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 مقدمــــــة

 
 في نھایة المتحدة العربیة اإلمارات لدولة المالیة األسواق في التطورات إلى باإلضافة والمصرفیة النقدیة األنشطة رـ�������ـ�������التقری ھذا ناقشیُ 

المصرف  التزام من كجزءباعتباره أحد أھم مصادر البیانات للشركاء الرئیسیین، و تقریرالإعداد ھذا  یتم. و2022نة ـ������س من األول الربع
ة ـــمصرفیّ  خدمات تقدیم خالل من المتحدة، العربیة اإلمارات دولة في المالي االستقرارو االقتصادي النمو زــتعزیل على ـــالعمبالمركزي 

 . فعالة
 

 التطورات النقدیة
 

أرصدة الودائع النقدیة (مضافاً إلیھ  البنوك) لدىالنقد  -ر الُمصدّ  (النقدالمتداول خارج البنوك )، الذي یتكون من النقد 1عرض النقد (ن ارتفع
. وعلى أساس الربع السابقنھایة بمقارنة  2022نة ـس مناألول  الربعنھایة في % 3.7بنسبة  )الحسابات الجاریة وحسابات تحت الطلب

   .مملیار درھ 728.2 وبلغ %13.4 ) بنسبة1عرض النقد (ن ارتفعسنوي، فقد 
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االدخاریة وألجل للمقیمین بالدرھم + ودائع  (الودائعالودائع شبھ النقدیة  إلیھمضافا ) 1)، الذي یحتوي على (ن2عرض النقد (ن ارتفع

فقد ارتفع  سنوي أساسلى وع، مقارنة بنھایة الربع السابق 2022نة ـس مناألول  الربع في نھایة% 1.9بنسبة ) ةیالمقیمین بالعمالت األجنب
 ملیار درھم.  1,593.4% وبلغ 7.1) بنسبة 2عرض النقد (ن

 
 

نھایة في % 1.5) زائداً الودائع الحكومیة لدى البنوك ولدى المصرف المركزي بنسبة 2) الذي یحتوي على (ن3عرض النقد (ن ارتفعكما 
 ,885.31% وبلغ 6.7بنسبة لى أساس سنوي ع) 3عرض النقد (ن كما ارتفع .بنھایة الربع السابق مقارنة 2220نة ـس مناألول  الربع

 ملیار درھم. 
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 : التطورات النقدیة في الدولة1جدول 

 (المبلغ بالملیار درھم، في نھایة الفترة)

 
2021 2022 

 الرابعالربع 

 الثانيالربع  األول الربع
 
 الثالثالربع 
 

 الرابعالربع 
 

 الربع األول*
 

 التغیر الربعي المبلغ
 التغیر الربعي المبلغ (%)

(%) 

 
 

 التغیر الربعي المبلغ
(%) 

 
 

 التغیر الربعي المبلغ
(%) 

 
 

 المبلغ
 التغیر (%)

 السنوي الربعي

 %13.4 %3.7 728.2 %5.0 701.9 %1.4 668.5 %2.7 659.5 %7.1 642.3 )1رض النقد (نع

 %7.1 %1.9 1,593.4 %5.2 1,563.1 %0.2- 1,485.9 %0.1 1,488.5 %0.6 1,487.5 )2عرض النقد (ن

 %6.7 %1.5 1,885.3 %3.9 1,856.7 %0.8 1,786.9 %0.4 1,772.6 %0.2- 1,766.4 )3عرض النقد (ن

 
 المصدر: البیانات الواردة من البنوك العاملة في الدولة

 بیانات معدلة *
 أرقام أولیة قابلة للتعدیل **
ن

1
 + الودائع النقدیة )النقود في البنوك -المصدر د ق(النالمتداول خارج البنوك = النقد  

ن
2

= ن 
1

 + الودائع شبھ النقدیة  
ن       

3
= ن 

2
 + الودائع الحكومیة  
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 القطاع المصرفيتطورات 
 البنوك العاملة في الدولة  -1

ً  22 عندعدد البنوك الوطنیة  ظل 2022نة ـ�������س مناألول  الربعنھایة في  بنك محلي األول من نوعھ في المنطقة  بما في ذلك، بنكا
یة فقط بالعملة المحل یة  عدد فروع انخفض في حین، یخدم المجتمع المحلي ویتعامل  یةاً فرع 511 إلىالبنوك الوطن  الربع في نھا

فیما ، وحدة 42إلى  عدد وحدات الخدمة المصرفیة اإللكترونیة التابعة لھذه البنوك ارتفع من جھة أخرىو .2022نة ـ�����س مناألول 
 .مكتبا 20 عند مكاتب الصرفعدد  ظل

فروعھا  وظل عدد واحدوبنك أعمال بنوك  6كما ھو في الربع الس�������ابق بعدد عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة  ظل
ً  21 بعدد الس�������ابقنھایة الربع  عند نفس مس�������توىاألجنبیة عدد البنوك  بقي من جھة أخرى .6 عدد وحدات  وظل .فرعا 68و بنكا

 مكتب واحد.عند  عدد مكاتب الصرف وبقي ،وحدة 12 عندلھذه البنوك الخدمة المصرفیة اإللكترونیة 

مات المص�����رفیة عبر الھاتف القطاع المالي إلى زیادة إمكانیة الوص�����ول إلى تطبیقات الخد أدت التطورات التكنولوجیة والھیكلیة في
على مدى الس�����نوات العدیدة  (ATM)، والخدمات المص�����رفیة عبر اإلنترنت وس�����ھولة اس�����تخدام أجھزة الص�����راف اآللي المحمول
  للنظام المصرفي.العملیات السلسة  من خالل تعزیز النتائج المنتظرة ، كما تستمر ھذه التحسینات في تحقیقالماضیة

 زيـ��ـ��ة المصرف المركـ��ـ��ـ��المالیة األخرى التي تخضع لترخیص ورقابنشآت عدد الم كان 2022نة ـ��س مناألول  الربعة ـ��ـ��نھایفي 
في تداول العمالت والتوس���ط في  للوس���اطة اتبمك 6و ص���رافةمحل  87تمویل و ش���ركة 19و تمثیلمكتب  77و ك أعمالوبن 10

 .عملیات السوق النقدیة

  .2022نة ـس مناألول  الربع نھایةفي  جھازاً  4,400وفیما یتعلق بأجھزة الصرف اآللي للبنوك العاملة في الدولة، فقد بلغ عددھا 
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 2022-2020 : البنوك والمنشآت المالیة األخرى وأجھزة الصرف اآللي2جدول 

 لكترونياإل اإلماراتسجالت دائرة الرقابة على البنوك ومقسم  المصدر:
  أرقام أولیة قابلة للتعدیل * 
 
 

 2020 2021 2022 
 مارس * دیسمبر سبتمبر یونیو مارس دیسمبر سبتمبر  یونیو  مارس 

          البنوك الوطنیة
 22 22 21 21 21 21 21 21 21 مركز رئیسي

 511 513 521 522 534 541 559 611 640 إضافيفـرع 
 42 41 42 40 35 34 32 33 34 وحدة خدمة مصرفیة إلكترونیة

 20 20 20 22 22 23 26 31 31 مكتب صرف

      (باستثناء بنوك األعمال) مجلس التعاونبنوك دول 
     

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 فرع رئیسي
 6 6 6 6 5 5 5 4 4 فرع إضافي            

      أخرى بنوك أجنبیـــة
     

 21 21 21 21 21 21 21 21 21 فرع رئیسي
 68 68 68 68 68 68 73 74 74 فرع إضافي
 21 21 21 22 23 23 23 22 22 مصرفیة إلكترونیة وحدة خدمة

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مكتب صرف          
 10 10 10 10 10 10 11 11 11 بنوك األعمــــال

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 منھا: بنوك دول مجلس التعاون       
 77 78 81 83 83 86 86 86 87 مكاتب التمثیل

 19 19 19 21 21 22 22 22 23 مویلشركات الت

 87 89 89 93 94 97 97 100 102 شركات / مؤسسات الصرافة

 6 10 10 10 11 11 11 11 11 مكاتب وساطة في تداول العمالت والتوسط في عملیات السوق النقدیة
 4,400 4,396 4,345 4,311 4,343 4,422 4,542 4,685 4,937 أجھزة الصرف اآللي في الدولة
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 األصول والقروض المصرفیة -2

 
سبة بأصول البنوك العاملة  ارتفعت 2022نة ـ��������س مناألول  الربعنھایة  في سابقنھایة بمقارنة % 0.4الدولة بن  لتصل إلى الربع ال

في أص����ول البنوك العاملة  ارتفعت، )2021وعلى أس����اس س����نوي (أي مقارنة بنھایة الربع األول من س����نة  .درھم ملیار 3,336.4
 %.5.1بنسبة  الدولة

 
  .على أساس سنوي %4.4بنسبة و، على أساس ربعي% 2.1بنسبة االئتمان المصرفي  جماليا ارتفع

 
 ودائع العمالء -3  

 
على % 6.6بنس����بة على أس����اس ربعي و% 0.5 البنوك العاملة في الدولة بنس����بة ) لدىوغیر مقیمین (مقیمینودائع العمالء  ارتفعت

لتصل إلى على أساس ربعي % 1.5بنسبة  ارتفعتوفیما یخص ودائع المقیمین فقد . درھم ملیار 2,006.2 لتصل إلىأساس سنوي 
 مارسنھایة في ملیار درھم  214.8 إلى% لتص������ل 7.0ودائع غیر المقیمین بنس������بة  انخفض������ت في حین ،درھم ملیار 1,791.4

   .%5.6 ودائع غیر المقیمینارتفعت  كما %6.8ودائع المقیمین بنسبة  ارتفعتأساس سنوي  وعلى .2022
 

 
 

 
 
 
 
 رأس المال واالحتیاطیات -4
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تقیس نسب كفایة رأس المال مقدار رأس مال البنك المعبر عنھ كنسبة مئویة من األصول الموزونة للمخاطر. توفر نسبة كفایة رأس المال 
 العالیة الحمایة للمودعین وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي لالقتصاد. 

 ارشادات لحساب نسب كفایة رأس المال بما یتماشى مع 3البنوك في دولة اإلمارات مبادئ بازل  اتبعت، 2017اعتباًرا من دیسمبر 
 الصادرة عن المصرف المركزي. اللوائح والمعاییر

في  درھم ملیار 395.5 إلى (على أساس ربع سنوي) لتصل٪ 1.7 بنسبة الدولة في العاملة البنوك واحتیاطیات المال رأس إجمالي انخفض
الحد األدنى  من بكثیر أعلى تزال مما یعني انھا %17.1 إجمالي كفایة رأس المال نسبة بلغت، بینما 2022نة ـس األول من الربعنھایة 

وذلك  ،رأس المال األول منللشق الحد األدنى  %8.5 ونسبة ٪)2.5 بنسبة(صد رأس المال موالتي تشمل  %)،13.0( المال رأس كفایةل
 . 3بازل  بناء على االمتثال إلرشاداتكما ھو منصوص علیھ في لوائح المصرف المركزي 

مصد رأس المال باستخدام  2020مارس  15، فقد تّم السماح للبنوك اعتباراً من 19 كجزء من استجابة المصرف المركزي لجائحة كوفید
% وبدون عواقب رقابیة، وظل المصد المقرر للبنوك المحلیة ذات األھمیة النظامیة كما ھو علیھ، 60حد أقصى یصل إلى بصفة مؤقتة إلى 

 % من مصد رأس المال خالل نفس الفترة وبنفس الشروط. 100إال أنھ تّم السماح لھم باستخدام 
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 : المؤشرات المصرفیة3جدول 
 إال حیث ذكر خالفھ) درھم، المبلغ بالملیار، نھایة الفترة(في 

  
 یتضمن اإلقراض للمقیمین وغیر المقیمین من المؤسسات المالیة غیر المصرفیة وكمبیاالت تجاریة مخصومة والقروض والسلفیات  )1(

 الخاص واألفراد بالعملتین المحلیة واألجنبیةالعام وللحكومة والقطاع          
 المسبقة صافي الودائع بین البنوك والشیكات المصرفیة لكن تتضمن الدفعات التجاریة )2(

 النقدیة اإلحص��اءات دلیل في الواردة الدولي النقد لص��ندوق التوجیھیة المبادئ مع تماش��یا الدائمة الس��ندات مثل أدوات الس��تبعاد س��ابقة لس��نوات البیانات س��لس��لة تنقیح تم( الحالیة الس��نة ارباح تتض��من لكنھا الثانویة الودائع/القروض تش��مل ال    (3)
 ).والمالیة

 . 2مبادئ التوجیھیة لبازل ال، تم اتباع 2017 . قبل دیسمبر3، یتم اتباع إرشادات بازل 2017 بدًءا من دیسمبر    )4(
 أرقام أولیة قابلة للتعدیل *        

 2021 2022 
نسبة التغیر 
نسبة التغیر  مارس  السنوي (%)

نسبة التغیر  یونیو الربعي (%)
نسبة التغیر  سبتمبر الربعي (%)

نسبة التغیر  دیسمبر الربعي (%)
نسبة التغیر  مارس * الربعي (%)

 الربعي (%)

 %5.1 %0.4 3,336.4 %2.3 3,321.5 %1.2 3,247.1 %1.0 3,208.8 %0.4- 3,175.9 األصول إجمالــي

 شھادات في البنوك استثمارات
 المركزي المصرف إیداع

147.4 14.0% 150.6 2.2% 163.9 8.8% 164.7 0.5% 163.4 -0.8% 10.9% 

 مع المتوافقة اإلیداع شھادات   -
 اإلسالمیة الشریعة أحكام

50.3 11.0% 58.9 17.1% 55.1 -6.5% 49.1 -10.9% 44.8 -8.8% -10.9% 

 %4.4 %2.1 1,831.9 %1.0 1,794.0 %0.4 1,776.5 %0.9 1,769.4 %1.4- 1,754.4 )1(المصرفي االئتمان إجمالي

 الممنوحة الشخصیة القروض
 وللمقیمین للمواطنین

330.9 0.4% 336.5 1.7% 343.8 2.2% 347.6 1.1% 356.8 2.6% 7.8% 

 %6.6 %0.5 2,006.2 %2.8 1,996.5 %1.8 1,942.3 %1.5 1,908.6 %0.2- 1,881.3 )2(الودائع إجمالـــي

 %4.6 %1.7- 395.5 %2.2 402.5 %2.4 393.7 %1.7 384.5 %3.7- 378.1 )3(واالحتیاطیــات الالم رأس

 1الشق( -ایة رأس المال كف نسبة
 )4() 2+ الشق

17.9% -1.6% 17.5% -2.2% 17.7% 1.1% 17.2% -2.8% 17.1% -0.6% -4.5% 

 الثاني نسبة مالءة الشق   :نھام
(Tier 1) 

16.7% -2.3% 16.3% -2.4% 16.5% 1.2% 16.1% -2.4% 16.0% -0.6% -4.2% 

 %3.4- %0.0 %14.2 %3.4- %14.2 %1.4 %14.7 %1.4- %14.5 %1.3- %14.7 المشترك    1) الشق CET1( نسبة
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 األصول األجنبیة للمصرف المركزي -5

مقارنة بنھایة الربع % 1.4بنس��بة  األص��ول األجنبیة للمص��رف المركزي إجمالي انخفض 2022نة ـ��������س�� مناألول  الربع في نھایة
في أرصدة الحسابات الجاریة والودائع لدى  تراجعبشكل أساسي إلى  االنخفاضیُعزى ھذا ، وملیار درھم 459.9 صل إلىتل السابق

% 0.2األوراق المالیة األجنبیة بنس�������بة في و ملیار درھم) 6.2ربع س�������نوي قدره  انخفاض(% 2.2البنوك في الخارج بنس�������بة 
ربع سنوي  ارتفاع(% 0.1للمصرف المركزي بنسبة األخرى األصول األجنبیة وفي ) درھمملیار  0.3ربع سنوي قدره  (انخفاض

 %. 17.2األصول األجنبیة للمصرف المركزي بنسبة  ارتفعتوعلى أساس سنوي . درھم)ملیار  0.07قدره 

 )المالي دبيوسوق  المالیةسوق أبو ظبي لألوراق ( أسواق المال في الدولةالقیم في     -6

 األول من الربع%، خالل 12.3 بنس��بة لألوراق المالیة أبو ظبيس��وق في لمؤش��ر العام ألس��عار األس��ھم الربعي لمتوس��ط ال ارتفع
ملیار  181.6بمقدار  السوق ة السوقیة للشركات المدرجة في ھذالقیمالربعي لمتوسط ال وارتفع ،بالربع السابقمقارنة  2022نة ـ���س

التداول  قیمة كما ارتفعت. بالربع الس��ابقمقارنة  2022نة ـ��������س�� األول من الربعفي نھایة درھم  ملیار 1,753.6 لیص��ل إلىدرھم 
مؤشر سوق  ارتفععلى أساس سنوي . وملیار درھم 100.9 إلىلتصل  2220نة ـ�������س األول من الربعفي % 14.6بنسبة الربعیة 

 .%64.3 بنسبة أبوظبي لألوراق المالیة
 

سبة  الماليدبي سوق المتوسط الربعي للمؤشر العام ألسعار األسھم في  ارتفع  2220نة ـ��������س األول من الربع%، خالل 10.4بن
لیص��ل ملیار درھم  22.4بمقدار  المتوس��ط الربعي للقیمة الس��وقیة للش��ركات المدرجة في ھذا الس��وق وارتفع، بالربع الس��ابقمقارنة 

بنس��بة التداول الربعیة  قیمةكما ارتفعت مقارنة بالربع الس��ابق.  2022نة ـ���������س�� األول من الربعملیار درھم في نھایة  421.6 إلى
 بنسبةمؤشر سوق دبي المالي  ارتفع. وعلى أساس سنوي ملیار درھم 22.8 لتصل إلى 2022نة ـ���س األول من الربعفي % 29.3
30.9.% 
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 : مؤشر سوق ابوظبي لألوراق المالیة4جدول 

 

 )ADX( سوق ابوظبي لألوراق المالیةالمصدر:   
 
 
 
 
 
 

 2020 2021 2022 

 مارس دیسمبر سبتمبر یونیو مارس دیسمبر سبتمبر یونیو مارس 

 83 82 80 76 74 73 69 69 69 عدد الشركات الُمدرجــة

 9,324.1 8,300.0 7,567.2 6,480.3 5,723.2 4,890.1 4,447.4 4,219.3 4,597.4 المؤشر العام ألسعار األسھم **

 %12.3 %9.7 %16.8 %13.2 %17.0 %10.0 %5.4 %8.2- %9.3-  (%) نسبة التغیر الربعیة    

 %64.3 %54.6 %34.5 %13.0 %3.3- %11.1- %9.3- %4.4- %2.3 ***(%) نسبة التغیر السنوي    

 1,753.6 1,572.0 1,368.8 1,002.0 826.7 725.7 672.7 483.9 497.5 القیمة السوقیة (ملیار درھم) **

 100.9 118.2 86.0 87.7 50.3 28.8 17.0 9.5 10.1 قیمة التداول (ملیار درھم)



2022الربع األول  التطورات النقدیة والمصرفیة وأسواق المال في دولة اإلمارات العربیة المتحدةتقریر عن    
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 المالي دبي سوق مؤشر: 5 جدول
 

 2020 2021 2022 

 مارس دیسمبر سبتمبر یونیو مارس دیسمبر سبتمبر یونیو مارس 

 62 62 64 64 64 65 65 67 66 *الُمدرجــة الشركات عدد

 3,361.4 3,044.3 2,792.3 2,737.8 2,585.3 2,366.5 2,189.9 1,975.6 2,383.9 ** األسھم ألسعار العام المؤشر

 %10.4 %9.0 %2.0 %5.9 %9.2 %8.1 %10.8 %17.1- %12.7- نسبة التغیر الربعیة (%)    

 %30.9 %25.2 %13.0 %0.3- %14.1- %17.8- %13.9- %8.5- %4.4- نسبة التغیر السنوي (%)***   

 421.6 399.2 387.1 379.0 353.9 328.7 307.6 289.2 338.9 ) **درھم(ملیار  السوقیة القیمة

 22.8 32.2 9.8 13.0 15.4 14.7 19.3 16.9 14.2 )درھم(ملیار  التداول قیمة

 
 

 )DFM( سوق دبي الماليالمصدر: 
 األجنبیة الشركات یشمل *

 الشھریة للمالحظات سنوي ربع كمتوسط الفصلیة السوقیة والقیمة الفصلي السھم سعر مؤشر قیاس یتم** 
     .الشھریة للمالحظات سنوي كمتوسط األسھم أسعار لمؤشرات السنوي التغیر قیاس یتم ***


