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 مقدمــــــة

 

الن دي والمالي والنمو في دولة اإلما ات الع بية المتحدة، يعمل البنك الم كزي لدولة اإلما ات كجزء من التزامه بتعزيز االستتتتتتتت  ا  
 تطو ات ت  ي  يعد الع بية المتحدة بنشاط على تعزيز نظام مالي مست   وفعال من خالل اإلش اف وت ديم خدمات مص فية م كزية فعالة.

 إلى خاللها من الم كزي المصتت ف يستتعى التي العديدة الستتبل أحد المتحدة الع بية اإلما ات دولة في والمالية والمصتت فية الن دية األستتوا 

 .اطالع على المصلحة أصحاب إب اء

 

 ال بع في نهاية المتحدة الع بية اإلما ات لدولة المالية األسوا  في التطو ات إلى باإلضافة والمص فية الن دية األنشطة الت  ي  هذا يناقش

 .2021إلى سبتمب   2020من سبتمب   الفت ة خالل السنوي التغي ، باإلضافة إلى السابق ال بعنهاية ب م ا نة ،2021نة ـس منالثاني 

 

 التطورات النقدية

 

أ صدة الودائع الن دية )مضافاً إليه  الن د في البنوك( -الُمصد   )الن دالمتداول خا ج البنوك (، الذي يتكون من الن د 1ع ض الن د )ن ا تفع

. وعلى أساس ال بع السابقنهاية بم ا نة  2021نهاية ال بع الثالث من سـنة في % 1.4بنسبة  (الحسابات الجا ية وحسابات تحت الطلب

   .ممليا  د ه 668.5 وبلغ %17.7 ( بنسبة1ع ض الن د )ن ا تفعسنوي، ف د 
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االدخا ية وألجل للم يمين بالد هم + ودائع  )الودائعالودائع شبه الن دية  إليهمضافا ( 1(، الذي يحتوي على )ن2ع ض الن د )ن انخفض
ف د ا تفع  سنوي أساسلى وع، م ا نة بنهاية ال بع السابق 2021ال بع الثالث من سـنة  في نهاية% 0.2بنسبة ( ةيالم يمين بالعمالت األجنب

 مليا  د هم.  ,485.91% وبلغ 1.2( بنسبة 2ع ض الن د )ن

 

 

نهاية ال بع في % .80( زائداً الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المص ف الم كزي بنسبة 2( الذي يحتوي على )ن3ع ض الن د )ن ا تفع

 ,786.91% وبلغ .01( بنسبة 3ع ض الن د )ن انخفضفي حين لى أساس سنوي، عو .بنهاية ال بع السابق م ا نة 2021الثالث من سـنة 

 مليا  د هم. 
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 : التطورات النقدية في الدولة1جدول 

 )المبلغ بالمليار درهم، في نهاية الفترة(

 
2020 2021 

 

 الثالثالربع  الربع الثاني األولالربع 

 

 الرابعالربع 

 

 األولالربع 

 

 *الثالثالربع  الربع الثاني

 المبلغ

 التغير

 الربعي

)%( 

 المبلغ

 

التغير 

الربعي

 )%( 

 

 المبلغ

التغير 

الربعي 

)%( 

 المبلغ

التغير 

 الربعي

)%( 

 

 

 المبلغ
التغير 

 الربعي

)%( 

 

 

 المبلغ

 

التغير 

الربعي 

)%( 
 المبلغ

 التغير )%(

 السنوي الربعي

عرض 

 (1النقد )ن
542.7 5.4% 557.4 2.7% 568.0 1.9% 600.0 5.6% 642.3 7.1% 659.5 2.7% 668.5 1.4% 17.7% 

عرض 

 (2النقد )ن
1454.9 3.0% 1458.0 0.2% 1468.7 0.7% 1478.5 0.7% 1487.5 0.6% 1488.5 0.1% 1485.9 -0.2% 1.2% 

عرض 

 (3النقد )ن
1714.1 -0.2% 1752.3 2.2% 1805.7 3.0% 1769.3 -2.0% 1766.4 -0.2% 1772.6 0.4% 1786.9 0.8% -1.0% 

 
 المصد : البيانات الوا دة من البنوك العاملة في الدولة

 بيانات معدلة *
 أ قام أولية قابلة للتعديل **
ن

1
 + الودائع الن دية (الن ود في البنوك -المصد  د  )النالمتداول خا ج البنوك = الن د  

ن
2
= ن 

1
 + الودائع شبه الن دية  

ن       
3
= ن 

2
 + الودائع الحكومية  
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 تطورات القطاع المصرفي

 

 البنوك العاملة في الدولة  -1

ً  21 وبعدد هو كما 2021نهاية ال بع الثالث من سـنة في عدد البنوك الوطنية  ظل البنوك الوطنية  عدد ف وع انخفض في حين ،بنكا
عدد وحدات الخدمة المص فية اإللكت ونية التابعة  ا تفع من جهة أخ ى .2021نة ـتتتتتتتتس من الثالث ال بع في نهايةاً ف ع 521 إلى

 .مكتبا 20 عند مكاتب الص فعدد  انخفضفيما ، وحدة 42إلى  لهذه البنوك

بنوك  6كما هو في ال بع السابق بعدد عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة  ظل 2021نهاية ال بع الثالث من سـتتتنة في 
 بعدد السابقنهاية ال بع  عند نفس مستوى 2021نهاية ال بع الثالث من سـتتتتنة في األجنبية عدد البنوك  وب ي ،6ف وعها  وظل عدد

21  ً  عدد مكاتب الصتتتت ف وب ي ،وحدة 20 عندلهذه البنوك عدد وحدات الخدمة المصتتتت فية اإللكت ونية  وظل .ف عا 68بعدد  بنكا

 .)مكتب واحد(

مات المصتتتتت فية عب  الهاتف أدت التطو ات التكنولوجية والهيكلية في ال طاع المالي إلى زيادة إمكانية الوصتتتتتول إلى تطبي ات الخد

على مدى الستتتتتنوات العديدة  (ATM)، والخدمات المصتتتتت فية عب  اإلنت نت وستتتتتهولة استتتتتتخدام أجهزة الصتتتتت اف ا لي المحمول

 الماضية. 

عدد  المالية األخ ى التي تخضع لت خيص و قابة المص ف الم كزينشآت عدد الم كان 2021نهاية ال بع الثالث من سـتتتتتتتنة في 

في تداول العمالت والتوستط في عمليات  للوستاطة اتبمك 10و صت افة 89تمويل و شت كة 19و تمثيلمكتب  76و ك أعمالبن 10

 .السو  الن دية

  .2021نة ـس من الثالثال بع  نهايةفي  جهازاً  4,345وفيما يتعلق بأجهزة الص ف ا لي للبنوك العاملة في الدولة، ف د بلغ عددها 
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 الصرف اآللي: البنوك والمنشآت المالية األخرى وأجهزة 2جدول 

 لكت ونياإل اإلما اتسجالت دائ ة ال قابة على البنوك وم سم  المصد :
  أرقام أولية قابلة للتعديل * 

 

 2019 2020 2021 

 سبتمبر يونيو مارس ديسمبر سبتمبر  يونيو  مارس ديسمبر  سبتمبر 

          البنوك الوطنية

 21 21 21 21 21 21 21 21 21 مركز رئيسي

 521 522 534 541 559 611 640 656 664 فـرع إضافي

 42 40 35 34 32 33 34 33 33 وحدة خدمة مصرفية إلكترونية

 20 22 22 23 26 31 31 31 31 مكتب صرف

         )باستثناء بنوك األعمال( بنوك دول مجلس التعاون
  
  

  

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 فرع رئيسي

 6 6 5 5 5 4 4 4 4 فرع إضافي            

         أخرى بنوك أجنبيـــة
  
  

  

 21 21 21 21 21 21 21 21 21 فرع رئيسي

 68 68 68 68 73 74 74 75 75 فرع إضافي

 21 22 23 23 23 22 22 22 21 وحدة خدمة مصرفية إلكترونية

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مكتب صرف          

 10 10 10 10 11 11 11 11 11 بنوك األعمــــال

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 منها: بنوك دول مجلس التعاون       

 76 83 83 86 86 86 87 87 87 مكاتب التمثيل

 19 21 21 22 22 22 23 23 23 شركات التمويل

 89 93 94 97 97 100 102 104 123 شركات / مؤسسات الصرافة

السوق مكاتب وساطة في تداول العمالت والتوسط في عمليات 

 النقدية
9 11 11 11 11 11 11 10 10 

 4,345 4,311 4,343 4,422 4,542 4,685 4,937 5,076 5,187 أجهزة الصرف اآللي في الدولة
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 األصول والقروض المصرفية -2
 
سابقنهاية بم ا نة % 1.2الدولة بنسبة بأصول البنوك العاملة  ا تفعت 2021نهاية ال بع الثالث من سـتتتتتتتتنة  في  لتصل إلى ال بع ال

 %.0.2بنسبة  الدولةبأصول البنوك العاملة  انخفضت 2021إلى سبتمب   2020من سبتمب  خالل الفت ة  .د هم مليا  3,247.1
 

انخفض ، وعلى أساس سنوي د هم مليا 1,776.5 إلى ليصل 2021يونيو في نهاية % 0.4بنسبة االئتمان المص في  جماليا ا تفع
 .%1.6بنسبة االئتمان المص في إجمالي 

 
 ودائع العمالء -3  

 
 2021نهاية ال بع الثالث من ستتـتتتتتتتتنة في % 1.8 البنوك العاملة في الدولة بنستتبة ( لدىوغي  م يمين )م يمينودائع العمالء  ا تفعت

سابقنهاية بم ا نة  سبة  ا تفعتوفيما يخص ودائع الم يمين ف ط ف د . د هم مليا  1,942.3 لتصل إلى ال بع ال % لتصل إلى 1.0بن

 ستتتتتتتبتمب نهاية في مليا  د هم  243.2 إلى% لتصتتتتتتتل 7.8ودائع غي  الم يمين بنستتتتتتتبة ا تفعت  في حين ،د هم مليا  1,699.1

   .%27.1 ودائع غي  الم يمينفي حين ا تفعت  %1.0ودائع الم يمين بنسبة  انخفضتأساس سنوي  وعلى، 2021
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 رأس المال واالحتياطيات -4
 

م ا نة بنهاية ال بع  2021نهاية ال بع الثالث من سـنة في ٪ 2.4 بنسبة الدولة في العاملة البنوك واحتياطيات المال  أس إجمالي ا تفع

مما  %17.7ستوى معند إجمالي كفاية  أس المال  نسبة وقفت 2021سـنة  منالثالث خالل ال بع  .د هم مليا  393.7 إلى لتصل السابق

الحد األدنى لنسبة م ا نة بو٪ 2.5 صد حماية  أس المال بنسبةممتضمنة  ،٪13.0 المال  أس كفاية نسبة من بكثي  أعلى تزال ال يعني انها

 . 3%، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المص ف الم كزي وف ًا لمبادئ بازل 8.5 أس المال وقد ها  منالثاني الشق 

باستخدام  ،2020ما س  15اعتبا اً من  للبنوك،%، ف د تم السماح 2.5وعلى ال غم من أن هامش المحافظة على  أس المال ظل عند 

ال، بدون عواقب  قابية. وظل الهامش الم    للبنوك المحلية ذات األهمية % من هامش المحافظة على  أس الم60حد أقصى يصل إلى 

  . 2020 ما س 15% من هامش البنوك المحلية ذات األهمية النظامية اعتبا اً من 100النظامية كما هو، ولكن تم السماح لهم باستخدام 

الموزونة للمخاط . توف  نسبة كفاية  أس المال األصول ة من ت يس نسب كفاية  أس المال م دا   أس مال البنك المعب  عنه كنسبة مئوي

، تتبع البنوك في دولة اإلما ات مبادئ 2017العالية الحماية للمودعين وتعزز است  ا  وكفاءة النظام المالي لالقتصاد. اعتباً ا من ديسمب  

 مص ف الم كزي.لحساب نسب كفاية  أس المال بما يتماشى مع اإل شادات الصاد ة عن ال 3بازل 
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 : المؤشرات المصرفية3جدول 
 إال حيث ذكر خالفه( المبلغ بالمليار درهم،، نهاية الفترة)في 

  

 يتضمن اإلقراض للمقيمين وغير المقيمين من المؤسسات المالية غير المصرفية وكمبياالت تجارية مخصومة والقروض والسلفيات  (1)

 واألفراد بالعملتين المحلية واألجنبيةالخاص العام وللحكومة والقطاع          

 صافي الودائع بين البنوك والشيكات المصرفية لكن تتضمن الدفعات التجارية المسبقة (2)

 النقدية اإلحصمماءات دليل في الواردة الدولي النقد لصممندوق التوجيهية المبادئ مع تماشمميا الدائمة السممندات مثل أدوات السممتبعاد سممابقة لسممنوات البيانات سمملسمملة تنقيح تم) الحالية السممنة ارباح تتضمممن لكنها الثانوية الودائع/القروض تشمممل ال    (3)

 (.والمالية

 . 2مبادئ التوجيهية لبازل ال، تم اتباع 2017 . قبل ديسمبر3، يتم اتباع إرشادات بازل 2017 بدًءا من ديسمبر    (4)

 أرقام أولية قابلة للتعديل *        

 2020 2021 
نسبة التغير 

 سبتمبر  السنوي )%(
نسبة التغير 

 الربعي )%(

 

 ديسمبر

نسبة التغير 

 الربعي )%(
 مارس

 التغير نسبة

 )%( الربعي
 يونيو

نسبة التغير 

 )%( الربعي
 سبتمبر*

نسبة التغير 

 الربعي )%(

 %0.2- %1.2 3247.1 %1.0 3208.8 %0.4- 3175.9 %2.0- 3188.0 %2.0 3252.5 األصول إجمالــي

 شهادات في البنوك استثمارات

 المركزي المصرف إيداع
151.3 -15.2% 129.3 -14.5% 147.4 14.0% 150.6 2.2% 163.9 8.8% 8.3% 

 مع المتوافقة اإليداع شهادات   -

 اإلسالمية الشريعة أحكام
53.1 14.4% 45.3 -14.7% 50.3 11.0% 58.9 17.1% 55.1 -6.5% 3.8% 

 %1.6- %0.4 1776.5 %0.9 1769.4 %1.4- 1754.4 %1.4- 1779.0 %0.8 1804.6 (1)المصرفي االئتمان إجمالي

 الممنوحة الشخصية القروض

 وللمقيمين للمواطنين
326.7 0.6% 329.5 0.9% 330.9 0.4% 336.5 1.7% 343.8 2.2% 5.2% 

 %1.8 %1.8 1942.3 %1.5 1908.6 %0.2- 1881.3 %1.2- 1884.5 %2.2 1907.2 (2)الودائع إجمالـــي

 %1.00 %2.4 393.7 %1.7 384.5 %3.7- 378.1 %0.8 392.8 %1.9 389.8 (3)واالحتياطيــات المال رأس

 1الشق) -كفاية رأس المال  نسبة

 (4)( 2+ الشق
18.0% 2.3% 18.2% 1.1% 17.9% -1.6% 17.5% -2.2% 17.7% 1.1% -1.7% 

 الثاني نسبة مالءة الشق   :نهام

(Tier 1) 
16.9% 3.0% 17.1% 1.2% 16.7% -2.3% 16.3% -2.4% 16.5% 1.2% -2.4% 

 %2.6- %1.4 %14.7 %1.4- %14.5 %1.3- %14.7 %1.3- %14.9 %2.7 %15.1 المشترك    1( الشق CET1) نسبة



2120 الثالثالربع   تقرير عن التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

10 

CBUAE Classification: Public 

 األجنبية للمصرف المركزياألصول  -5

 م ا نة بنهاية ال بع السابق% 3.5بنسبة  األصول األجنبية للمص ف الم كزي إجمالي ا تفع 2021سنة  من الثالثال بع  في نهاية

في أ صتدة الحستابات الجا ية والودائع لدى البنوك في  زيادةبشتكل أستاستي إلى  اال تفاعيُعزى هذا  مليا  د هم 417.2 صتل إلىتل

%. 9.2األصول األجنبية للمص ف الم كزي بنسبة في وزيادة  مليا  د هم( 16.6 بع سنوي قد ه  ا تفاع٪ )7.2الخا ج بنسبة 
 6.3 بع سنوي قد ه  انخفاض% )4.9األو ا  المالية األجنبية بنسبة ، م ابل انخفاض د هم(مليا   3.8 بع سنوي قد ه  ا تفاع)

 %. 17.0األصول األجنبية للمص ف الم كزي بنسبة  ا تفعتوعلى أساس سنوي . مليا  د هم(

 (المالي دبيوسو   الماليةسو  أبو ظبي لألو ا  ) المال في الدولةأسواق القيم في     -6

سنة  من الثالث%، خالل ال بع 16.8 بنسبة لألو ا  المالية أبو ظبيسو  في لمؤش  العام ألسعا  األسهم ال بعي لمتوسط ال ا تفع

مليا  د هم  366.8بم دا   السو  ة السوقية للش كات المد جة في هذال يمال بعي لمتوسط ال وا تفع ،بال بع السابقم ا نة  2021

 قيمة في م ابل ذلك انخفضتتتتتت. بال بع الستتتتتابقم ا نة  2021ستتتتتنة  منالثالث ال بع في نهاية د هم  مليا  1,368.8 ليصتتتتتل إلى
مؤشتت   ا تفععلى أستتاس ستتنوي . ومليا  د هم 86.0 إلىلتصتتل  2021ستتنة  منالثالث ال بع في % 1.9بنستتبة ال بعية التداول 

 .%34.5 بنسبة أبو ظبي لألو ا  الماليةسو  

م ا نة  2021سنة  منالثالث ال بع %، خالل 2.0بنسبة  الماليدبي سو  المتوسط ال بعي للمؤش  العام ألسعا  األسهم في  ا تفع
 ليصتتتتل إلىمليا  د هم  8.1بم دا   المتوستتتتط ال بعي لل يمة الستتتتوقية للشتتتت كات المد جة في هذا الستتتتو  وا تفع، بال بع الستتتتابق

التداول ال بعية  قيمة انخفضتتتتم ا نة بال بع الستتتابق. من جانب اخ ،  2021ستتتنة  منالثالث ال بع مليا  د هم في نهاية  387.1

مؤشتت  ستتو  دبي المالي  ا تفع. وعلى أستتاس ستتنوي مليا  د هم 9.8 لتصتتل إلى 2021ستتنة  منالثالث ال بع في % 24.6بنستتبة 

 %.13.0 بنسبة
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 : مؤشر سوق ابوظبي لألوراق المالية4جدول 

 

 (ADX) سوق ابوظبي لألوراق الماليةالمصدر:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2020 2021 

 سبتمبر يونيو مارس ديسمبر سبتمبر يونيو مارس ديسمبر سبتمبر يونيو مارس 

 81 76 74 73 69 69 69 70 70 70 70 عدد الشركات الُمدرجــة

المؤشر العام ألسعار األسهم 

** 
5,085.8 5,080.5 5,180.3 5,071.4 4,597.4 4,219.3 4447.4 4890.1 5723.2 6480.3 7567.2 

 %16.8 %13.2 %17.0 %10.0 %5.4 %8.2- %9.3- %2.1- %2.0 %0.1- %4.6  (%) نسبة التغير الربعية    

 نسبة التغير السنوي    

(%)*** 
9.2% 10.9% 9.5% 7.5% 2.3% -4.4% -9.3% -11.1% -3.3% 13.0% 34.5% 

القيمة السوقية )مليار درهم( 

** 
520.0 527.9 538.6 528.6 497.5 483.9 672.7 725.7 826.7 1002.0 1368.8 

 86.0 87.7 50.3 28.8 17.0 9.5 10.1 9.9 11.2 12.7 10.9 قيمة التداول )مليار درهم(
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 المالي دبي سوق مؤشر: 5 جدول

 

 2019 2020 2021 

 سبتمبر يونيو مارس ديسمبر سبتمبر يونيو مارس ديسمبر سبتمبر يونيو مارس 

 الشركات عدد

 *الُمدرجــة
67 67 67 66 66 67 65 65 64 64 64 

 ألسعار العام المؤشر

 ** األسهم
2612.7 2682.0 2819.4 2730.2 2383.9 1975.6 2189.9 2366.5 2585.3 2737.8 2792.3 

نسبة التغير الربعية    
 )%( 

-1.8% 2.7% 5.1% -3.2% -12.7% -17.1% 10.8% 8.1% 9.2% 5.9% 2.0% 

نسبة التغير السنوي    
***)%( 

-19.1% -18.5% -14.2% -7.6% -4.4% -8.5% -13.9% -17.8% -14.1% -0.3% 13.0% 

)مليار  السوقية القيمة

 ( **درهم
347.4 355.2 368.2 371.3 338.9 289.2 307.6 328.7 353.9 379.0 387.1 

)مليار  التداول قيمة

 (درهم
11.3 12.8 13.9 13.5 14.2 16.9 19.3 14.7 15.4 13.0 9.8 

 

 (DFM) سوق دبي الماليالمصدر: 

 األجنبية الشركات يشمل *

 الشهرية للمالحظات سنوي ربع كمتوسط الفصلية السوقية والقيمة الفصلي السهم سعر مؤشر قياس يتم** 

     .الشهرية للمالحظات سنوي كمتوسط األسهم أسعار لمؤشرات السنوي التغير قياس يتم ***


