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  2017 الثاني الربع خالل في إمارة أبوظبي البنوك دخل صافيمليار درهم  7.6":"إحصاء أبوظبي

 2017 الثانيخالل الربع  البنوك جميع في ألف عامل 12.1حوالي 

 يف الرئيسي مركزها يقع اليت البنوك اإلحصائية حول إحصاءات هرير اتقاليوم أحدث  أبوظيب -أصدر مركز اإلحصاء 
 يف الرئيسي مركزها يقع املختارة الوطنية البنوك العينة منأن  املركزوأوضح  .2017 لعام الثاين أبوظيب خالل الربع إمارة
وأضاف املركز أن مؤشرات إحصاءات ، 2017 لعام الثاين لربعل (الظفرة العني، أبوظيب،) الثالثة مبناطقها أبوظيب، إمارة
هم املؤشرات اليت هتدف إىل التعّرف على خصائص أنشطة البنوك العاملة يف اإلمارة وتوفري البيانات وك تعد من أالبن

 .واملعلومات األساسية الالزمة عنها، للمسامهة يف بناء وتنمية االستثمار القتصاد إمارة أبوظيب

 الدخل الصافي اإلجمالي

 بلغ التجارية واإلسالميةالعاملة يف إمارة أبوظيب لبنوك ل ايف الدخلجمموع صأن  أبوظيب –مركز اإلحصاء  أوضحكما 
 %83.1حوايل  شكلالدخل الصايف للبنوك التجارية مشرياً إىل أن  .2017 عام من الثاينمليار درهم يف الربع  7.6
 . %16.9حبوايل اإلسالمية جلميع البنوك يف حني أن النسبة الباقية كانت من نصيب البنوك  جمموع صايف الدخلمن 

 2017من عام  ولاألاالرتفاع يف اإليرادات اإلمجالية للبنوك التجارية يف الربع أبوظيب أن  -وأضاف مركز اإلحصاء 
من  الثاينمقارنة مع الربع  %14.2 بنسبة االستثمار دخل وارتفاع، %20.5بنسبة   الدخول األخرىارتفاع  عن نتج

 .%3.6  بنسبة فيف يف صايف الدخل من الفوائد، وأظهرت البيانات تراجع ط2016عام 

 

 

 



 

 عدد العاملين

    حوايل بلغ 2017من عام  الثاينعدد العاملني يف هناية الربع أبوظيب أن  –على صعيد آخر، أوضح مركز اإلحصاء 

يف  %6.9 بنسبة العاملنيعدد  اخنفضبينما ، حمل الدراسة ميةواالسالتجارية اليف مجيع البنوك  عامل ألف 12.1

 إىل 2016من عام  الثاينيف الربع عامل  ألف 13.0 من ،2016مقارنة مع نفس الربع يف عام  2017 الثاين الربع

 . 2017من عام  الثاينيف الربع  ألف عامل 1.12

 العاملين تعويضات

 من الثاين الربع يف %5.0اخنفضت حبوايل العاملني اإلمجالية  وأشار التقرير الذي أصدره املركز إىل أن قيمة تعويضات
 ويشار إىل أن قيمة تعويضات العاملني تشمل قيمة األجور ،2016 عام من الربع الثاين مع مقارنة 2017 عام

 للعاملني. املمنوحة العينية واملزايا النقدية واملكافآت والرواتب

 

 معدل أسعار الفائدة على الودائع والقروض والسلف

 اىل 2017الثاين  الربع يف %1.10من  اخنفضسنة ألكثر من  الودائع على ائدالفو  كما أوضح املركز أن معدل
 .2016 عام من الثاين الربع يف 1.07%

مبعدل  2017من عام  الثاينيف الربع  الودائع والقروض والسلف أغلب على الفوائد معدل اخنفض ،جانب آخر من
 8.0مبعدل  ارتفعللقروض والسلف األخرى. بينما  %17.8نة واألما إليصاالت %7.0، للقروض الشخصية 9.8

 .2016على املكشوف باملقارنة مع الربع األول  للسحب %9.4للقروض التجارية و
 

 

 

 



 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

ثامن والعشرين من أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف ال -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة  2008سنة (7)وفقًا للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 

. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل -حفظه اهلل-بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 
مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج وحتليل ونشر 

عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما 
 يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج  وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر
العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل 

صاءات الرمسية ونتائج ونشر اإلح اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل
املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق 
 معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن

 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. 
عى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب ويس

التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله  
وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري 

 املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 
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