
البيانات المالية الموجزة42

مالحظة
السنة المالية 
2017

السنة المالية 
2016

 a  13,106  13,550 صافي إيرادات الفوائد
 3,886  3,362 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 a  2,586  2,023 صافي أرباح الصرف األجنبي وصافي أرباح االستثمارات والمشتقات
 844  479 إيرادات تشغيلية أخرى
 20,302  19,533 اإليرادات التشغيلية

 )5,922( )5,875(مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف تشغيلية أخرى
 )b )463( )178 – شاملة: تكاليف االندماج/تكاليف معامالت متعلقة باالندماج

– )138(– استهالك الديون غير الملموسة )متعلقة باالندماج(

 )2,664( )2,384(صافي خسائر انخفاض القيمة
 )351( )324(مصروف ضريبة الدخل الخارجية

 )44( )35(الحصص غير المسيطرة

 11,322  10,915 األرباح منسوبة إلى: مساهمي المجموعة

 c  0.96  1.00 العائد على السهم - سنوي )درهم(

الميزانية العمومية - موجز )مليار درهم(
مالحظة

السنة المالية 
2017

السنة المالية 
2016

الموجودات
 123.4  138.1 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 104.2  107.8 االستثمارات
 31.6  35.2 مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية واتفاقيات إعادة شراء عكسي

 d  330.5  334.4 قروض وسلفيات
 41.1  37.5 موجودات أخرى

 14.3  19.9 موجودات غير ملموسة
 649.1  669.0 إجمالي الموجودات

المطلوبات
 78.0  68.3 مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية واتفاقيات إعادة الشراء

 13.7  24.1 أوراق تجارية
 d  395.8  379.2 حسابات العمالء وودائع أخرى

 47.2  42.6 قروض ألجل
 33.6  36.0 مطلوبات أخرى

 551.7  566.8 إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
 97.0  101.7 إجمالي حقوق الملكية المنسوبة الى مساهمي المجموعة

 0.4  0.5 حقوق غير مسيطرة
 649.1  669.0 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

بيان الدخل الموحد - موجز )مليون درهم(
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السنة المالية 
2017

السنة المالية 
2016

قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات وقطاع االستثمار )مليون درهم(
 9,817  9,375 اإليرادات التشغيلية 

 7,201  6,876 األرباح بعد الضريبة

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد )مليون درهم(
 7,460  6,862 اإليرادات التشغيلية 

 2,401  2,335 األرباح بعد الضريبة

الشركات التابعة )مليون درهم(
 1,662  1,309 اإليرادات التشغيلية 

 731  220 األرباح بعد الضريبة

المركز الرئيسي )مليون درهم(
 1,363  1,988 اإليرادات التشغيلية 

 1,033  1,519 األرباح بعد الضريبة

معلومات القطاعات - القطاع الجغرافي

السنة المالية 
2017

السنة المالية 
2016

اإلمارات العربية المتحدة )مليون درهم(
 17,734  17,101 اإليرادات التشغيلية 

 9,781  9,768 األرباح بعد الضريبة

دولي )مليون درهم(
 2,569  2,432 اإليرادات التشغيلية 

 1,585  1,182 األرباح بعد الضريبة

المؤشرات الرئيسية )%(

مالحظة
السنة المالية 
2017

السنة المالية 
2016

 a  2.49  2.55 هامش صافي الفوائد
 28.3  27.7 معدل المصروفات إلى اإليرادات )باستثناء تكاليف االندماج(

 h  69  76 تكلفة المخاطر )نقطة أساس(
 i  3.1  2.7 معدل القروض المتعثرة

 i  120.1  124.6 تغطية المخصصات
 d  83.5  88.2 معدل القروض إلى الودائع

 f  14.8  15.7 العائد على حقوق الملكية الملموسة
 2.3  2.3 العائد على األصول المرجحة للمخاطر

 g  14.5  14.8 معدل حقوق الملكية - الشق األول
 g  17.8  18.2 معدل كفاية رأس المال

مالحظات:
تم إعادة تصنيف بعض إيرادات الفوائد السلبية كصافي إبرادات للعمالت األجنبية، وبناء عليها تم تعديل هامش صافي الفوائد   )a

تعكس تكاليف االندماج قبل العام 2017 التكاليف المرتبطة بمرحلة ما قبل االندماج   )b
العائد على السهم األساسي بحسب الربح العائد على حقوق ملكية المساهمين باستثناء فوائد الشق األول من رأس المال وأسهم مستحقة الدفع   )c

تعديل صافي قروض وودائع برنامج قروض اإلسكان المواطنين   )d
حقوق الملكية الملموسة هي صافي حقوق ملكية المساهمين من الشق األول من السندات الدائمة الشهرية وحقوق المساهمين غير الملموسة   )e

العائد السنوي على حقوق الملكية: بحسب الربح العائد على حقوق ملكية المساهمين باستثناء فوائد الشق األول من رأس المال )465 مليون درهم - عام 2017( واستهالك الديون غير الملموسة )159 مليون    )f
درهم - عام 2017(

بناء على إطار مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي التفاقية بازل 3؛ تعود األرقام قبل ديسمبر 2017 إلى اتفاقية بازل 2؛ معدل حقوق الملكية – الشق األول: الشق األول من صافي رأس المال من السندات   )g
الدائمة كنسبة مئوية من األصول المرجحة للمخاطر

مخصص انخفاض القيمة المتعلقة بالقروض كنسبة مئوية من معدل إجمالي القروض والسلفيات )صافي الفوائد المعلقة(   )h
إجمالي القروض والسلفيات )صافي الفوائد المعلقة(   )i

مالجظة: قد تظهر اختالفات تقريبية في الجدول أعاله

معلومات القطاعات - قطاع األعمال


