
 
  

  عن فترة مليون درهم  ٢٨٠٫١ قدرهاأرباح صافي يحقق  ىالوطن االتحاد بنك
  ٨٢٠١سبتمبر  ٣٠التسعة أشهر المنتهية في 

 
  المؤشرات الرئيسية

  
 ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر التسعة فترة عن درهم مليون ٢٫٦٤٥ تسجل مبلغالتشغيلية  اإليرادات 

 السابق العام من نفس الفترةعن  ٪٤ قدرها إنخفاض هامشيةبنسبة 
 غيلية األرباح جل مبلغ  التش هر المنتهية في  درهم مليون ١٫٧٣٨تس بتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أش  ٢٠١٨س

 ٢٠١٧ العام من نفس الفترةعن  ٪٨ قدرهاإنخفاض بنسبة 
 اف إرتفاع لف يص بتمبر  في كما درهم مليار ٦٩٫٢ إلى ياتالقروض والس بة و ٢٠١٨س  ٪٣ قدرها زيادةبنس

 السابق عن الربع
 تو يولةمن  كافي ىمس بة القروض ،الس جلالودائع  إلى نس بةو ٪٩٤٫٨ تس لفيات نس تقرة للموارد الس  المس

 ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠كما في  ٪٨٤تسجل 
 وله لفعال دارةإ بة  ،جودة األص لفياتنس نفة إلى إجمالي القروض والس جل القروض المص بة  ،٪٣٫٧ تس ونس

 ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠كما في  ٪١٣٠٫١ تسجلتغطية القروض المصنفة 
 ١٩٫٨ نتسجال ٣طبقاً لبازل  نسبة كفاية رأس المال للشق األولو نسبة كفاية رأس المال ،ضع مالي قويو٪ 

 ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠كما في  على التوالي ٪١٨٫٧و
  

  مؤشرات قائمة الدخل

  جميع األرقام بالمليون درهم

 الربع
الثالث 
٢٠١٨  

  الربع
الثالث 
٢٠١٧  

  التغير 
  مقارنة 
بالعام 
  السابق

٪ 

  التسعة
أشهر 

المنتهية في 
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  

  التسعة
أشهر 

المنتهية في 
٣٠ 

 سبتمبر
٢٠١٧  

التغير 
مقارنة 
بالعام 
  السابق

٪ 

 وصافي الفوائد صافيإجمالي 
٩٨٦  التمويل اإلسالمي الدخل من  ٧٥٦  ٠٨٨٫٢ ٣  ٨١١٫٩٥ 

٥٧٢ ١٧٨  من غير الفوائدالدخل   -٣١  ٢٨- ٧٧١ ٥٥٧  

٣٢٩ ٨٧٦  يةيرادات التشغيلاإل  -٦  ٦٤٥٫٢  ٤-٢٧٥٫٢  

٣١٤-  يةمصروفات التشغيلال  -٨٤٢  -١١  -٩٠٧  -٦٦٨  -٥  

٤٨٦ ٥٦٢  األرباح التشغيلية  -١٣  ٧٣٨٫١  ٨-٨٨٦٫١  

      المحمل على قيمةالنخفاض إ
١٠٧-  صافي ،المالية الموجودات  -٢٢٧  ١٧٤- ٥٣  -٤٨٦  ١٤ 

٧١-  ضريبة الدخلمصروف   -١٠  -٧٠  -٤١  -٣٢  -٢٨  

٣٨٤  فترةصافي أرباح ال  ٢٨٠٫١ ٧ ٤١٠  ٧-٦٩١٫٣  
 

  األرقام ناتج من فروق التقريب يقد يكون هنالك إختالف في إجمال
 
  
  
 



  مؤشرات المركز المالى
  

  جميع األرقام بالمليار درهم

سبتمبر  ٣٠
٢٠١٨  

سبتمبر  ٣٠
٢٠١٧  

  التغير 
٪ 

ديسمبر  ٣١
٢٠١٧  

  التغير 
٪  

٩٫١٠٤ إجمالي األصول  ٦٫٤١٠  - ٥٫٧١٠  -٢  

٢٫٦٩ القروض والسلفيات  ٥٫١٧  -٣  ١٫١٧  -٣  

٣٫٢٠  إستثمارات  ٨٫٨١  ١٫٢١ ٨  -٤  

٠٫٣٧ ودائع العمالء  ٣٫٧٤  -٢  ٧٫٨٧  -٧  

  حقوق الملكية المنسوبة 
  البنك إلى مساهمي

٠٫١٩  ١٫٩١  -١  ٣٫٩١  -٢  

  
  
  
  

  الرئيسيةالمؤشرات المالية 
  

  

أشهر  التسعة
 المنتهية في 

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٨  

٪  

أشهر  التسعة
  المنتهية في

 سبتمبر ٣٠ 
٢٠١٧  

٪  

  التغير 
٪ 

٫٩٩ *المساهمين حقوق متوسط على العائد  ٩٫٠١  -٠٫١  

٦٫١ *األصول متوسط على العائد  ٨٫١  -٠٫٢  

٣٫٤٣ الدخل/ التكلفة نسبة  ٥٫٣١  -٨٫٢  

٨٫١٩ ٣بازل  – كفاية رأس المالنسبة   ١٩٫٧**  ٫١٠  

٣٠٫٤  )درهم( الواحد للسهم العائد  ٠٫٠٣- ٠٫٤٦  

  ٢طبقاً لبازل  ، ***سنوي
  
  
  
  

  األداء المالي
  

 درهم مليون ١٫٢٨٠رباح قدرها أصافي دولة اإلمارات العربية المتحدة،  ، أحد البنوك الرائدة فيحقق بنك االتحاد الوطنى
 ٤٣٨مبلغ  ٢٠١٨ صافي أرباح الربع الثالث من العام سجلكما  ،٢٠١٨سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  فترة التسعةعن 

   .السابق العام من الفترة نفسعن  ٪٧الربع السابق وبنسبة زيادة قدرها  عن ٪٥بنسبة زيادة قدرها  درهم مليون
  

موعة بنك االتحاد مج واصلت" ىالوطن االتحاد لبنك التنفيذي الرئيس عابدين، نصر محمد السيد/ صرح النتائج، على وتعليقا
 لثالثاو اإليرادات في الربع  حجم األعمالنمو مدروس مما أدى إلى زيادة  تحقيقالعمل بإستراتيجيتها الهادفة إلى  الوطنى
افة و نسب رأس المال قوياً باإلض ،ومستوى السيولة ،مثل الوضع المالي الرئيسية ، كما إستمرت المؤشرات الماليةمن العام

في أنشطة أعمالها والحفاظ على ستثمار المجموعة اإل واصلت" ،وأضاف السيد عابدين "صافى هامش األرباح إرتفاعالى 
  . " في المستقبل مستدام اً والذى سيمكنها من تحقيق نمو ،قوىالوضعها 

 
  
  



بنسبة إنخفاض  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠التسعة أشهر المنتهية في عن فترة  درهم مليون ٢٫٦٤٥ مبلغ التشغيلية رباحاألت سجل
 اً جزئيوالذي تم تعويضه  ٪٢٨نتيجة إلنخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة  ٢٠١٧ العام من الفترة نفس عنهامشية 

   . ٪٥وائد والبالغة الفمن دخل الفي صافي بالزيادة المحققة 
  
 ،والعموالت الرسوم من الدخلنتيجة إلنخفاض كل من  السابق العام من الفترة نفس عن من غير الفوائد صافي الدخل نخفضإ
  األخرى.  التشغيلية اإليراداتو ،والمشتقات األجنبية العمالت في التداول من المكاسبو
  

 ٢٠١٧العام بنفس الفترة من  مقارنة أساس ةنقط ١٤ر بمقدا األرباح هامش صافينتيجة لزيادة  الفوائد من الدخل أرتفع
 . ٢٠١٨ عام سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر التسعة فترةعن  ٪٢٫٧٤ نسبة سجل يوالذ
  
  

  المالي المركز
  

نهاية عن  ٪٣ قدرها إنخفاض نسبةب ،٢٠١٨سبتمبر  ٣٠كما في مليار درهم  ٦٩٫٢مبلغ القروض والسلفيات  جماليإ سجل
التسويات الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير كل من لى إباإلضافة  عمليات السدادبعض ل نتيجةوذلك  العام السابق
   المتحفظة. المجموعة وإستراتيجية )٩المالية رقم (

  
كما سجل  الشركات،مليار درهم مدفوعاً بزيادة محفظة أصول قطاع  ١٫٩إرتفع صافي القروض في الربع الثالث بمقدار 

  عن نفس الفترة من العام السابق. بدون تغيير ٢٠١٨سبتمبر ٣٠مليار درهم كما في  ١٠٤٫٩إجمالي أصول المجموعة مبلغ 
  

كما  درهم مليار ٧٣٫٠ مبلغ سجلتل السابق العام من الفترة بنفس مقارنة ٪٢ نسبةب هامشياض إنخف ودائع العمالءشهدت 
ً  للمجموعة السيولة وضعستمر إكما  ،٢٠١٨سبتمبر  ٣٠في   سبةن متضمنة اإلستثمارات السائلةاألصول حيث بلغت  قويا
   .٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ في كما ٪٩٤٫٨القروض للودائع  نسبة وبلغت الموجودات إجمالي من ٪٣٠
  

 ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في  ٪٨٤نسبة السلفيات للموارد المستقرة  بلغتإستمرت مؤشرات السيولة األخرى قويةً حيث 
أعلى بكثير من المتطلبات المنصوص للمجموعة المؤهلة  األصول السائلةستمرت كل من نسبة تغطية السيولة ونسبة وإ

  عليها من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
  
  

 المصروفات التشغيلية
  

 من الفترة نفس عن ٪٥ قدرهازيادة  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر التسعة فترة عن التشغيلية المصروفات سجلت
لمجموعة لمعدل الكفاءة (التكلفة إلى الدخل)  بلغو ،المستقبلية هادعم أنشطة أعمالالمجموعة لمواصلة  ةنتيج السابق العام

  .٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر التسعة فترةعن  ٪٣٤٫٣نسبة 
 
  

 جودة األصول
  

 المصنفة القروض نسبة تحسنتو ،٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر التسعة فترة خالل مؤشرات جودة األصولإستقرت 
 تحسنتكما  ،)٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في كما ٪٤٫٣ نسبة مقابل( ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ في كما ٪٣٫٧ إلى القروض إجمالي إلى

  .)٢٠١٧ ديسمبر ٣٠ في كما ٪٩٧٫١ نسبة مقابل( ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ في كما ٪١٣٠٫١ إلى القروض خسائر تغطية نسبة
  
  
  
  
 
 



 الماليةمؤشرات الربحية والقوة 
  

جل  تثناء س اهمين، بإس ط حقوق المس نوي على متوس ندات العائد الس بة س ق األول من رأس المال، نس عن فترة  ٪٩٫٩الش
هر المنتهية في  عة أش بتمبر  ٣٠التس بة (مقابل  ٢٠١٨س هر المنتهية في  ٪١٠٫٩نس عة أش بتمبر ٣٠عن فترة التس  س

 ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  ٪١٫٦العائد السنوي على متوسط األصول نسبة  وسجل ،)٢٠١٧
بة  هر المنتهية في  ٪١٫٨(مقابل نس عة أش بتمبر  ٣٠عن فترة التس همبلغ العائد على  كما ،)٢٠١٧س  درهم ٠٫٤٣مبلغ  الس

عة  لفترة هرالتس بتمبر  ٣٠ في المنتهية أش عة  لفترة درهم ٠٫٤٦(مقابل مبلغ  ٢٠١٨س هرالتس بتمبر ٣٠ في المنتهية أش  س
٢٠١٧(.  

 
  :٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في للمجموعة قويةً وسجلت النتائج التالية  المال كفاية رأسإستمرت نسب 

  )٢٠١٧ ديسمبر ٣١ كما في ٪١٩٫٤(مقابل نسبة  ٪١٩٫٨ -الكلية  المال كفاية رأس نسبة
   )٢٠١٧ ديسمبر ٣١ كما في ٪١٨٫٣(مقابل نسبة  ٪١٨٫٧ - نسبة كفاية رأس المال للشق األول

  )٢٠١٧ ديسمبر ٣١ كما في ٪١٦٫٥(مقابل نسبة  ٪١٦٫٧ - عادية للشق األولالملكية الحقوق لنسبة كفاية رأس المال 
  

المصرف المركزي ومحسوبة طبقا لتعليمات  ٣طبقاً لمقررات بازل  هي نسب السيولة السالف ذكرها ان ،وجديراً بالذكر
ة العربي المصرف المركزي لدولة اإلماراتمن قبل  المنصوص عليهاالرقابية الحدود  نبكثير م علىأو لدولة اإلمارات

  .المتحدة
 
  

عملية دمج محتملة مع بنك   بشأن  مبدئيةبدء مباحثات  عن ٢٠١٨ سبتمبر ٤في تاريخ  ىبنك االتحاد الوطنأعلن  إيضاح:
 ،فعلية هذه المناقشات ما زالت في طورها المبدئي وقد ال ينتج عنها أي صفقةفإن  ،هخوكما في تاري ،التجاري يأبوظب

خطار إوسيتم  ،بأقصى درجات اإلفصاح وبتلبية كافة المتطلبات التنظيمية ىاالتحاد الوطنلتزام بنك إلتأكيد على ا كما نود
   .السوق بآخر المستجدات في حال حدوث أي تطورات جوهرية

  
 
  

  والتقديراتالجوائز 
  

  على جائزةى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك االتحاد الوطنحصل  ً تياز في إدارة واإلم "رجل األعمال الرائد عالميا
للعام  "The BIZZكما حصل بنك االتحاد الوطنى على الجائزة العالمية لريادة األعمال "األعمال التجارية" 

 "WORLDCOB" تحاد العالمي لقطاع األعمالمنظمة اإلمن قبل عن فئة "الشركة الريادية الملهمة"  ٢٠١٨
 .٢٠١٨لعام  "The BIZZ" في حفل توزيع جوائز

 من قبل دائرة التنمية اإلقتصادية بدبي وهي الجهة على جائزة دبي للتنمية البشرية  ىحصل بنك االتحاد الوطن
 المنظمة لجائزة دبي للجودة.

 " أفضل برنامج إلشراك ومشاورة الموظفين" و"أفضل برنامج إستدامة في حصل بنك االتحاد الوطنى على تكريم
 .في دورته االفتتاحية "برنامج جائزة السعادة في مكان العملمكان العمل" خالل حفل جوائز "

  مشارك  ١٠٠المرموقة ألفضل  "نساوورلد فاينجوائز مجلة " قائمةتم تكريم الرئيس التنفيذي لبنك االتحاد ضمن
 .٢٠١٧لعام 

 ةلثللمرة الثا جتماعية للمؤسساتحصل بنك االتحاد الوطنى على عالمة غرفة تجارة وصناعة دبي للمسؤولية اإل 
 على التوالي.

 ؤولية المنظمة العربية للمس من قبلميدالية التميز الذهبية للمسؤولية االجتماعية  على ىحصل بنك االتحاد الوطن
  .لمساهماته اإليجابية تجاه المجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدةاالجتماعية وأكاديمية جوائز التميز في 

  
  
  
 
 

 


