
 
  درهم مليون ١٨٦٫١ قدرها يعلن عن أرباح ىبنك االتحاد الوطن

   ٨٢٠١ للعام 
  
  

  المؤشرات الرئيسية
 

 بة نقدية  أرباح بتوزيع يدارة يوصمجلس اإل هم الواحد) ٠٬٢٠(بواقع  ٪٢٠بنس ول  درهم للس رط الحص بش
 المساهمينة موافق ىعل

 ٩ بنسبة قدرها ٢٠١٨ لعامل درهم مليون ٣٫٣١٢ إلى التشغيلية اإليرادات نخفاضإ٪ 
 اف لفياتي ص جل  القروض والس مبر  ٣١ في كما درهم مليار ٧٢٫٣يس بة زيادة قدرها ٢٠١٨ديس  ٪٢ بنس

 نهاية العام السابقب مقارنة
 ٢ اقدره إنخفاض هامشيةبنسبة  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ فيكما  درهم مليار ٧٧٫٤مبلغ تسجل  العمالء ودائع٪ 
  توى يولةمس بة القروض ،كافي س جل  إلى نس تقرة بلغت و ٪٩٣٫٤الودائع تس لفيات للموارد المس بة الس نس

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  ٪٨٣
  بة لفياتنس نفة إلى إجمالي القروض والس جل  القروض المص نفة  ٪٤٫٣تس بة تغطية القروض المص ونس

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ كما في ٪١١٦٫٥تسجل 
  ١٨٫٩ تسجالن ٣طبقاً لبازل  نسبة كفاية رأس المال للشق األولو نسبة كفاية رأس المال ،قويوضع مالي٪ 

 ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠كما في على التوالي  ٪١٧٫٧و
  
  
 

 
  مؤشرات قائمة الدخل

 

  

  )مليون درهم(

٢٠١٧  ٢٠١٨  
التغير مقارنة 

   بقبالعام السا
٪ 

 وصافي الفوائد صافيإجمالي 
  اإلسالميالتمويل  الدخل من

٦  ٢٫٦٤٧  ٢٫٧٩٨  

  ٤٨-  ٩٨٤  ٥١٤  الدخل من غير الفوائد

  ٩-  ٣٫٦٣١  ٣٫٣١٢  يةيرادات التشغيلاإل

  ٩-  ١٫١٣٥-  ١٫٢٤٢-  يةمصروفات التشغيلال

  ١٧-  ٢٫٤٩٦  ٢٫٠٧٠  األرباح التشغيلية

      المحمل على قيمةالنخفاض إ
  ٤-  ٧٩٤-  ٨٢٦-  صافي ،المالية الموجودات

  ٢٩-  ٤٥-  ٥٨-  ضريبة الدخلمصروف 

  ٢٨-  ١٫٦٥٧  ١٫١٨٦  فترةصافي أرباح ال

  
  تقريبفروق ال ناتج من األرقام يإجمالقد يكون هنالك إختالف في 

  
 
 



  
  

            يمؤشرات المركز المال
  

  )مليار درهم(
  التغير  ٢٠١٧ديسمبر ٣١  ٢٠١٨ديسمبر ٣١

٪ 

  -  ١٠٧٫٥  ١٠٧٫٠ إجمالي األصول

  ٢  ٧١٫١  ٧٢٫٣ القروض والسلفيات

٩-  ٢١٫١  ١٩٫٣  إستثمارات

٢-  ٧٨٫٧  ٧٧٫٤ ودائع العمالء

  حقوق الملكية المنسوبة 
  البنك إلى مساهمي

٣-  ١٩٫٣  ١٨٫٨  

 
  
  
  

  المؤشرات المالية الرئيسية
  التغير
  

 ٢٠١٧   
٪ 

 ٢٠١٨   
٪ 

  

-٢٫٨  المساهمين حقوق متوسط على العائد ٧٫٠ ٩٫٨ 

-٠٫٥  لاألصو متوسط على العائد ١٫١ ١٫٦ 

-٦٫٢  الدخل/ التكلفة نسبة ٣٧٫٥ ٣١٫٣ 

-٠٫٥  ٣بازل  – كفاية رأس المالنسبة  ١٨٫٩ ١٩٫٤ 

-٠٫١٧   )درهم( الواحد للسهم العائد ٠٫٤٠ ٠٫٥٧ 

 
  
  

  ياألداء المال
  

 درهم مليون ١٫١٨٦ قدرها أرباحصافي  المتحدة، العربية اإلمارات دولة في الرائدة البنوك أحد ،ىالوطن االتحاد بنك سجل
  .٢٠١٨للعام 

   
 ً  بنك موعةمج إستمرت‘" ىالوطن االتحاد لبنك التنفيذي الرئيس عابدين، نصر محمد السيد/ صرح النتائج، على وتعليقا
اظ والحف األرباح هامش صافيتحقيق نمو مدروس في أصولها وحجم أعمالها باإلضافة الى تحسين  في الوطنى االتحاد

ً لإلعالن األخير "  عابدين، السيد أضافو" على جودة اصولها التجاري  يمع بنك أبوظب ندماجعملية اإل  بشأنوتبعا
ي ذوالمساهمين والموظفين على الدعم ال أن أتوجه بالشكر لعمالئنا فأني أود ،الهالل مصرفعلى الكيان الجديد  إستحواذو

الل خ المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرائدة البنوك أحدقدموه على مدار السنوات والتي شهدت نمو البنك ليصبح 
بعد  دمجتفعيل السيتم و ،على دعم االقتصاد درةقأكثر رائدة ومؤسسة مالية سينتج عن هذا الدمج . العشرون سنة الماضية

 ".الرقابية موافقة المساهمين والجهات
 

  
  
  
  



  
 نتيجةو السابق العام عن ٪٩ قدرهانسبة إنخفاض ب ٢٠١٨ للعام درهم مليون ٣٫٣١٢مبلغ  التشغيلية يراداتاإلت سجل

  .٪٦والبالغة  الفوائد من الدخلوالذي تم تعويضه جزئياً بالزيادة المحققة في  ٪٤٨نسبة ب الفوائدغير  من الدخلنخفاض إل
  
ستثمار في القيمة العادلة لإل نتيجة لتسجيل خسائر السابق العام من الفترة نفس عن من غير الفوائد صافي الدخل نخفضإ

 العمالت في التداول من المكاسب) وإنخفاض ٢٠١٧للعام  درهم مليون ٢٧(مقابل مبلغ  درهم مليون ٢٣٢بمبلغ  الممتلكات
 اعقط في األعمال حجم تناقص خلفية على والعموالت الرسوم من الدخلباإلضافة الى إنخفاض  والمشتقات األجنبية
 لدخلاجزئياً بالزيادة المحققة في  الفوائدغير  من الدخلوتم تعويض اإلنخفاض المشهود في  ،لألفراد المصرفية الخدمات

  . ٢٠١٨ عاملل ٪٢٫٧٥ نسبة سجلوالذي  أساس ةنقط ١٨ر بمقدا األرباح هامش صافينتيجة لزيادة  ٪٦والبالغة  الفوائد من
  
 

  يالمال المركز
  

 مقارنة بالعام السابق ٪٢ قدرها زيادةب ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ في كمامليار درهم  ٧٢٫٣مبلغ  القروض والسلفيات صافيسجل 
 يإجمال رإستقكما  ،األفراد لزيادة محفظة قروض الشركات وبعد تسوية اإلنخفاض المشهود في محفظة قروضنتيجة وذلك 

  . ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ في كمامليار درهم  ١٠٧مبلغ نفس مستوى العام السابق حيث سجل  عند مجموعةالأصول 
  

إستمر كما  ، ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليار درهم كما في  ٧٧٫٤ مبلغ إنخفاضاً هامشياً خالل العام لتسجل  ودائع العمالء شهدت
 الموجودات إجمالي من ٪٢٨٫٤ نسبة متضمنة اإلستثمارات األصول السائلةاً حيث بلغت مريح للمجموعة السيولة وضع

سجلت و ٪٩٣٫٤القروض للودائع  نسبة سجلتحيث قوية  األخرى السيولة مؤشراتإستمرت و ،٢٠١٨ديسمبر  ٣١ في كما
ونسبة  السيولة تغطية نسبةكل من أيضاً ستمرت أكما  ،٢٠١٨ ديسمبر ٣١ في كما ٪٨٣ المستقرة للموارد السلفيات نسبة

من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية  المنصوص عليهامتطلبات المن  بكثير علىأ المؤهلة األصول السائلة
  .المتحدة

  
  

 المصروفات التشغيلية   
  

نتيجة لمواصلة المجموعة دعم  ٪٩بزيادة قدرها  ٢٠١٨مليون درهم للعام  ١٫٢٤٢التشغيلية مبلغ  روفاتسجلت المص
 بإنخفاض متأثراً  ٢٠١٨للعام  ٪٣٧٫٥نسبة للمجموعة معدل الكفاءة (التكلفة إلى الدخل)  سجلو ،أنشطة أعمالها الحالية

 سابقاً. ةروذكالماإليرادات التشغيلية 
  
  

 جودة األصول
  

كما في  ٪٤٫٣ (مقابل ٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في  ٪٤٫٣ نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض والسلفيات سجلت
 ،األدوات المالية – ٩بتطبيق المعيار المحاسبي رقم  ٢٠١٨يناير  ١من  بدايةكما قامت المجموعة  ،)٢٠١٧ديسمبر  ٣١

ديسمبر  ٣١كما في  ٪٩٧٫١ نسبة (مقابل ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  ٪١١٦٫٥الى  القروض خسائر تغطية نسبة تحسنتو
٢٠١٧(.  

  
  

 مؤشرات الربحية والقوة المالية
  

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في كما  ٪٧٫٠الشق األول من رأس المال نسبة  على متوسط حقوق المساهمين، بإستثناء سجل العائد
ديسمبر  ٣١في كما  ٪١٫١على متوسط األصول نسبة سجل العائد و ،)٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما  ٪٩٫٨ نسبة (مقابل
 ٠٫٤٠مبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في كما  السهمعلى العائد  بلغ ، كما)٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما  ٪١٫٦ نسبة مقابل( ٢٠١٨
   .)٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما  ٪ درهم ٠٫٥٧ (مقابل درهم

  
  



  
  :٢٠١٨ ديسمبر ٣١كما في للمجموعة قويةً وسجلت النتائج التالية  المال كفاية رأسإستمرت نسب 

  )٢٠١٧ ديسمبر ٣١ كما في ٪١٩٫٤(مقابل نسبة  ٪١٨٫٩ -الكلية  المال كفاية رأس نسبة
   )٢٠١٧ ديسمبر ٣١ كما في ٪١٨٫٣(مقابل نسبة  ٪١٧٫٧ - نسبة كفاية رأس المال للشق األول

  )٢٠١٧ ديسمبر ٣١ كما في ٪١٦٫٥(مقابل نسبة  ٪١٥٫٨ - عادية للشق األولالملكية الحقوق لنسبة كفاية رأس المال 
  

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

  .المتحدة
  
 

  األرباح توزيع
   

الموافقات  ىعل بشرط الحصول درهم للسهم الواحد) ٠٬٢٠(بواقع  ٪٢٠أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 
  .الالزمة

  
  

  التقييم
 

 ينتليجنس بتأكيد تقييمات البنك وفيما يلإقامت كل من وكالة فيتش ووكالة موديز ووكالة كابيتال ، ٢٠١٨خالل العام 
  التصنيفات الحالية للبنك:

   
  للودائع من قبل وكالة موديز P-1وتصنيف  A1تصنيف 

  
نيف  نيف  (IDR) لمعدل أي دي أر +Aتص األجل من قبل وكالة  يرقص(IDR) لمعدل أى دى أر  F1طويل األجل وتص

  فيتش
  

  نتليجنس.إللعمالت األجنبية قصيرة األجل من قبل وكالة كابيتال  A1للعمالت األجنبية طويلة األجل وتصنيف +Aتصنيف 
 
  

  الجوائز والتقديرات
  

 :٢٠١٨أهم الجوائز التي حصل عليها البنك خالل العام بعض فيما يلي 
 
 ي الت ر عابدين الرئيس ل محمد نص ل قائد عمل" من قبل  ىنفيذي لمجموعة بنك االتحاد الوطنحص على جائزة "أفض

 (MENAA) ٢٠١٨مؤسسة جوائز الشرق األوسط وشمال إفريقيا وآسيا 
  عادة لعام "تم منح بنك االتحاد الوطني جائزة بوع اإل "٢٠١٨بطل الس من فعاليات أس عادة ض متياز الخدمي وس

 .(IQPC)العمالء الذي ينظمه المركز الدولي للجودة واإلنتاجية 
 ل بنك ل "االتحاد الوطني على جائزة  حص رية والتغيير في قطاع التميز في إأفض تراتيجية إلدارة الموارد البش س

 ٢٠١٨الموارد البشرية" خالل قمة الموارد البشرية في الشرق األوسط ومعرض إكسبو 
  حصل بنك االتحاد الوطني على الميدالية الذهبية لمساهمته اإليجابية في المجتمع من قبل المنظمة العربية للمسؤولية

 االجتماعية وأكاديمية جوائز التميز في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 اد الوطن ك االتح ل بن ة للتميز في األداء من ىحص المي ائزة الع ادي  على الج ا والمحيط اله ي ة آس للجودة منظم

(APQO)،  ل البنك اً كما حص تراتيجيإل ”ACE TEAM“على جائزة أيض ريةالمتعلقة ب هتس  إدارة الموارد البش
 . (APQO)منظمة آسيا والمحيط الهادي للجودة قبل من "تحفيز" 

  
 



  ل اد الوطنحص ك االتح ة بن ذي لمجموع ائزة ى الرئيس التنفي ر "على ج ة  "العربيالنس ة العربي ل المنظم من قب
 جتماعية وأكاديمية تتويج للتميز والجودة.لية اإلوللمسؤ

  ل ً  على جائزةى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك االتحاد الوطنحص تياز في إدارة مواإل "رجل األعمال الرائد عالميا
ة"  ال التجاري ة لراألعم المي ائزة الع اد الوطنى على الج ك االتح ل بن ا حص ادة األعمال "كم للعام  "The BIZZي

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

 ل بنك االتحاد الوطن رية  ىحص ادية بدبي وهيمن قبل دائرة التنمية اإلعلى جائزة دبي للتنمية البش لجهة ا قتص
 المنظمة لجائزة دبي للجودة.

 ل بنك االتحاد الوطنى تدامة في  حص ل برنامج إس اورة الموظفين" و"أفض راك ومش ل برنامج إلش على تكريم "أفض
 .في دورته االفتتاحية "برنامج جائزة السعادة في مكان العملمكان العمل" خالل حفل جوائز "

 من ل  "نساوورلد فاينجوائز مجلة " قائمة تم تكريم الرئيس التنفيذي لبنك االتحاد ض ارك  ١٠٠المرموقة ألفض مش
 .٢٠١٧لعام 

 ل بنك االتحاد الوطن ؤولية اإل ىحص ناعة دبي للمس اتعلى عالمة غرفة تجارة وص س  ةلثللمرة الثا جتماعية للمؤس
 على التوالي.

  
 

  
 
  
  

 


