري عررام  ،1976وهررو ي تبررر واحرردا مررن أعرررق المؤععررات الماليررة فرري دولررة اإلمررارات ال ر ّبيررة المتحرردة .وررراد البنررك

انطالقررة جديرردة فرري عررام  ،2001حيررث تحررول تركي رزه مررن تقررديم الخرردمات المص ررفية لألف رراد فحعررب ليصررب مؤععررة مص ررفية ارئرردة بمجررال الخرردمات
المصرفية لألفراد واألعمال الصغيرة .إضافة إلى تقديمه مجموعة واع ة من الخردمات المصررفية لألفرراد ،رفرع البنرك حجرم اإلقرراض لألعمرال الصرغيرة
والمتوعررطة التقليدي ررة ،واإلقر رراض التج رراري ،تواقر رراض الرررركات خ ررالل الع ررنوات األخير ررة .وخ رروفر البن ررك أيضررا الحل ررول المصر ررفية اإلع ررالمية عب ررر قع ررم
"الخرردمات المص ررفية اإلعررالمية" ،مررن خررالل فروعرره الر ر  38فرري دولررة اإلمررارات ،وكررذلك عبررر الخرردمات المص ررفية الرقميررة .ي تبررر بنررك رأس الخيمررة
الوطني رركة معاهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات ال ربية المتحدة ،ومدرجة في "عروق أبرونبي لرألوراق الماليرة" .وختروافر مزخرد مرن
الم لومررات عب ررر الر ررابط  ،www.rakbank.aeأو مرك ررز االتص ررال عل ررى ال ررقم  .+9714 213 0000كم ررا يمك ررن التواص ررل م ررع بن ررك رأس الخيم ررة
الوطني على "توختر" و"فيعبوك" من خالل  twitter.com/rakbankliveو.facebook.com/rakbank

إخالء مسؤولية
تم إعداد الم لومات المضمنة في هذا المعتند عن طرخق بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع ).رركة معاهمة عامة ،اإلمارات ال ربية المتحدة

(" )"RAKBANKوهي عبارة عن م لومات أعاعية عامة عن أنرطة بنك رأس الخيمة الوطني وليس الغرض مناا أن تكون محدثة بحعب
تارخ المعتند .تجدر اإلرارة إلى أن هذه الم لومات متوفرة بركل مختصر وأناا ليعت كاملة.
المراد من الم لومات هو أن يطلع علياا المعتثمرون ذوو الم رفة باألمور االعتثمارخة .وال تُركل الم لومات المضمنة في هذا المعتند  -بما في
ذلك التطل ية المعتقبلية والم لومات المالية -نصيحة أو توصية للمعتثمرخن أو المعتثمرخن المحتملين فيما يت لق باالحتفاظ بر أو رراء أو بيع أوراق
مالية أو غيرها من المنتجات أو العندات المالية وال تراعي هذه الم لومات أهدافك االعتثمارخة الخاصة أو موقفك المالي أو احتياجاتك .فقبل
التصر

بناء على أي م لومات ،ينبغي أن تفكر في مدى مناعبة الم لومات ذات الصلة باذه األمور وأي معتند عرض ذي صلة وخنبغي أن

تع ى للحصول تحديدا على المرورة المالية والقانونية المعتقلة .تجدر اإلرارة إلى أن جميع األوراق المالية والمنتجات المالية أو صفقات الصكوك

تكون محفوفة بالمخاطر ،التي تتضمن -من بين أمور أخرى -خطر العوق غير المواتي وغير المتوقع والتطورات المالية أو العياعية ومخاطر
ال ملة في الصفقات الدولية.

قد يحتوي هذا المعتند على م لومات مالية منرورة ،أو م لومات تم الحصول علياا من مصادر ي تقد أناا موثوقة ،بيانات ُّ
تطل ِ يَّة اعتمدت على
ُ
أرقام أو تقديرات أو افتراضات تخضع للتغيير بما في ذلك البيانات ذات الصلة بنيَّتنا أو اعتقادنا أو التوق ات الحالية فيما يت لق بمعمال وعمليات

بنك رأس الخيمة الوطني ونرو العوق ونتائج الترغيل والحالة المالية والمخصصات المحددة وممارعات إدارة المخاطر .ونحذر القراء من
ُّ
ُّ
التطل ِ َّية
التطل ِ يَّة المعتقبلية .وال يقدم بنك رأس الخيمة الوطني أي التزام بت ميم نتيجة أي مراج ات للبيانات
االعتماد الكلي على هذه البيانات

المعتقبلية هذه ب د تارخ صدورها لت كس وقوع األحداث غير المتوق ة .وبالرغم من اعتخدام ال ناية الواجبة في إعداد م لومات التنبؤات ،إال أن
النتائج الف لية قد تختلف بطرخقة إيجابية أو علبية من الناحية المادية .فالتنبؤات واألمثلة االفتراضية عرضة للرك والحاالت الطارئة خارجة عن إرادة

بنك رأس الخيمة .وال ُي د األداء الماضي مؤر ار يمكن االعتماد عليه بالنعبة باألداء المعتقبلي.
ُّ
التطل ِ َّية
ض َّمنة في هذا المعتند بما في ذلك البيانات
الم َ
ُيخلي بنك رأس الخيمة الوطني معؤوليته فيما يت لق بدقة ونزاهة وكمال وصحة الم لومات ُ
المعتقبلية وعن تحديث أو مراج ة أي م لومات أو بيانات ُّ
تطل ِ يَّة معتقبلية لت كس أي تغيير في النرو أو الحالة أو الرؤون المالية لبنك رأس
الخيمة الوطني أو أي تغيير في األحداث أو الحاالت أو النرو

التي ي تمد علياا البيان .وال يتحمل بنك رأس الخيمة أو الكيانات أو الرركات أو

المديرون أو المونفون أو الوكالء أو أي من األرخاص اآلخرخن التاب ين له أي معؤولية ،بما في ذلك وعلى عبيل المثال ال الحصر ،أي معؤولية
تنرم عن خطم أو إهمال أو أي خعارة الحقة مباررة أو غير مباررة تنرم عن اعتخدام  /الرجوع إلى هذا المعتند أو محتوياته أو تنرم فيما يت لق به

ُّ
المرار إلياا في هذا المعتند.
بخصوص جودة أو دقة أو توقيت أو اعتمرار توفر أو كمال أي من البيانات أو الحعابات المضمنة و/أو ُ

صفحة  5من 5

