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ي ش.م.ع. 

 بنك رأس الخيمة الوطن 
دة 

ّ
ة التسعة اشهر لالنتائج المالية الموح ي  ةالمنتهيفتر

 
 2020سبتمتر  30ف

ي ) -2020 اكتوبر 22 رأس الخيمة،
ة التسعة اشهر الموّحدة ( اليوم عن نتائجه المالية ADX: RAKBANKأعلن بنك رأس الخيمة الوطن   لفتر

لعا  التابعلة . وت2020 سبتمت   30بتاريخ  ةالمنتهي ي والتا
ي سلجلها بنلك رأس الخيملة اللوطن 

تضمن مناقشة وتحليل  اداارة النتلائا الماليلة اللنر
 اسم "المجموعة". 

ً
ي يطلق عليها معا

 له والنر
 

 2020لعام الثالث للربع أبرز النتائج المالية 
ي األرباح وقدر 

 
ي  مليون درهم 132,0 ہصاف

ر
 إمارات

 السابقالربع مقارنة مع  ٪13.8بمعدل نخفاض او  ؛2019لعام الثالث لربع امقارنة مع  ٪53.6بمعدل  انخفاض 

ي  مليون 852.5إجمالي اإليرادات بقيمة 
ر
 درهم إمارات

السابقالربع مقارنة مع  ٪5.6بمعدل نخفاض او  ؛2019لعام  الثالث الربعمقارنة مع  ٪15.1بمعدل  انخفاض  

ي  52.3إجمالي الموجودات بقيمة 
ر
 مليار درهم إمارات

 منذ بداية السنة وحنر تاريخه ٪8.4بمعدل  عىل اساس سنوي؛ وانخفاض ٪7.0بمعدل  انخفاض
 

ي مليار درهم  32.6 إجمالي القروض والسلف بقيمة
 إماراتر

 منذ بداية السنة وحنر تاريخه ٪10.1بمعدل  عىل اساس سنوي؛ وانخفاض ٪10.2بمعدل  انخفاض
 
ي  مليار  34.2إجمالي ودائع العمالء بقيمة 

 درهم إماراتر
 منذ بداية السنة وحنر تاريخه ٪7.1بمعدل  عىل اساس سنوي؛ وانخفاض ٪6.2بمعدل  انخفاض

 ٪19.4نسبة كفاية رأس المال 
ي كما   ٪19.4بلغت نسبة كفاية رأس المال 

 
ي نهاية العام السابق16.8ـ مقارنة بـ 2020 سبتمتر  30ف

 
  ٪ ف

يحة األول من فئةبلغ ي نهاية العام السابق ٪15.7بـ مقارنة  ٪18.2 لعاديةا األسهم ت نسبة الشر
 
 كما ف

 

 وحتى تاريخه 2020عام منذ بداية أبرز النتائج المالية 
 

ي األرباح وقدره 
 
ي  مليون درهم 438.6صاف

 إماراتر
ة نفسها مقارنة مع  ٪47.7بمعدل  انخفاض  2019لسنة  الفتر

 
ي  2.8إجمالي اإليرادات بقيمة 

مليار درهم إماراتر  
ة نفسها لسنة مقارنة مع  ٪8.1بمعدل  فاضانخ  2019الفتر

 
 ٪7.6 *الملكيةوالعائد عىل حقوق  ٪1.1 *العائد عىل الموجودات

 احتسبا على أساس سنوي الملكية حقوقالعائد على الموجودات والعائد على  *

 2020عن الربع الثالث لعام  نظرة عامة
 

 عىل النتائج، رصح بيتر إنجالند، ا
ً
ي لألعمال، بدأنا نرى عالما  تحّسن عىل مستوى اقتصاا اولة " لرئيس التنفيذي: وتعليقا منذ إعااة الفتح التدريج 

ة والمتوس عا  الصغتر طة واألفراا ادمارا  العربية المتحدة. ومع ذلك، فقد انخفض طلب العمالء عىل القروض إىل حٍد عبتر مع استمرار العديد من التا
، اتبع  اضافةاتباع الحذر. ان ذلك باد  ي التخفيف من هذا التأثتر

يا  عىل مستوى اخ  البنك. وللمساعدة ف 
ّ
، يفراضان تحد ي

اىل بيئة سعر الفائدة المتدن 
 للغاية، عمد فيه عىل تحسير  التكلفة، االمر الذي اتضح بانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 

ً
 استباقيا

ً
عىل أساس سنوي، ما أاى  ٪12.2البنك نهجا
ازي ل٪37.4 نسبة التكلفة إىل الدخ  بنسبة إىل تحسير    للمعيار الدوىلي للتقارير مخصصا  خسائر . باستثناء مواصلة االحتساب االحتر

ً
القروض وفقا

ي للغاي9المالية رقم 
نا بحالة جيدة، مدعومة بالطبع بنها مرصف ادمارا  العربية المتحدة المرعزي االستبافر ي افتر

ة الذي ، ال تزال جواة الموجواا  ف 
ي الوقت الراهنالم االقتصاايخطة الدعم وفر 

اضير  الذين يواجهون التحديا  ف 
 .وّجهة للمقتر

 
 
ً
ة اقله خالل األرباع القليلة القاامة، حيث  ظ  الربع الثالث محفوفا ع استمرار هذه الوتتر

ّ
، وعلينا أن نتوق ي

بالتحديا  بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطن 
ي  ي التدريج 

ي هذه االثناء، قمنا و  لبعض الوقت لينعكس عىل الواضع االقتصااي، سيحتاج التعاف 
. ف  ي

ي أااء بنك رأس الخيمة الوطن 
ليبدأ ظهور تحّسن ف 

ي ذلك إطالق تطبيقنا الجديد عت  الجوال ومجموعة من المبا
، بما ف  ارا  الرقمية باالستفااة من هذا الوقت دحراز تقدم عبتر عىل صعيد التحّول الرقمي

ي مجال 
ي سيشك  بف 

ي األرباع القليلة المقبلة، والنر
ي الربع الثالث. إن خطة طرح عدا عبتر من المباارا  الرقمية ف 

ة والمتوسطة ف  عا  الصغتر عضها التا
ي السوق

ع إىل تقديم قيمة  ،طرح ممتر  وجديد وسيكون االول من نوعه ف 
ّ
 ونتطل

ً
ا  عبتر

ً
 "لعمالئنا من خالل هذه العروض. جوهرية تكتسب زخما
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ة التسعة اشهر نتائج حول لمحة مالية  ي  ةالمنتهيفتر

 
ي  2020سبتمتر  30ف

  لبنك رأس الخيمة الوطن 

 مقتطفات بيان الدخل
  النتائج الربعية التسعة اشهرنتائج 

  2020 سبتمبر

 مقارنة مع

 2019سبتمبر  

 سبتمبر

2019 
 سبتمبر

2020 

الثالث الربع 

2020  

 مقارنة مع

 الثانيالربع  

020 

 الثالثبع الر

2020  

 مقارنة مع 

 الربع الثالث

2019 

 الربع

 الثاني 

2020 

 الربع 

 الثالث

2019 

 الربع

 الثالث 

 )مليون درهم إماراتي( 2020

(٪6.1)  2,091.7 1,963.7 (٪9.8)  (٪15.6)  666.5 712.1 601.1 

صافي إيرادات الفوائد 

يرادات م  االوصافي 

 التمويل االسالمي

(٪12.6)  906.7 792.7 ٪6.4  (٪14.0) 236.2 292.5 251.4 
إيرادات غير محملة 

 بالفائدة
(٪8.1)  2,998.3 2,756.4 (٪5.6)  (٪15.1)  إجمالي االيرادات 852.5 1،004.6 902.8 

٪12.2  (1,175.0) (1,031.6) ٪3.8  ٪17.5  (338.7)  (394.7)  (325.7)  المصاريف التشغيلية 

(٪5.4)  1,823.3 1,724.8 (٪6.6)  (٪13.6) 564.1 609.9 526.8 

 قبل التشغيلية األرباح

 انخفاض مخصص

 القيمة

(٪30.7)  (983.9) (1,286.2) ٪3.9  (٪21.3)  (411.0)  (325.5)  (394.8)  
 انخفاض مخصص

 القيمة

(٪47.7)  839.4 438.6 (٪13.8)  (٪53.6)  الربح صافي 132.0 284.5 153.1 

 
 
 قتطفات المركز المالي م
ي  

 
 التبايننسبة   النتائج كما ف

( مليار ) ي
 ارهم إمارانر

 سبتمتر 
2020 

 ايسمت  
2019 

 سبتمت  
2019  

 2020سبتمت  
 مقارنة مع 

 2019ايسمت  

 2020سبتمت  
 مقارنة مع 

2019سبتمت    

(8.4٪)  56.3 57.1 52.3 إجماىلي الموجواا   (٪7.0)  

(10.1٪)  36.3 36.3 32.6 إجماىلي القروض والسلف  (٪10.2)  

(7.1٪)  36.5 36.8 34.2 الواائع  (٪6.2)  
 
 

 النسب الرئيسية
ي  

 
 التبايننسبة   النتائج كما ف

 )نسبة مئوية(
 سبتمتر 
2020 

 ايسمت  
2019 

 سبتمت  
2019  

 2020سبتمت  
 مقارنة مع 

 2019ايسمت  

 2020سبتمت  
 مقارنة مع 

 2019سبتمت  

 (7.9٪) (7.3٪)  *15.5٪ 14.9٪ *7.6٪ عائد عىل حقوق الملكية

 (1.0٪) (0.9٪)  *2.1٪ 2.0٪ *1.1٪ ىل الموجواا عائد ع

ي هامش الفائدة
 (0.5٪) (0.4٪)  *5.2٪ 5.1٪ *4.7٪ صاف 

 1.8٪ 2.1٪  39.2٪ 39.5٪ 37.4٪ التكلفة إىل الدخ نسبة 

ة  (1.4٪) (1.1٪)  3.7٪ 4.0٪ 5.1٪ نسبة القروض المتعتر

ة  2.1٪ 12.8٪  129.1٪ 118.4٪ 131.2٪ نسبة تغطية القروض المتعتر
بحسب نسبة عفاية رأس المال 

 3بازل 
٪19.4** ٪16.8 ٪17.5  ٪2.6 ٪1.9 

  *احتسبت عىل اساس سنوي
شيح **  التحوطي بعد تطبيق التر
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 2020لعام الثالث للربع  الماليةنتائج العرض 
 االيراداتإجمالي 

 سلللج  إجملللاىلي اديلللرااا  
ً
ي  مليلللون 152.1بواقلللع انخفااضلللا

ارهلللم مليلللون  852.5 ليصللل  إىل 2019لعلللام الثاللللث الربلللع  مقارنلللة ملللعارهلللم إملللارانر
ي 
ي مقارنللة مللع الربللع  50.2انخفللض إجمللاىلي اديللرااا  بواقللع  .إمللارانر

ي مليللون ارهللم إمللارانر
ي  وبللل . 2020لعللام الثللان 

 
ي إيللرااا  الفوائللد وصللاف

 
صللاف

ي  ارهلممليللون  601.1مللا قيمتله  بعللد التوزيعلا  للملواعير   – ةادسلالمي المنتجللا االيلرااا  ملن 
سللجلت إيلرااا  الفوائللد ملن القللروض  .إملارانر

انخفضلللت تكللاليف الفوائللد علللىل الواائللع والقلللروض و ، 2019لعللام الثاللللث مقارنلللة مللع الربللع  ٪28.0بنسللبة  انخفااضلللا  واالسللتثمارا التقليديللة 
ي  80.3 بواقع التقليدية

ي االيرااا  من التموي  المتوافق مع التا وارتفع  .مليون ارهم إمارانر
 
. عما وسجلت ٪42.7عة ادسالمية بنسبة يصاف

ي  مليلون ارهلم 41.0بقيمللة  انخفااضلاااليلرااا  يلتر المحمللة بالفائلدة 
ارهللم مليلون  251.4لتصل  اىل  2019لعلام  الثاللثبللالربع مقارنلة  املارانر

ي 
 انخفااضسجلت ايرااا  معامال  رصف العمال  األجنبية والمشتقا  المالية  .امارانر

ً
ي مليون  9.5بواقع  ا

ايلرااا  عما سجلت  ،ارهم امارانر
 انخفااض الرسوم والعموال  

ً
ي  مليون ارهم 38.0بقيمة  ا

ي  6.4، وتراجعت االيرااا  التشغيلية االخرى بواقع امارانر
 عواضه ،مليون ارهم امارانر

ي 
ي ايرااا  االستثمار بواقع  بشك  جزن 

 
. مليون ارهم  11.8ارتفاع ف ي

 امارانر
 
 

 كلفة إل الدخل التونسبة التشغيلية  نفقاتال
ي  69.0بواقع لهذا الربع  يةنفقا  التشغيلال، انخفضت 2019من عام  الثالثمقارنة بالربع 

ويعزى ذلك بشك  رئيسي  .مليون ارهم إمارانر
ي  نخفاضاال إىل 

 
، ومصاريف ادشغالمصاريف ، و االتصاال  و التسويق مصاريف و  ،والموظفير  من مصاار خارجية الموظفير   مصاريفف

ي البنك  تحسنت اخرى. 
 
ي نهاية الربع 39.2٪ مقارنة بل 37.4لتص  اىلنسبة التكلفة إىل الدخ  ف

 
ي  هنفس٪ ف

 .من العام الماض 

 
 

ي نخفاض مخصصات اال جودة الموجودات و 
 
 القيمة ف

ي مليون ارهم  69.4بمقدار  للربع يةئتماناال خسائر الارتفعت مخصصا  
رجع ذلك إىل حد  ، وي2019من عام الثالث مقارنة بالربع  إمارانر

ة إىل إجماىلي القروض  نسبةسجلت . 9رقم المعيار الدوىلي للتقارير المالية بموجب مخصصا  العبتر إىل ارتفاع 
القروض والسلف المتعتر

ي  ٪3.7٪ مقارنة بل 5.1والسلف 
ي  ٪4.0و 2019سبتمت   30 ف 

ي السلف.  2019ايسمت   31ف 
البنك  يحتفظويعزى ذلك اىل االنخفاض ف 

ةنسبة تغطية  اذ بلغتلمواجهة خسائر القروض  عافية   مخصصاب وهذه التغطية ال تأخذ باالعتبار العقارا   ٪131.2 القروض المتعتر
ها من اضمانا  ال  القابلة للتسيي  والمتوفرة مقاب  القروض.  موجواا المرهونة ويتر

 
 

 الموجودات
ي  4.8بمقلللدار  موجلللواا إجملللاىلي الانخفلللض 

ي  52.3، ليبلللل  2019ايسلللمت   31نلللة ملللع مقار  مليلللار ارهلللم إملللارانر
 ، مليلللار ارهلللم إملللارانر

ً
وذللللك تبعلللا

ي الكبتر لالنخفاض 
ي ف 

ي  3.7 بواقع تراجعتإجماىلي القروض والسلف النر
ي انخفض ادقراض  .مليار ارهم إمارانر

عا  المرصف   1.1بمقدار  للتا
ي  ارهلم مليلار 

ي  هلمار  مليلار  8.4ليصل  اىل  نهايلة العلام السلابق ملع مقارنلة إملارانر
ي عملا تراجلع   .إملارانر

 مليللار1.7 بمقلدار فلراالأل ادقلراض المرصلف 
ي  ارهلم

ي و  إملارانر
ي  مليلون ارهلم 873.5 بمقلدار  لألعملالادقلراض المرصلف 

 بلل املارانر
ً
نملت المسلتحقا  ملن البنلو   .2019 ايسلمت   31مقارنلة

ي  ارهلللم مليلللار 1.2 بمقلللدار
ي حلللير  تراجلللع افلللتر االسلللتثمارا  بواقلللع إملللارانر

ي  ارهلللم يلللار مل 0.6، ف 
ي  تراجلللعصلللاحبها ي إملللارانر

الرصللليد النقلللدي للللدى ف 
ي  1.2 بقيمةالمرعزي مرصف االمارا  العربية المتحدة 

 بل  مليار ارهم إمارانر
ً
 .2019 ايسمت   31مقارنة

 
 ودائع العمالء

ي ارهم مليار  2.6 بقيمةواائع العمالء  تراجعت
ي مليار ارهم  34.2 لتص  إىلإمارانر

 إمارانر
ً
ي بالفمقارنة

ة المنتهية ف  . 2019ايسمت   31 تر

اجعوجاء  ي  4.7بواقع الواائع ألج   انخفاض نتيجة التر
ي ه تعواض، مليار ارهم إمارانر

ي ارهم  يزيااة بلغت مليار  بشك  جزن 
ي واائع إمارانر

ف 
 .  الحسابا  الجارية وحسابا  التوفتر

 
 

 رأس المال والسيولة
ي نهاية العام السابق. 16.8٪ مقارنة بل 19.4 3بازل   بموجب متطلبارأس المال للبنك  عفاية  نسبة تبلغ

حصة األسهم العااية  ت بلغ٪ ف 
يحة رأس المال  ي نهاية  الموجواا بلغت نسبة  %.18.2األوىل من شا

نسبة  واستقر . ٪9.7 2020سبتمت  السائلة المؤهلة التنظيمية ف 
ي نه89.1٪ مقارنة بل 86.0 عندالسلف إىل الموارا المستقرة 

 .2019اية عام ٪ ف 
 

  نقديةالتدفقات ال
ي حكمه بل  النقد 

ي وما ف 
ي مليار ارهم  4.0 ما قيمته 2020 سبتمت   30ف 

ي  مليار ارهم  1.9مقارنة بل امارانر
ي امارانر

. 2019ايسمت   31عما ف 

ي النقد الناتا 
ي ارهم مليار  3.3األنشطة االستثمارية و ن األنشطة التشغيلية عوبل  صاف 

ي ارهم مليون  597.2و امارانر
، تم عىل التواىلي امارانر

ي ارهم  مليار 1.8استخدام 
ي امارانر

 .يةنشطة التمويلاأل ف 
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ة الممتدة منذ بداية عام نتائج  ضر ع  وحنر تاريخه 2020الفتر
ة نفسها لعام  إجماىلي اديرااا  انخفض ي  مليون 241.9 بواقع  2019مقارنة مع الفتر

. بل  مليار اره 2.8ليص  إىل ارهم إمارانر ي
 صافيم إمارانر

 محملةال غير االيرادات تراجعت .درهم اماراتي ملياري للمودعي  التوزيعات بعد - ةاالسالمي المنتجاتوصافي االيرادات م   الفوائد ايرادات

ي  االنخفاض ويعزى ذلك إلى  اماراتي، درهم مليون 792.7 اماراتي لتصل إلى درهم مليون 114 بالفائدة بمقدار
 
 معامال ع  من ايرااا  ف

ي مليون ارهم  32.4بقيمة  المالية رصف العمال  األجنبية والمشتقا 
ي امارانر

 
ي مليون ارهم  103.2بقيمة  الرسوم والعموال  ، وصاف

، امارانر
ي مليون ارهم 1.8بقيمة  االخرى التشغيلية وااليرااا  

ي ارتفاع ايرااا  االستثمار  بواقع عواضه  ،امارانر
اماراتي  درهم مليون 16.7بشك  جزن 

ي مليون ارهم  6.8واجمالي ارباح عقود التأمي  بواقع 
 .امارانر

 

ي اىل االنخفاض  بشك  رئيسي عزى ذلك يو ٪12.2 نسبةالتشغيلية ب المصاريف انخفضت
 
التسويق مصاريف ، و الموظفير   مصاريفف

ي البنك  نسبة التكلفة إىل الدخ  وصلت ادشغال، ومصاريف اخرى. مصاريف واالتصاال ، و 
 
ي 39.2٪ مقارنة بل 37.4اىل مستوى اللف

 
٪ ف

ي  سبتمت  نهاية 
 .من العام الماض 

  

ي خسائر االئتمان نسبة  تبلغ
 
ي  التسعة المنتهية لألشهر متوسط القروض والسلف اىل صاف

 
٪ 3.7٪ مقارنة مع 4.9 ،2020 سبتمت   30ف

ة نفسها من العام  ، 9المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم موجب بمخصصا  نتيجة ارتفاع ال، وذلك 2019٪ للسنة المالية 3.7و السابقللفتر

ي القروض والسلف. 
 
 يصاحبه تراجع ف

 

 

 المستقبلية والتطوراتأثر النفقات الرأسمالية حجم و 
ي عىل مستوى مليون ارهم  68.2 ما قيمته المجموعة انفقت

ي امامليون ارهم  53.7النفقا  الرأسمالية مقارنة بل امارانر
ي رانر

األشهر ف 
ي التسعة المنتهية 
، ستكون المجموعة أعتر 2019من عام  سبتمت   30ف  ي اضوء السيناريو االقتصااي الحاىلي

 . ف 
ً
ي ادنفاق عىل البنوا  تحفظا
ف 

ي ادنفاق معظم التشغيلية أق  مقارنة مع السنة المااضية. سيكون  يفراالمصالرأسمالية ومن المتوقع أن تكون 
لوما  تكنولوجيا المع ف 

ونية   .ء البنكلعمال وتعزيز الخدما  المرصفية ادلكتر
 

ي اضوء 
ا ف  الخطوا  الالزمة لخفض تكاليف  باتخاذالمجموعة  تقوم، 19-جائحة عوفيدنتيجة تداعيا  ة المتوقع ةاالقتصااي التأثتر

 .قدر ادمكان اون التأثتر عىل قيمة امتياز را  بنك عىل المدى الطوي  التشغي 
 
 

ة الممتدة منذ بداية عام  والتطورات الرئيسية األحداث  وحنر تاريخه 2020للفتر
  ي طبق

ي تتضمن حلول الهوية الوطنية الرقمية والتوقيع الرقمي ف 
وع التسجي  عت  الهوية الرقمية النر ي متا

بنك رأس الخيمة الوطن 

ي جميع فروع البنك. وتتيح الهوية الرقالعربية المتحدة اولة ادمارا 
مية لعمالء البنك والعمالء المستقبليير  إمكانية ، وذلك ف 

ي 
ي البنك ف 

ي وبمساعدة أحد موظف 
ون  نت بسالسة وأمان وذلك من خالل اضغطا  بسيطة عت  جهاز إلكتر إعمال تسجيلهم عت  ادنتر

 أي من الفروع. 

 

  ي
ان ادمارا ، وهو ب اتفاقيةأبرم بنك رأس الخيمة الوطن  عديد من الرناما والء حائز عىل متعداة السنوا  مع سكاي وراز طتر

ي وسكاي ورا
عارا ورلد ايليت من بنك رأس الخيمة الوطن  ز، المتوفرة بالنمطير  التقليدي الجوائز، لإلعالن عن إطالق بطاقة ماستر

يعة. وا  دسالمي المتوافق مع التا

 

 ي أ
ي تأثر  عن خطط أخرى لتوفتر ادياثة المالية لألفراا والمشارعلن بنك رأس الخيمة الوطن 

عا  النر ة والمتوسطة والتا يع الصغتر
وس عورو   نا. بالتداعيا  االقتصااية الناتجة عن فتر

 

  ي وقع
اع بنك رأس الخيمة الوطن  ي الفلبير  BDO Unibankمع بنك  ةشا

ي صمته بليعزز  ،، وهو مرصف عالمي عام  الخدما  ف 
ف 

ي الفلبير   مجال التحويال 
عمالء من الحصول عىل خدما  تحوي  التالمسية وفورية ستمكن خدما  را  لتحوي  األموال ال. ف 

ي الفلبير  
ي ف 
 .وآمنة لتحوي  األموال إىل اي حساب مرصف 

 

  ي عمد
اعة مع عت  خدما  را  لتحوي  األموال إىل بنغالايش اىل توسيع  بنك رأس الخيمة الوطن  فتح ممر تحويال  جديد بالتا

ي  بنك آسيا، وهو بنك تجاري خاص من الجي  الثالث. 
تسّه  خدمة را  لتحوي  األموال التحويال  إىل حسابا  بنك آسيا ف 

ي يضون 
ي بنغالايش ف 

ي آخر ف 
 .ساعة 24يضون اقائق وإىل أي حساب مرصف 
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 6 من 6 صفحة

ي 
 حول بنك رأس الخيمة الوطن 

ي علام تأسس بنك رأس الخيملة ا
 
ي ف

ي اوللة ادملارا  العربّيلة المتحلدة. 1976للوطن 
 
 ملن أعلرق المؤسسلا  الماليلة ف

ً
، وهلو يعتلت  واحلدا

ي عللام 
 
لفية لألفللراا فحسللب ليصللبح مؤسسللة 2001وشللهد البنللك انطالقللة جديللدة ف ه مللن تقللديم الخللدما  المرصل ، حيللث تحللول تللرعتر 

لفية رائللدة ب لفية لألفللراا واألعمللال المرصل ةمجللال الخللدما  المرصل لفية . إاضللافة إىل تقديملله مجموعللة صللغتر واسللعة مللن الخللدما  المرصل

لعا  لألفللراا، رفللع البنللك حجللم ادقللراض  ل ة والمتوسللطة التقليديللة، وادقللراض التجللاري، وإقللراض التا خللالل السللنوا  لألعمللال الصللغتر

ة  الحلول المرصفية ادسالمية علت  قسلم "الخلدما  المرصلفية ادسلال األختر
ً
ي اوللة  27مية"، ملن خلالل فروعله اللل. ويوفر البنك أيضا

 
ف

لللللفية الرقميللللللة. يعتللللللت   ي ادمللللللارا ، وعللللللذلك عللللللت  الخللللللدما  المرصل
عللللللة مسللللللاهمة عامللللللة مقرهللللللا إمللللللارة رأس بنللللللك رأس الخيمللللللة الللللللوطن  شا

ي للللألوراق الماليلللة".  الخيملللة ي "سلللوق أبلللوظن 
 
 ويتلللوافر مزيلللد ملللن المعلوملللا  علللت  اللللرابطبدوللللة ادملللارا  العربيلللة المتحلللدة، ومدرجلللة ف

www.rakbank.ae ي عللللىل 9714 213 0000، أو مرعلللز االتصللللال علللىل الللللرقم
+. عملللا يمكللللن التواصللل  مللللع بنلللك رأس الخيمللللة اللللوطن 

" و"فيسبو " من خالل   .facebook.com/rakbankو twitter.com/rakbanklive"تويتر

 
 إخالء مسؤولية

عة مساهمة عامة، ادمارا  تم إعداا المعلوما  المضمنة  ي )ش.م.ع.( شا
ي هذا المستند عن طريق بنك رأس الخيمة الوطن 

 
ف

ي  ( وهي عبارة عن معلوما  أساسية عامة عن أنشطة بنك رأس الخيمة"RAKBANK"العربية المتحدة )
وليس الغرض منها  الوطن 

 متوفرة بشك  مخترص وأنها ليست عاملة.  تاريخ المستند. تجدر ادشارة إىل أن هذه المعلوما محدثة بحسب أن تكون 
 

شك  المراا من المعلوما  هو أن يطلع عليها المستثمرون ذوو المعرفة باألمور االستثمارية. وال 
ُ
ي هذا ت

المعلوما  المضمنة ف 
ي ذلك  -المستند 

لمحتملير  فيما أو توصية للمستثمرين أو المستثمرين انصيحة  -والمعلوما  الماليةالمستقبلية  التطلعيةبما ف 
ها من المنتجا  أو السندا  المالية  اء أو بيع أوراق مالية أو يتر هذه المعلوما  أهدافك وال تراعي يتعلق باالحتفاظ بل أو شا

ي مدى مناسبة 
ي أن تفكر ف 

االستثمارية الخاصة أو موقفك الماىلي أو احتياجاتك. فقب  الترصف بناًء عىل أي معلوما ، ينبع 
 عىل المشورة المالية والقانونية المعلوما  ذا  

ً
ي أن تسع للحصول تحديدا

الصلة بهذه األمور وأي مستند عرض ذي صلة وينبع 
ي تتضمن المستقلة. تجدر ادشارة إىل أن جميع األوراق المالية والمنتجا  المالية أو 

صفقا  الصكو  تكون محفوفة بالمخاطر، النر
ي الصفقا  الدولية. خطر السوق يتر الموا -من بير  أمور أخرى-

ي ويتر المتوقع والتطورا  المالية أو السياسية ومخاطر العملة ف 
 نر

 
قد يحتوي هذا المستند عىل معلوما  مالية منشورة، أو معلوما  تم الحصول عليها من مصاار ُيعتقد أنها موثوقة، بيانا  

ااضا  تخضع للتغيتر 
ة اعتمد  عىل أرقام أو تقديرا  أو افتر ِعيَّ

ُّ
تنا أو اعتقاانا أو التوقعا  تطل ي ذلك البيانا  ذا  الصلة بنيَّ

بما ف 
ي  الحالية فيما يتعلق بأعمال وعمليا  بنك رأس الخيمة

وظروف السوق ونتائا التشغي  والحالة المالية والمخصصا   الوطن 
ة المستقبلية. وال يقدم بنك رأس المحداة وممارسا  إاارة المخاطر. ونحذر القراء من االعتماا الكىلي عىل هذه البيانا  التط ِعيَّ
ُّ
ل

ي  الخيمة
ة المستقبلية هذه بعد تاريخ صدورها لتعكس وقوع  الوطن  ِعيَّ

ُّ
ام بتعميم نتيجة أي مراجعا  للبيانا  التطل أي التر 

ي إعداا معلوما  التنبؤا ، إال أن النتائا الفع األحداث يتر المتوقعة. 
لية قد تختلف وبالريم من استخدام العناية الواجبة ف 

ااضية عراضة للشك والحاال  الطارئة خارجة عن إرااة بنك  بطريقة إيجابية أو سلبية من الناحية المااية. فالتنبؤا  واألمثلة االفتر
 يمكن االعتماا 

ً
ا ي مؤشا

.  رأس الخيمة. وال ُيعد األااء الماض   عليه بالنسبة باألااء المستقبىلي
 

ي ُيخىلي بنك رأس الخيمة 
ي ذلك مسؤوليالوطن 

ي هذا المستند بما ف 
نة ف  مَّ

َ
ته فيما يتعلق بدقة ونزاهة وعمال وصحة المعلوما  الُمض

ي الظروف أو 
ة مستقبلية لتعكس أي تغيتر ف  ِعيَّ

ُّ
ة المستقبلية وعن تحديث أو مراجعة أي معلوما  أو بيانا  تطل ِعيَّ

ُّ
البيانا  التطل

ي  الحالة أو الشؤون المالية لبنك رأس الخيمة
ي يعتمد عليها البيان. وال  الوطن 

ي األحداث أو الحاال  أو الظروف النر
أو أي تغيتر ف 

عا  أو المديرون أو الموظفون أو الوعالء أو أي من األشخاص اآلخرين التابعير  له أي  يتحم  بنك رأس الخيمة أو الكيانا  أو التا
ي ذلك وعىل سبي  المثال ال الحرص، أي مسؤولية تنشأ 

ة مسؤولية، بما ف  ة أو يتر مباشا عن خطأ أو إهمال أو أي خسارة الحقة مباشا
ر 
ُّ
تنشأ عن استخدام / الرجوع إىل هذا المستند أو محتوياته أو تنشأ فيما يتعلق به بخصوص جواة أو اقة أو توقيت أو استمرار توف

ي هذا المستند. 
 أو عمال أي من البيانا  أو الحسابا  المضمنة و/أو الُمشار إليها ف 

http://www.rakbank.ae/
http://www.rakbank.ae/



