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ــة ــ ــ  مقدم

 
العمل بهمة دة المركزي على كجزء من التزامه بتعزيز االستقرار االقتصادي والمالي والنمـو في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يحرص مصرف اإلمارات العربية المتح

قدية والمصتترفية ووستتوام المام في دولة اإلمارات لالحتفاظ بنظام مالي مستتتقر وفعلام من لالم فوفير لدمات مصتتارف مركزية كففة وفعلالةع ويعدل يفقرير التتورات الن

  يسعى المصرف المركزي من لاللها إلى إبقاء وصحاب المصلحة على علم واطالعع  عديدة  وسائلالعربية المتحدةي واحداً من 

 

ـناقش هذا التقريي  و كما ع 2022سـنة  من الثانيالربع في نهاية باإلضافة إلى التتورات في األسوام المالية لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ،ر األنشتة النقدية والمصرفيةـ

 ع   2022إلى يونيو  2021يستعرض التقرير نسب التغير السنوي لالم الفترة الممتدة من يونيو 

 

 التطورات النقدية
 

)على وساس ربعي( % 3ع0بنسبة الودائع النقدية مضافاً إليه  البنوك( لدىالنقد  -ر الم صدل المتداوم لارج البنوك )النقد (، الذي يتكون من النقد 1عرض النقد )ن انخفض

 ع2022من سـنة  لالم الربع الثاني

 

لوعلى وساس سنوي،     ع 2022في نهاية شهر يونيو  ممليار دره 2ع726 ليصل إلى %1ع10 بنسبةارففاعاً ( 1عرض النقد )ن سجل

 

( بنسبة ةياالدلارية وألجل للمقيمين بالدرهم + ودائع المقيمين بالعمالت األجنب )الودائعالودائع شبه النقدية  إليهمضافا ( 1(، الذي يحتوي على )ن2عرض النقد )ن ارففع

 ع 2022من سـنة  الثانيالربع  )على وساس ربعي( لالم% 8ع1

 

  ع 2022في نهاية شهر يونيو  مليار درهم ,6221ع2 ليبلغ% 9.0بنسبة ارففاعاً ( 2عرض النقد )نوعلى وساس سنوي، سجل 

 

 الثانيالربع نهاية في )على وساس ربعي( % 9ع2( زائداً الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي بنسبة 2( الذي يحتوي على )ن3عرض النقد )ن ارففعكما 

  ع  2022من سـنة 

 

  ع 2022في نهاية شهر يونيو  مليار درهم 9ع1,939 % ليبلغ4ع9بنسبة على وساس سنوي ( 3عرض النقد )ن ارففعو
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 : التطورات النقدية في الدولة1جدول 

 )المبلغ بالمليار درهم، في نهاية الفترة(

 
2021 2022 

 الرابعالربع 

 الثالث الربع الثاني الربع

 

 الرابعالربع 

 

 األولالربع 

 

 *الثانيالربع 

 

 المبلغ
 التغير الربعي

)%( 
 المبلغ

 التغير الربعي

)%( 

 

 

 المبلغ
 التغير الربعي

)%( 

 

 

 المبلغ
 التغير الربعي

)%( 

 

 

 المبلغ

 التغير )%(

 السنوي الربعي

 (1رض النقد )نع
659.5 2.7% 668.5 1.4% 701.9 5.0%  728.2 3.7% 726.2 -0.3% 10.1% 

 (2عرض النقد )ن
1,488.5 0.1% 1,485.9 -0.2% 1,563.1 5.2% 1,593.4 1.9% 1,622.2 1.8% 9.0% 

 %9.4 %2.9 1,939.9 %1.5 1,885.3 %3.9 1,856.7 %0.8 1,786.9 %0.4 1,772.6 (3عرض النقد )ن

 
 المصدر: البيانات الواردة من البنوك العاملة في الدولة

 بيانات معدلة *
 أرقام أولية قابلة للتعديل **
ن

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

ن
2

= ن 
1

 + الودائع شبه النقدية  

ن       
3

= ن 
2
 + الودائع الحكومية  
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 القطاع المصرفيتطورات 

 

 البنوك العاملة في الدولة  -1

 

ً  23 إلىعدد البنوك الوطنية  ارففع 2022من سـتتتنة  الثانيفي نهاية الربع  في  508بإضافة بنك رقمي آلرع وفي المقابل، انخفض عدد فروع هذه البنوك إلى ، بنكا

في نهاية الربع الثاني من ستتتتتتنة  وحدة 43عدد وحدات الخدمة المصتتتتتترفية اإللكترونية التابعة لهذه البنوك إلى  ارففع من جهة ولرىو 2022نهاية شتتتتتتهر يونيو 

 ع2022في نهاية شهر يونيو  مكتبا 21 إلىعدد مكافب الصرف  كما ارففع، 2022

ـد 2022ثابتاً في نهاية الربع الثاني لسنة عدد بنوك دوم مجلس التعاون العاملة في الدولة  ظل ـ في نهاية شهر  6فروعها  وظل عددوبنك وعمام واحد  ،بنوك 6 عن

ً  21 بعدد الستتتتتتاب عند نفس مستتتتتتتوى نهاية الربع األجنبية عدد البنوك  بقي من جهة ولرىو ع2022يونيو  عدد وحدات الخدمة المصتتتتتترفية  وظل عفرعا 68و بنكا

 ع 2022في نهاية شهر يونيو  مكتب واحدعند عدد مكافب الصرف  وبقي ،وحدة 12 عندعلى ما هو عليه لهذه البنوك اإللكترونية 

والخدمات المصتترفية  ودت التتورات التكنولوجية والهيكلية في القتاع المالي إلى زيادة إمكانية الوصتتوم إلى فتبيقات الخدمات المصتترفية عبر الهافم المحموم،

من  النتائج المنتظرة على مدى الستنوات العديدة الماضتية، كما فستتمر هذه التحستينات في فحقي  (ATM)عبر اإلنترنت وستهولة استتخدام وجهزة الصتراف ا لي 

  نظام المصرفيعسالسة عمليات اللالم فعزيز 

ومكافب ، وي بنوك األعمام، زيـتتـتتة المصرف المركـتتـتتـتتالمالية األلرى التي فخضع لترليص ورقابنشآت عدد الم كان 2022الربع األوم من سـتتنة ة ـتتـتتنهايفي 

على  4و 86و19و 76و 10 التمثيل، وشتتتتركات التمويل، ومحالت الصتتتترافة ومكافب الوستتتتاطة في فداوم العمالت والتوستتتتق في عمليات الستتتتوم النقدي، قد بلغ

 التواليع 

  ع2022من سـنة  الثانيالربع نهاية في  جهازاً  4,389لعاملة في الدولة، فقد بلغ عددها وفيما يتعل  بأجهزة الصرف ا لي للبنوك ا
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 2022-2020 : البنوك والمنشآت المالية األخرى وأجهزة الصرف اآللي2جدول 

 لكترونياإل اإلماراتسجالت دائرة الرقابة على البنوك ومقسم  المصدر:
  ورقام وولية قابلة للتعديل * 

 

 

 2020 2021 2022 

 يونيو* مارس ديسمبر سبتمبر يونيو مارس ديسمبر سبتمبر  يونيو  مارس 

           البنوك الوطنية

 23 22 22 21 21 21 21 21 21 21 مركز رئيسي

 508 511 513 521 522 534 541 559 611 640 فـرع إضافي

 43 42 41 42 40 35 34 32 33 34 وحدة لدمة مصرفية إلكترونية

 21 20 20 20 22 22 23 26 31 31 مكتب صرف

)باستثناء بنوك  بنوك دول مجلس التعاون

 األعمام(
    

 

 
     

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 فرع رئيسي

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

     أخرى أجنبيـــة بنوك
 

 
     

 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 فرع رئيسي

 68 68 68 68 68 68 68 73 74 74 فرع إضافي

 21 21 21 21 22 23 23 23 22 22 وحدة لدمة مصرفية إلكترونية

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مكتب صرف          

 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 األعمــــال بنوك

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 منها: بنوك دوم مجلس التعاون       

 76 77 78 81 83 83 86 86 86 87 مكافب التمثيل

 19 19 19 19 21 21 22 22 22 23 شركات التمويل

 86 87 89 89 93 94 97 97 100 102 شركات / مفسسات الصرافة

ب وساطة في فداوم العمالت والتوسق في مكاف

 عمليات السوم النقدية
11 11 11 11 11 10 10 10 6 4 

 4,389 4,400 4,396 4,345 4,311 4,343 4,422 4,542 4,685 4,937 أجهزة الصرف اآللي في الدولة
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 األصول والقروض المصرفية -2
 

ولالم الفترة بين  عمليار درهم 2ع3,449 صل إلى)على وساس ربعي( لي% 4ع3الدولة بنسبة بوصوم البنوك العاملة  ارففع إجمالي 2022من سـتتتتتنة  الثانيالربع نهاية  في

على وستتاس )% 9ع1االئتمان المصتترفي بنستتبة  جماليا ارففعع % )على وستتاس ستتنوي(5ع7، ارففع إجمالي وصتتوم البنوك بنستتبة 2022وشتتهر يونيو  2021شتتهر يونيو 

  %ع5ع5إجمالي االئتمان بنسبة ، ارففع على وساس سنويوع 2022مليار درهم في نهاية شهر يونيو  1ع1,866(، ليصل إلى ربعي
 

 ودائع العمالء -3  
 

على وستتاس % 6ع9بنستتبة و (على وستتاس ربعي)% 3ع4البنوك العاملة في الدولة بنستتبة  مقيمين لدىالمقيمين وغير الودائع العمالء ارففعت ، 2022في نهاية شتتهر يونيو 

في نهاية الربع الثاني من ستتتنة  درهممليار  5ع1,843لتصتتتل إلى  (على وستتتاس ربعي)% 9ع2بنستتتبة وارففعت ودائع المقيمين درهمع  مليار 9ع2,091 لتصتتتل إلىستتتنوي 

وعلى وستتاس ستتنوي ارففعت  ع2022 شتتهر يونيونهاية في مليار درهم  4ع248 إلىلتصتتل )على وستتاس ربعي( % 6ع15ودائع غير المقيمين بنستتبة ع كما ارففعت 2022

   %ع1ع10ارففعت ودائع غير المقيمين بنسبة % بينما 5ع9ودائع المقيمين بنسبة 
 

 رأس المال واالحتياطيات -4

 

حةفقيس نسب كفاية روس المام مقدار روس مام البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من األصوم الم فوفر نسبة كفاية روس المام العالية الحماية للمودعين ومخاطرع بال رجل

 وفعزز استقرار وكفاءة النظام المالي لالقتصادع 

والمعايير الصادرة عن  األنظمة ارشادات نسب كفاية روس المام بما يتماشى مع الحتساب 3البنوك في دولة اإلمارات مبادئ بازم  افبعت، 2017اعتباًرا من ديسمبر 

 المصرف المركزيع

ع 2022من سـنة  الثاني الربعنهاية في مليار درهم  3ع399صل إلى )على وساس ربع سنوي( لي٪ 0ع1إجمالي روس مام واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة بنسبة  ارففع

 %(،0ع13)كفاية روس المام الحد األدنى ل% مما يعني انها فزام وعلى بكثير من 9ع16 المام إجمالي كفاية روس نسبة بلغتبينما  ،2022وفي نهاية الربع الثاني من سنة 

المصرف المركزي  ونظمةوذلك كما هو منصوص عليه في  للش  األوم من روس المام،الحد األدنى % 5ع8ونسبة  ٪(5ع2بنسبة )روس المام الحفاظ على صد موالتي فشمل 

 ع 3بازم  بناء على االمتثام إلرشادات

حد روس المام بصفة مفقتة إلى الحفاظ على مصد باستخدام  2020مارس  15فمل السماح للبنوك اعتباراً من ، 19-كوفيدكجزء من استجابة المصرف المركزي لجائحة 

% من مصد 100باستخدام  لهاإال ونه فمل السماح وظل المصد المقرر للبنوك المحلية ذات األهمية النظامية كما هو عليه،  ع% وبدون عواقب رقابية60وقصى يصل إلى 

  ع 2022يونيو  30وظل التخفيض في مصد حماية روس المام المتلوب متاحاً للبنوك حتى  روس المام لالم نفس الفترة وبنفس الشروطع
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 : المؤشرات المصرفية3جدول 
 إال حيث ذكر خالفه( المبلغ بالمليار درهم،، نهاية الفترة)في 

  

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

 الخاص واألفراد بالعملتين المحلية واألجنبيةالعام وللحكومة والقتاع          

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

 النقدية اإلحصتتاءات دليل في الواردة الدولي النقد لصتتندوم التوجيهية المبادئ مع فماشتتيا الدائمة الستتندات مثل ودوات الستتتبعاد ستتابقة لستتنوات البيانات ستتلستتلة فنقيح فم) الحالية الستتنة ارباح فتضتتمن لكنها الثانوية الودائع/القروض فشتتمل ال    (3)

 (عوالمالية

بينما فم احتساب نسبة كفاية  ،52/2017والصادرة عن المصرف المركزي بموجب التعميم  3بناًء على الموجهات اإلرشادية لبازم  2017 ديسمبرللفترة من  1-إجمالي كفاية روس المام، نسبة الش  األوم وحقوم الملكية الش  احتساب فم     (4)

 ع2وجهات اإلرشادية لبازم بناًء على الم 2017 ديسمبرروس المام للفترة السابقة ل

 ورقام وولية قابلة للتعديل *        

 

 2021 2022 
نسبة التغير 

 يونيو  السنوي )%(
نسبة التغير 

 الربعي )%(
 سبتمبر*

نسبة التغير 

 الربعي )%(
 ديسمبر

نسبة التغير 

 الربعي )%(
 مارس

نسبة التغير 

 الربعي )%(
 *يونيو

نسبة التغير 

 الربعي )%(

 %7.5 %3.4 3,449.2 %0.4 3,336.4 %2.3 3,321.5 %1.2 3,247.1 %1.0 3,208.8 األصوم إجمالــي

 شهادات في البنوك استثمارات

 المركزي المصرف إيداع
150.6 2.2% 163.9 8.8% 164.7 0.5% 163.4 -0.8% 150.9 -7.6% 0.2% 

 مع المتوافقة اإليداع شهادات   -

 اإلسالمية الشريعة وحكام
58.9 17.1% 55.1 -6.5% 49.1 -10.9% 44.8 -8.8% 39.0 -12.9% -33.8% 

 %5.5 %1.9 1,866.1 %2.1 1,831.9 %1.0 1,794.0 %0.4 1,776.5 %0.9 1,769.4 (1)المصرفي االئتمان إجمالي

 الممنوحة الشخصية القروض

 للمقيمين
336.5 1.7% 343.8 2.2% 347.6 1.1% 356.8 2.6% 361.2 1.2% 7.3% 

 %9.6 %4.3 2,091.9 %0.5 2,006.2 %2.8 1,996.5 %1.8 1,942.3 %1.5 1,908.6 (2)الودائع إجمالـــي

 %3.8 %1.0 399.3 %1.7- 395.5 %2.2 402.5 %2.4 393.7 %1.7 384.5 (3)واالحتياطيــات المام روس

 %3.4- %1.2- %16.9 %0.6- %17.1 %2.8- %17.2 %1.1 %17.7 %2.2- %17.5 (4)كفاية روس المام   نسبة

 نسبة مالءة الش  الثاني

 (Tier 1) 
16.3% -2.4% 16.5% 1.2% 16.1% -2.4% 16.0% -0.6% 15.8% -1.3% -3.1% 

 %3.4- %1.4- %14.0 %0.0 %14.2 %3.4- %14.2 %1.4 %14.7 %1.4- %14.5 المشترك    1( الش  CET1) نسبة
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 األصول األجنبية للمصرف المركزي -5

سـتتتتتتتنة  الثانيالربع في نهاية  سبة  األصوم األجنبية للمصرف المركزي إجمالي انخفض 2022من  ساس ربع سنوي( لي% 8ع5بن مليار  4ع433 صل إلى)على و

ربع ستتنوي قدره  انخفاض)% 7ع11في ورصتتدة الحستتابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنستتبة ربع ستتنوي  فراجعإلى  االنخفاضي عزى هذا ، ودرهم

األلرى األصتتتتتتوم األجنبية في ليحجب ارففاعاً ( مليار درهم 5ع7ربع ستتتتتتنوي قدره  % )انخفاض5ع5األورام المالية األجنبية بنستتتتتتبة في ومليار درهم(  1ع32

 ع مليار درهم( 1ع13)ارففاع ربع سنوي قدره % 0ع26للمصرف المركزي بنسبة 

 % )على وساس سنوي(ع 5ع7، ارففعت األصوم األجنبية للمصرف المركزي بنسبة 2022إلى شهر يونيو  2021ولالم الفترة من شهر يونيو 

 (دبي الماليوسوق  سوق أبو ظبي لألوراق المالية) الدولةأسواق المال في القيم في     -6 

سبة لألوراق المالية أبو ظبيسوق في لمفشر العام ألسعار األسهم الربعي لمتوسق ال ارففع سنوي( %، 9ع6 بن ساس ربع  سـتتتتتتتنة  الثانيالربع لالم )على و من 

الربع في نهاية درهم  مليار 4ع1963 إلىمليار درهم ليصتتتل  8ع209بمقدار  الستتتوم ة الستتتوقية للشتتتركات المدرجة في هذالقيمالربعي لمتوستتتق ال وارففع ع2022

  عمليار درهم 8ع98 إلىلتصل  2022من سـنة  الثانيالربع في )على وساس ربع سنوي( % 1ع2بنسبة الربعية التداوم  قيمة وانخفضتع 2022من سـنة  الثاني

 ع%2ع63بنسبة  لألورام المالية وبو ظبيمفشر سوم  ارففععلى وساس سنوي و

كما ، 2022من سـتتتنة الثاني الربع لالم  )على وساس ربع سنوي( %0ع2 بنسبةارففاعاً  الماليدبي سوق المتوسق الربعي للمفشر العام ألسعار األسهم في  سجلل

من سـتتتنة  الثانيالربع مليار درهم في نهاية  2ع554مليار درهم ليصل إلى  6ع132المتوسق الربعي للقيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوم بمقدار ارففع 

 مليار درهمع  6ع26لتصل إلى  2022من سـنة  الثانيالربع  )على وساس ربع سنوي( لالم% 8ع16قيمة التداوم الربعية بنسبة كما ارففعت ع 2022

 %ع8ع27مفشر سوم دبي المالي بنسبة ارففع وعلى وساس سنوي 
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لألوراق المالية: مؤشــر سـوق أبو ظبي 4لجدول ا  

  

  
2020 2021 2022 

 يونيو مارس ديسمبر سبتمبر يونيو مارس ديسمبر سبتمبر يونيو مارس

 86 83 82 80 76 74 73 69 69 69 عدد الشركات المدرجة

 9,968.4 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 األسهم **

 %6.9 %12.3 %9.7 %16.8 %13.2 %17.0 %10.0 %5.4 %8.2- %9.3- التغيير الربع سنوي ) %(

 %63.2 %64.3 %54.6 %34.5 %13.0 %3.3- %11.1- %9.3- %4.4- %2.3 التغيير السنوي )%(

 1963.4 1753.6 1572.0 1368.8 1002.0 826.7 725.7 672.7 483.9 497.5 ** القيمة السوقية )مليار درهم(

 98.8 100.9 118.2 86.0 87.7 50.3 28.8 17.0 9.5 10.1 قيمـة التداول )مليار درهم( 
           المصدر: سوق أبو ظبي لألوراق المالية 

 : مؤشر سوق دبــي المــالي 5الجدول 

  
2020 2021 2022 

 يونيو مارس ديسمبر سبتمبر يونيو مارس ديسمبر سبتمبر يونيو مارس

 63 62 62 64 64 64 65 65 67 66 عدد الشركات المدرجة*

 3,430.1 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 المؤشر العام ألسعار األسهم **

 %2.0 %10.4 %9.0 %2.0 %5.9 %9.2 %8.1 %10.8 %17.1- %12.7- التغيير الربع سنوي ) %(

 %27.8 %30.9 %25.2 %13.0 %0.3- %14.1- %17.8- %13.9- %8.5- %4.4- التغيير السنوي )%(

 554.2 421.6 399.2 387.1 379.0 353.9 328.7 307.6 289.2 338.9 القيمة السوقية )مليار درهم( **

 26.6 22.8 32.2 9.8 13.0 15.4 14.7 19.3 16.9 14.2 قيمـة التداول )مليار درهم(

            

           * فشمل الشركات األجنبية 

 (DFM) سوق دبي الماليالمصدر: 
 

 الشهرية للمالحظات سنوي ربع كمتوسق الفصلية السوقية والقيمة الفصلي السهم سعر مفشر قياس يتم** 

     عالشهرية للمالحظات سنوي كمتوسق األسهم وسعار لمفشرات السنوي التغير قياس يتم ***
  

  


