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دمة
المق ّ
يتناول هذا التقرير عينة من البنوك الوطنية التي يقع مركزها الرئيسي في إمارة أبوظبي عن الربعين األول والثاني لعام
 4102لألقاليم الثالثة (أبوظبي ،العين ،الغربية) .وتعد السجالت اإلدارية للمصرف المركزي عن إمارة أبوظبي مصدر
البيانات الواردة في هذا التقرير .وقد تم استعراض اإليرادات اإلجمالية وإحصاءات عن عدد العاملين وتعويضاتهم ومعدل
أسعار الفائدة على الودائع والقروض والسلف ،باإلضافة الى صافي الدخل للبنوك التجارية واإلسالمية.
يهدف هذا التقرير إلى التعرّف على خصائص أنشطة البنوك العاملة في اإلمارة وتوفير البيانات والمعلومات األساسية
الالزمة عنها ،وذلك من أجل المساهمة في بناء وتنمية االستثمار القتصاد إمارة أبوظبي.
ويحتوي الجزء األخير في هذا التقرير على المالحظات الفنية والمفاهيم التقنية ،حيث تم جمع البيانات من خالل
السجالت اإلدارية للمصرف المركزي.
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ملخص النتائج


بلغت قيمة اإليرادات اإلجمالية للبنوك العاملة في إمارة أبوظبي  7.7مليار درهم في الربع األول لعام  ،4102بنسبة
زيادة  %4.2بالمقارنة مع الربع األول عام  4102حيث بلغت  7.6مليار درهم.



بلغت قيمة اإليرادات اإلجمالية للبنوك العاملة في إمارة أبوظبي  7.9مليار درهم في الربع الثاني لعام  ،4102بنسبة
زيادة  %4.2بالمقارنة مع الربع الثاني عام  4102حيث بلغت  7.7مليار درهم.



بلغت قيمة المصاريف التشغيلية لنوك إمارة أبوظبي  2.2مليار درهم في الربع األول عام  ،4102وذلك مقابل 2.2
مليار درهم لنفس الربع عن عام .4102



انخفضت قيمة المصاريف التشغيلية لبنوك إمارة أبوظبي لتبلغ  2.6مليار درهم في الربع الثاني لعام  ،4102وذلك
مقارنة بقيمتها في نفس الفترة من عام  4102حيث بلغت  2.1مليار درهم.



شكل صافي ايرادات الفوائد أعلى نسبة من االيرادات اإلجمالية للبنوك في الربع األول لعام  ،4102حيث بلغت
 .%66.1تالها ايرادات االستثمار بنسبة  .%01.1في حين كانت تلك النسب متقاربة للربع الثاني لعام  4102مقارنة
بالربع الثاني عام .4102



ارتفعت قيمة نصيب العامل من تعويضات العاملين في البنوك العاملة في إمارة أبوظبي في الربع األول لعام 4102
لتبلغ  224279درهم وبنسبة زيادة  %24.0بالمقارنة مع الربع األول عام .4102



انخفضت قيمة نصيب العامل من تعويضات العاملين في البنوك العاملة في إمارة أبوظبي في الربع الثاني لعام
 4102لتبلغ  244421وبنسبة انخفاض  %2.9بالمقارنة مع الربع الثاني عام .4102



بلغ عدد العاملين في البنوك العاملة في إمارة أبوظبي  04.7ألف عامل خالل الربع األول عام  ،4102بنسبة زيادة
 %9.9عن الربع نفسه عام .4102



انخفضت نسبة معدل الفوائد على الودائع في إمارة أبوظبي الربع األول من عام  4102بنسبة  %07.7بالمقارنة
مع الربع األول عام .4102



انخفضت نسبة معدل الفوائد على القروض الشخصية المصرفية في إمارة أبوظبي بنسبة  %1.2في الربع األول
عام  4102بالمقارنة مع الربع األول عام  .4102وبنسبة  %1.2في الربع الثاني عام  4102بالمقارنة مع نفس الربع
عام .4102
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تحليل النتائج
أظهرت نتائج البنوك محل الدراسة ارتفاع نسبة صافي الدخل للبنوك التجارية واإلسالمية خالل الربعين األول والثاني
لعام  4102بنسبة  %7.7وبنسبة  %2.7مقارنة مع الربعين األول والثاني من عام  4102على التوالي .أما فيما يتعلق
بعدد العاملين فقد شهد ارتفاعا بنسبة  %9.9في الربع األول من عام  4102مقارنة مع نفس الربع لعام  ،4102ليواصل
ارتفاعه بنسية  %04.1في الربع الثاني من عام  4102مقارنة مع نفس الربع عام .4102
الدخل الصافي
ُيقصد بالدخل الصافي هنا ،الدخل الناتج عن طرح الفوائد المدفوعة من إجمالي الفوائد المقبوضة بالنسبة للبنوك
التجارية ،ومضاف اليه الدخل من االستثمار ،في حين يعود مفهومة في البنوك اإلسالمية الى الفرق بين العوائد المتحققة
للبنك على استثمار األموال بمختلف أشكال االستثمار (مشاركة ،مرابحة ومضاربة وغيرها) والمدفوعات للمودعين على
شكل أرباح على الودائع.
حققت البنوك التجارية نموا في صافي دخلها ليبلغ  74172مليون درهم وبنسبة زيادة  %7.7خالل الربع األول من عام
 4102مقارنة مع الربع نفسه من عام  ،4102و 74220مليون درهم وبنسبة زيادة  %2.7في الربع الثاني من عام 4102
مقارنة مع الربع الثاني من عام  .4102ويبين الشكل التالي اتجاه هذا الدخل خالل أرباع عام  4102والربع األول والثاني
من عام .4102
الشكل ( :)0الدخل الصافي
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شكل الدخل الصافي للبنوك التجارية حوالي  %72.2من إجمالي الدخل الصافي لجميع البنوك محل الدراسة خالل الربع
األول لعام  4102وذلك مقابل  %06.7بالنسبة للبنوك اإلسالمية خالل نفس الفترة كما يبينه الشكل ( ،)4حيث أن هذه
النسب متقاربة بمقارنة الربع الثاني من عام  4102مع الربع الثاني من عام .4102
الشكل ( :)4صافي الدخل للبنوك التجارية واإلسالمية في الربع الثاني 4102
البنوك اإلسالمية

البنوك التجارية

%16.4

%83.6
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اإليرادات االجمالية
تتمثل اإليرادات اإلجمالية للبنوك بصافي ايرادات الفوائد (الفوائد المقبوضة مطروحا منها الفوائد المدفوعة) ومجموع
االيرادات من االستثمار باإلضافة الى اإليرادات األخرى ،هذا فيما يتعلق بالبنوك التجارية ،أما البنوك اإلسالمية فتتمثل
باإليرادات من مختلف أنواع االستثمار سواء كان من خالل المرابحة أو المضاربة أو المشاركة أو أي شكل آخر باإلضافة
الى اإليرادات األخرى ،اال أن ما توفر من بيانات عن البنوك اإلسالمية التي مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي هو فقط الدخل
الصافي والذي سبق ذكره ،ولذلك سيقتصر الحديث هنا عن اإليرادات االجمالية للبنوك التجارية.
بلغت قيمة اإليرادات االجمالية للبنوك التجارية التي يقع مركزها الرئيسي في إمارة ابوظبي وفقا للتعريف السابق خالل
الربع األول من عام  4102حوالي  7.7مليار درهم مقابل  7.6مليار درهم خالل الربع نفسه من عام  ،4102وبنسبة ارتفاع
 %4.2مقارنة مع الربع نفسه من لعام  ،4102والشكل التالي يبين تطور األنواع المختلفة لإليرادات والمجموع الكلي لها
بصورة ربع سنوية عام  4102والربعين األول والثاني من عام .4102
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الشكل ( :)1إيرادات البنوك التجارية التي يقع مركزها الرئيسي في إمارة أبوظبي خالل أرباع عام 4101
والربع األول والثاني  4102بالمليون درهم
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ارتفع صافي الدخل للبنوك التجارية من  5,520مليون درهم في الربع األول عام  4102الى  24911مليون درهم في الربع
األول عام  ،4102وبنسبة نمو سنوي بلغت  %6.9نتج ذلك عن ارتفاع الفوائد المقبوضة بنسبة  %4.7وتراجع الفوائد
المدفوعة بنسبة  ،%2.0أما البنوك اإلسالمية فقد حقق صافي دخلها نموا نسبته  %04.7خالل الربع األول من عام
 4102مقارنة مع الربع األول من عام  .4102في حين ارتفعت الفوائد المقبوضة بنسبة  %2.2والفوائد المدفوعة بنسبة
 %2.2في الربع الثاني عام  4102مقارنة بنفس الربع عام  4102محققه صافي دخل من الفوائد بنسبة نمو  ،%4.2أما
البنوك اإلسالمية فقد حقق صافي دخلها نموا نسبته  %04.0خالل الربع الثاني من عام  4102مقارنة مع الربع الثاني
من عام .4102

شكل صافي الفوائد حوالي ثلثي إيرادات البنوك التجارية في إمارة ابوظبي خالل الربع األول من عام  ،4102في حين
تقاسمت الثلث اآلخر كل من إيرادات االستثمار بنسبة  %01.1وااليرادات األخرى بنسبة  %42.1كما هو مبين في
الشكل ( .)2في حين كانت تلك النسب متقاربة بمقارنة الربع الثاني  4102مع الربع الثاني .4102
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الشكل ( ) 2إيرادات البنوك التجارية التي يقع مركزها الرئيسي إمارة أبوظبي خالل الربع األول 4102
ايرادات أخرى
%42.0

ايرادات
االستثمار%01.1

صافي الفوائد
%66.1
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عدد العاملين
ارتفع عدد العاملين في البنوك محل الدراسة ليصل الى  044724عامل في نهاية الربع األول عام  4102مقارنة بنحو
 004297عامل في الربع األول عام  4102سواء أكانت بنوك تجارية أو إسالمية ،وبزيادة سنوية بلغت نسبتها  .%9.9وكما
بلغ عدد العاملين في الربع الثاني من عام  4102ليبلغ  044211عامل ،وبنسبة زيادة سنوية بلغت  %04.1مقارنة بالربع
نفسه من عام  .4102ويبين الشكل ( )2التغير الربع سنوي في عدد العاملين عام  4102والربع األول والثاني من عام
.4102
يالحظ من الشكل التالي تطور عدد العاملين في البنوك خالل الفترة من ديسمبر  4104الى يونيو  ،4102حيث يبين
الشكل تراجع عدد العاملين في البنوك محل الدراسة خالل الربعين األول والثاني من عام  4102بنسبة  ،%01.4ثم بدأ
في االرتفاع التدريجي في الربعين األخيرين من عام  ،4102وواصل ارتفاعه في الربع األول من عام  4102بنسبة ،%2.0
ليعاود االنخفاض بشكل طفيف في الربع الثاني لعام  4102بنسية .%0.9
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الشكل ( :)5عدد العاملين في البنوك التي يقع مركزها الرئيسي إمارة أبوظبي
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تعويضات العاملين
انخفض نصيب العامل من تعويضات العاملين في البنوك التي يقع مركزها الرئيسي إمارة ابوظبي خالل آخر ربعين من
عام  4102وكذلك الربع األول من عام  ،4102اال أن ارتفاع عدد العاملين أدى الى انخفاض نصيبهم من التعويضات اإلجمالية
بدء من الربع الثالث لعام  ،4102أما في الربع األول لعام  4102فقد ارتفعت تعويضات العاملين اإلجمالية بأكثر من %24.0
مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق ،في حين تراجعت تلك التعويضات بنسبة  %2.9مقارنة الربع الثاني من عام
 4102بالربع الثاني من عام .4102

يبين الشكل التالي تطور نصيب العامل من تعويضات العاملين اإلجمالية خالل عام  4102والربعين األول والثاني من عام
 ،4102حيث يعكس التغير في نصيب العامل الواحد حصيلة التغير في متغيرين هما الكلفة االجمالية للعاملين وعدد
العاملين في كل ربع ،ويبين هذا الشكل أن االتجاه في نصيب العامل هو عكس اتجاه عدد العاملين المشار اليه سابقا.
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الشكل ( :)6متوسط نصيب العامل من تعويضاتهم
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معدل أسعار الفائدة على الودائع والقروض والسلف
انخفضت نسبة معدل الفوائد على الودائع في الربع األول من عام  4102بنسبة  %07.7بالمقارنة مع الربع األول من
عام  .4102من ناحية أخرى ،انخفضت نسبة معدل الفوائد على القروض الشخصية المصرفية بنسبة  %1.2في الربع
األول عام  4102بالمقارنة مع الربع األول عام  4102وبنسبة  %1.2في الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الثاني من العام
السابق .وانخفضت نسبة معدل الفوائد على القروض التجارية بنسبة  % 6.7بالمقارنة مع الربع األول عام  4102وبنسبة
 % 9.7فيما يتعلق بالسحب على المكشوف في الربع األول عام  4102بالمقارنة مع الربع األول عام  .4102أما نسبة
معدل الفوائد على القروض التجارية فقد انخفضت بنسبة  % 6.7في الربع الثاني عام 4102بالمقارنة مع الربع الثاني
عام  4102وبنسبة  % 0.9عن على السحب على المكشوف في الربع الثاني عام  4102بالمقارنة مع الربع الثاني عام

11
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الشكل ( ) 7نسبة الفائدة على القروض والسلف في الربع األول  4101و4102
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المفاهيم
صافي الدخل للبنوك التجارية :الدخل الناتج عن طرح الفوائد المدفوعة من إجمالي الفوائد المقبوضة.

صافي الدخل للبنوك اإلسالمية :الفرق بين العوائد المتحققة للبنك على استثمار األموال بمختلف أشكال االستثمار
(مشاركة ،مرابحة ومضاربة وغيرها) والمدفوعات للمودعين على شكل أرباح على الودائع.

عدد العاملين :يمثل عدد المشتغلين (مواطنين وغير مواطنين) خالل الفترة الزمنية موضع الدراسة من ارباع السنة.

اإليرادات االجمالية :تشمل صافي الفوائد (الفرق بين الفوائد المقبوضة والفوائد المدفوعة) مضافا اليه الدخل من
االستثمارات وأي دخل آخر.

تعويضات العاملين :ا ألجور والرواتب والمكافآت النقدية والمزايا العينية الممنوحة للعاملين من قبل المؤسسة للعاملين
لديها.

المرابحة :هو نوع خاص من البيع ،متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،حيث يذكر البائع التكلفة حيث أنه قد تكبد
في السلع للبيع ويبيعها لشخص آخر عن طريق إضافة بعض األرباح أو عالمة المتابعة في هذا الشأن ،مما هو معروف
للمشتري.

المضاربة :يتم توفير عقدا مع طرف واحد يمتلك  011في المئة من رأس المال والطرف اآلخر يقدم المعرفة المتخصصة
في استثمار رأس المال ،وإدارة ال مشاريع االستثمارية .يتم تقاسم األرباح المتولدة بين الطرفين وفقا لنسبة متفق عليها
مسبقا.
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المصدر


إحصاءات المصرف المركزي:

-

بيان الدخل للبنوك (التجارية واالسالمية) التي يقع مركزها الرئيسي في إمارة أبوظبي.

-

إجمالي الفوائد المدفوعة والمقبوضة عام  4102والربع األول والثاني 4102

-

أسعار الفائدة على القروض والسلف عام  4102والربع األول والثاني 4102

-

أسعار الفائدة على ودائع الدرهم اإلماراتي عام  4102والربع األول والثاني 4102

-

إجمالي عدد العاملين وتعويضاتهم عام  4102والربعين األول والثاني 4102
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المالحظات الفنية
النطاق
يغطي هذا التقرير اإلحصاءات المتعلقة بالبيانات اإلدارية للبنوك التي يقع مركزها الرئيسي في إمارة أبوظبي ،الصادرة
عن المصرف المركزي
المدة الزمنية
الفترة الزمنية من  4102/0/0الى 4102/19/21
المسؤولية
وعلى الرغم من أن مركز اإلحصاء – أبوظبي يبذل كل الجهد والعناية في إعداد اإلحصاءات الرسمية ،فإنه ال يعطي
أي ضمانات بأن المعلومات أو البيانات أو اإلحصاءات التي يق ّدمها خالية من األخطاء .وال يع ّد المركز مسؤوال عن أي
دمة على الموقع بحسن
خسائر أو أضرار تلحق بالمستخدمين جرّاء االستخدام المباشر أو غير المباشر لإلحصاءات المق ّ
ني ّة من قبل مركز اإلحصاء .وعليه فإن المستخدمين هم المسؤولون عن تحديد وقت استخدامهم لهذه اإلحصاءات
وكيفي ّته ألي أغراض بعينها.
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