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 للجمعية العمومية ه السنويبنك رأس الخيمة الوطني يختتم إجتماع 
 

بنك رأس الخيمة الوطني إجتماعه السننو  لجمميية  عقد 2021 أبريل 11: اإلمارات العربية المتحدة

اليمومية اليوم عن طريق المشننار ة اكلرتريةيةح ثيو يا ق المسننا موى عجز عوأيب أرباد ةقدية بنسنن ة 

سنة المالية المنتهية بتاريخ عن ا  جس لجسهم الواثد 15بواقب من رأس المال المد وع لج نكح 15%   31ل
 .من صا ي أرباد الممموعة %49.8 ثوالي  وأيب األرباد إلز د بح ثيو سيؤد  ع2020ديسم ر 

 

د   يا ق المسننننا موى المشننننار وى عجز جميب بنود جديل األعمالح ياننننمن ةلك الميياةية اليمومية الموث 

 .2020ديسم ر  31لج نكح يبياةات األرباد يالخسائر لجسنة المالية المنتهية بتاريخ 
 

وعلّق رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، معالي محمد عمران الشاااامساااي، عل  أداك ال نك 

  :، قائلا 2020ديسم ر  31للسنة المالية المنتهية بتاريخ 
ثدى إالصننن يت لت قيق  مسننناراسنننتئنائية ل نك رأس الخيمة الوطني ي نا عجز ال 2020عام  اةت بداية "

لقد غي ر الوباء . 19ثول جائ ة  و يد  عتوض تثتز بدأت األثداث كطالقح عجز اأ ضن النتائج المسمجة 

ميظم الشننننننر ات ياأل راد  ي جميب أة اء اليالم يجيجنا ةدرة أ مية بناء ةموةل أعمال   اجأي  ذا األمر

الضوء  لذ  سج طا ي أيل عقرير سنو  مترامن لج نك  ظهر ةلك ججيا  يقد . مستدام لت قيق الرفاء  التشغيجية

 . عجز المدى الطوين عجز أ مية االستدامة من أجن أياد  الرب ية يمريةة ال نك
 

ين ح ال سنننننيما أيلذك الذءيمالالمميب لدعم ثول عو ير ال عتم ور نك  ي اليام الماضننننني الت ا اةت أيلوي

عجز خاص  بشرناةط ق ةلك االقتصاد  لجوباءح يعاةوا من صيوبات مالية أي  قداى الدخن بس ب التأثير 

 ح أةناإال .لأل رادليديد من عمالئنا من الشر ات الصغير  يالمتوسطة ي ذلك عمالء الخدمات المصر ية ا

 ي الديلةح عمرنا من مسنننننناعدعهم من خالل عأجين سننننننداد المد وعات يإعاد   المهات الرقابية يبدعم من

ذه الخطو  المهمة عجز مريةة النظام عؤ د  . الرسنننننومبيض  يرجة القريض عند ال اجة يعقجين أي إلغاء 

 .لدينا المهات الرقابيةالمالي لديلة اكمارات اليربية المت د  يقو  
 

 حح سنننيز ال نك إلز عقديم ثجول مصنننر ية م ترر  لتج ية االثتياجات المصنننر ية ليمالئه2020طوال عام 

يشمن  تراربلالةامج خالل عنفيذ برلقد عيأةا قدراعنا من . المائ ة ته س   الذ   خاصة خالل  تر  اكغالق

 يمتطج ات يالم ييات الدخن يع سننننننين اليمينعيييي عمربة  إلز بنهاية المطاف ييهدف بأسننننننره ال نك

سننيواصننن بنك رأس الخيمة الوطني عوسننيب قدراعه . بالدرجة األيلزمن خالل اعتماد ةهج رقمي  الموارد

 ذر ث عفاؤلية برؤية ال نكيجتيم . الرقمية ةتائج مجموسننننننة هثيو ثققت جهود 2021االبترارية  ي عام 

 ".متيقظا  سيفضن ي 2021 عام بشأى

 
 

 

 -إنتىه-
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 حول بنك رأس الخيمة الوطن 

يانننهد . ح ي و ييت ر ياثدا  من أعرق المؤسنننسنننات المالية  ي ديلة اكمارات اليربي ة المت د 1976عأسنننس بنك رأس الخيمة الوطني  ي عام 

مال مح ثيو ع ول عر ييه من عقديم الخدمات المصر ية لأل راد   سب ليص ت مؤسسة مصر ية رائد  ب2001ال نك اةطالقة جديد   ي عام 

ياسية من الخدمات المصر ية لأل رادح ر ب ال نك ثمم اكقراض إضا ة إلز عقديمه ممموعة . الخدمات المصر ية لأل راد ياألعمال الصغير 

 ية ييو ر ال نك أيضا  ال جول المصر. خالل السنوات األخير لألعمال الصغير  يالمتوسطة التقجيديةح ياكقراض التمار ح يإقراض الشر ات 

.   ي ديلة اكماراتح ي ذلك ع ر الخدمات المصر ية الرقمية 27ح من خالل  ريعه الـننننننن "الخدمات المصر ية اكسالمية"اكسالمية ع ر قسم 
سنننوق أبوظ ي "بديلة اكمارات اليربية المت د ح يمدرجة  ي  انننر ة مسنننا مة عامة مقر ا إمار  رأس الخيمةنك رأس الخيمة الوطني بييت ر 

+.  9714 213 0000ح أي مر ي االعصنننننال عجز الرقم www.rakbank.aeييتوا ر مييد من الميجومات ع ر الرابط  ". لأليراق المالية
مننننن خننننالل "  ننننيسننننننننننن ننننوة"ي" عننننويننننتننننر" ننننمننننا يننننمننننرننننن الننننتننننواصنننننننننننن مننننب بنننننننننك رأس الننننخننننيننننمننننة الننننوطننننننننني عننننجننننز 

twitter.com/rakbankliveيfacebook.com/rakbank. 
 

  :بنك رأس الخيمة الوطنيللتواصل مع قسم العلقات العامة في 
 

 جيرالدين داغر
  9564 353 50 971+: هاتف

 geraldine@rakbank.ae: بريد إلكتروني
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