
  مليون درهم  ٤٢٦قدرها  يحقق أرباحا ىالوطن االتحاد بنك 
   ٢٠١٨من العام  الربع األول في

 
  المؤشرات الرئيسية

    ٥ قدرها إنخفاضبنسبة  ٢٠١٨ عام الربع األول من في درهم مليون ٥٩٧ مبلغاألرباح التشغيلية سجلت ٪
ً إنخفاض ياتالقروض والسلف شهدت  ٢٠١٨ عامال الربع األول من في ٪٢ اقدره ةاض هامشيـفـإنخبنسبة  درهم مليون ٨٨٣مبلغ يلية ـشغـالت اإليراداتسجلت   ٢٠١٧ العام من الفترة نفس عن  كما درهم مليار ٦٩٫١ مبلغلتسجل  ٢٠١٨ عام خالل الربع األول من ا
كما  ،٢٠١٨ مارس ٣١ فيكما  درهم مليار ٧٤٫٨ مبلغتسجل  العمالء ودائع ،تمويلمن ال كافيةمستويات   فى زيادة األصولنتقائية اإل تهاسياسالمجموعة  مواصلةعلى خلفية  ٢٠١٨ مارس ٣١ في

 ضمن أمريكي دوالر مليون ٥٠٠ بقيمة سنداتإصدار ب بنجاحو ٢٠١٨ عام الربع األول من في قام البنك
 بلغت المستقرة للموارد السلفيات نسبةو٪ ٩٢٫٤الودائع تسجل  إلى نسبة القروض ،قوي سيولةمستوى   األجل متوسطة اليورو لسندات البنك برنامج

٪ ٤٫٣ تسجل القروض المصنفة إلى إجمالي القروض والسلفياتنسبة  ،جودة األصولمؤشرات ستقرار إ  ٢٠١٨ مارس ٣١ في كما ٪٨١  ٪١٩٫٣ نتسجال ٣طبقاً لبازل  نسبة كفاية رأس المال للشق األولو المالنسبة كفاية رأس  ،وضع مالي قوي  ٢٠١٨ مارس ٣١ ٪  كما في١٢٧٫٣ونسبة تغطية القروض المصنفة تسجل 
   ٢٠١٨ مارس ٣١ كما في على التوالي ٪ ١٨٫١و

  مؤشرات قائمة الدخل

  جميع األرقام بالمليون درهم
 الربع
األول

٢٠١٨  
  الربع
األول

٢٠١٧  
التغير مقارنة 

  بقبالعام السا
٪ 

  الربع
   الرابع
٢٠١٧  

 التغير مقارنة 
  بقالساالربع ب

٪ 
 ٢ ٦٦٦ ٤ ٦٥٢ ٦٧٨  التمويل اإلسالمي الدخل من وصافي إيرادات الفوائد صافي

١٦- ٢٤٥ ٢٠٥  الدخل من غير الفوائد  ٤- ٢١٣  
٢- ٨٩٧ ٨٨٣  يةيرادات التشغيلاإل  ٨٧٩ - 
٢٨٦-  يةمصروفات التشغيلال  -٢٦٥  -٨  -٢٧٠  -٦  

٥- ٦٣١ ٥٩٧  األرباح التشغيلية  ٢- ٦١٠  
      المحمل على قيمةالنخفاض إ

١٦٠-  صافي ،المالية الموجودات  -١٦٩  ٣٠٨- ٥  ٤٨ 
١٢-  ضريبة الدخلمصروف   -١١  -٩  -١٣  ٨ 

٦- ٤٥٢ ٤٢٦   صافي أرباح المجموعة  ٤٧ ٢٨٩ 
 
  

    األرقام ناتج من فروق التقريب يقد يكون هنالك إختالف في إجمال
  
  



 
 

              مؤشرات المركز المالى
  

  
  بالمليار درهمجميع األرقام 

 مارس ٣١
٢٠١٨  

 مارس ٣١
٢٠١٧  

مقارنة  التغير
  بقبالعام السا

٪ 
 ديسمبر ٣١

٢٠١٧  
 التغير مقارنة 

  بقالساالربع ب
٪  

١- ١٠٧٫٥ ٢ ١٠٤٫٦ ١٠٦٫٣ األصول إجمالي  
٦- ٧٣٫٥ ٦٩٫١ ياتالقروض والسلف  ٣- ٧١٫١  

٤- ٢١٫١ ٢٩ ١٥٫٦ ٢٠٫٢  إستثمارات  
١- ٧٥٫٦ ٧٤٫٨ ودائع العمالء  ٥- ٧٨٫٧  
  إلى المنسوبةحقوق الملكية 

٦- ١٩٫٣ - ١٨٫٢ ١٨٫٢  البنك مساهمي  
  
 
  

  المؤشرات المالية الرئيسية
  التغير

الربع األول  
٢٠١٧   

٪  
الربع األول  

٢٠١٨   
٪  

  
 * العائد على متوسط حقوق المساهمين ١٠٫١ ١١٫١ ١٫٠-
 *األصولالعائد على متوسط  ١٫٦ ١٫٧ ٠٫١-
 الدخل /التكلفة نسبة ٣٢٫٤ ٢٩٫٦ ٢٫٨- 

  ٣بازل  – كفاية رأس المالنسبة  ١٩٫٣ **١٨٫٨ ٠٫٥
  (درهم) الواحد لسهمل العائد  ٠٫١٤  ٠٫١٥ ٠٫٠١-

  ٢بازل طبقاً ل ، ***سنوي
    

  األداء المالي
  

ً قدرها أ، أحد البنوك الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حقق بنك االتحاد الوطنى فى  درهم مليون ٤٢٦رباحا
 العام من ةالفتر نفس عن ٪٦ قدرهإنخفاض بو الربع السابق، عن٪ ٤٧ قدرها بزيادة، ٢٠١٨الربع األول من العام 

   .الماضي
  

المشهود  تباطؤ ال إستمر "ىالوطن االتحاد لبنك التنفيذي الرئيس عابدين، نصر محمد السيد/ صرح النتائج، على وتعليقا
المجموعة  تواصلكما  نتيجة إلستمرار ضعف الطلب على اإلئتمان، المحليلقطاع المصرفي القروض ل نمو محفظة في

العوائد على المحققة فى زيادة الأدت و، تها اإلئتمانيةالخاصة بزيادة محفظ اإلنتقائية اسياستهخالل هذه الفترة العمل ب
خالل الربع األول  األرباح هامشصافي إرتفاع لى إمما أدى  ،وأكثر ،التمويلتكاليف الزيادة في  إلى تعويضاألصول 

سندات بإصدار  ،من العام األول الربع خالل بنجاحو بنك االتحاد الوطني قام " عابدين، السيد أضافو ،٢٠١٨العام من 
 تنويع مصادرهدف باألجل  ةاليورو متوسط لسندات البنكبرنامج  ضمنمليون دوالر أمريكي  ٥٠٠غير مضمونة بقيمة 

ى بنك االتحاد ة فلمستثمرين القويثقة ا عكستم تغطية اإلصدار بأكثر من مرتين مما و ،التمويل على المدى المتوسط
               ."الوطني

  
 



 
 

بنسبة إنخـفـاض  ٢٠١٨ مارس ٣١ في المنتهية أشهر الثالثة لفترة درهم مليون ٨٨٣مبلغ اإليرادات التـشغـيلية سجلت 
 شهدفي حين  ٪١٦من غير الفوائد بنسبة نتيجة إلنخفاض الدخل  السابق العام من الفترة نفس عن ٪٢ قدرها ةهامشي

  من العام.  الفترة نفسخالل ٪ ٤زيادة قدرها نسبة  الدخل من الفوائد
  
 الرسوم من الدخلنتيجة إلنخفاض كل من  ٢٠١٨في الربع األول من عام  من غير الفوائد صافي الدخل نخفضإ

إنخفاض  نسبةبمليون درهم  ٢٠٥حيث سجل مبلغ  والمشتقات األجنبية العمالت في التداول من المكاسبو ،والعموالت
دخل الفي صافي بالزيادة المحققة  اً جزئيوتم تعويض هذا اإلنخفاض  ،٢٠١٧ العام نفس الفترة منب مقارنة٪ ١٦قدرها 

بنفس الفترة  مقارنة أساس نقاط ٤بمقدار األرباح هامش صافينمو نتيجة ل ٪٤ نسبة زيادة قدرها سجلوالذي  وائدالفمن 
صافي هامش في  السالف ذكرهاالزيادة  تم تحقيقو ٢٠١٨ عام من األول الربع في٪ ٢٫٦٢ نسبة ليسجل ٢٠١٧من 
 . الودائع تكلفةفي بعد تسوية الزيادة والعائد على األصول  رتفاعإلنتيجة  رباحاأل
   

  المالي المركز
  

نهاية مقارنة ب ٪٣ بإنخفاض قدرة ٢٠١٨ مارس ٣١ في كمامليار درهم  ٦٩٫١مبلغ  القروض والسلفيات سجل صافي
ن مالناتجة  التسوياتو ئتماناإل الطلب علىتباطؤ باإلضافة إلى  المستحقة  بعض القروض لسداد نتيجةوذلك  العام السابق

 ٣١ في كمامليار درهم  ١٠٦٫٣مبلغ  مجموعةالأصول  يإجمال كما سجل )،٩الدولي للتقارير المالية رقم (تطبيق المعيار 
  العام السابق.  فس الفترة منعن ن ٪٢ قدرها زيادةب ٢٠١٨ مارس

  
ً إنخفاض ودائع العمالء شهدت مليار درهم كما في  ٧٤٫٨عن نفس الفترة من العام السابق لتسجل مبلغ  ٪١بنسبة  اً طفيف ا

٪ ٣١ نسبة متضمنة اإلستثمارات األصول السائلةاً حيث بلغت قوي للمجموعة السيولة وضعإستمر  .٢٠١٨ مارس ٣١
 نسبة سجلتحيث  ةً قوي األخرى السيولةإستمرت مؤشرات كما  ،٢٠١٨ مارس ٣١ في كما الموجودات إجمالي من

   .٢٠١٨ مارس ٣١ في كما٪ ٨١ المستقرة للموارد السلفيات نسبةسجلت و٪ ٩٢٫٤القروض للودائع 
  

ً مع متطلبات الجهات الرقابية ،دائم بشكل ،البنك إستمر ً تماما ونسبة  السيولة تغطية نسبةكل من ستمرت ا حيث متوافقا
المنصوص عليها من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية متطلبات ال من بكثير علىأ المؤهلة األصول السائلة

  .المتحدة
         

 المصروفات التشغيلية
  

 توجاء، ٢٠١٧ العام من الفترة نفس عن٪ ٨بنسبة  ٢٠١٨فى الربع األول من العام التشغيلية  اتفوالمصر إرتفعت
  البنية التحتية في تطوير ستثماراإلمواصلة  باإلضافة إلىالمجموعة  أعمال ةطألنش لمستمرادعم للنتيجة  الزيادة المسجلة

 .ةالتكنولوجيو
  

ً  إستمر والذى ٪٣٢٫٤نسبة  العام من األول الربعفي للمجموعة معدل الكفاءة (التكلفة إلى الدخل)  سجل  مع متوافقا
  .في دولة اإلمارات المصرفي القطاع فيققة حالم المعدالت أفضل بين منو السابقة اتالفتر

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جودة األصول
  

ديسمبر  ٣١٪ كما في ٤٫٣(مقابل  ٢٠١٨مارس  ٣١كما في  ٪ ٤٫٣نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض  بلغت
  .٢٠١٨يناير  ١من  اً عتبارإ )٩عة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (وكما قامت المجم) ٢٠١٧

  
نسبة  إلى تحسن )٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (والمتعلقة ب التعديالت الناتجة من الفترة اإلنتقالية تطبيق أدى

  ).٢٠١٧ديسمبر  ٣١٪ كما في ٩٧٫١(مقابل  ٢٠١٨مارس  ٣١٪ كما في ١٢٧٫٣إلى المصنفة القروض  تغطية
 
  
 مؤشرات الربحية والقوة المالية 
  

 الربع في ٪١٠٫١الشق األول من رأس المال، نسبة سندات العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، بإستثناء سجل 
العائد السنوي على متوسط  سجلكما  ،)٢٠١٧ العام من األول الربع في٪ ١١٫١نسبة (مقابل  ٢٠١٨ العام من األول

العائد  بلغو ،)٢٠١٧ العام من األول الربع في٪ ١٫٧ نسبة (مقابل ٢٠١٨ العام من األول الربع في٪ ١٫٦األصول نسبة 
   .)٢٠١٧ العام من األول لربعل٪ ٠٫١٥(مقابل نسبة  درهم ٠٫١٤مبلغ  لربع األول من العامل السهمعلى 

  
٪ ١٩٫٣ المصرف المركزي لدولة اإلماراتطبقا لتعليمات  ةبوحسوالمللمجموعة  المال كفاية رأسل ٣ بازلنسبة  تسجل

نسبة كفاية رأس المال للشق  بلغتكما ، )٢٠١٧ ديسمبر ٣١ فيكما ٪ ١٩٫٤(مقابل نسبة  ٢٠١٨مارس  ٣١كما في 
نسب  جدير بالذكر انو )٢٠١٧ ديسمبر ٣١ فيكما ٪ ١٨٫٣(مقابل نسبة  ٢٠١٨ مارس ٣١كما في ٪  ١٨٫١ األول

   .المنصوص عليهاالرقابية الحدود  نبكثير م علىأالسيولة السالف ذكرها 
  

  الجوائز والتقديرات
    المرموقة ألفضل  "نساوورلد فاينجوائز مجلة " قائمةتم تكريم الرئيس التنفيذي لبنك االتحاد ضمن

 .٢٠١٧من األفراد والشركات المتميزين لعام  مشارك ١٠٠
  للمرة  ي للمسؤولية االجتماعية للمؤسساتعلى عالمة غرفة تجارة وصناعة دب الوطنىحصل بنك االتحاد  .على التوالي ةلثالثا

 

  

  


