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4.1. اإلحصاءات المالية

النمو  عملية  في  حيوي  دورًا  تلعب  التي  المهمة  اإلنتاجية  األنشطة  من  المالية  الوساطة  نشاط  يعد 
هذا  ويحتوي  االقتصادية.  األنشطة  لباقي  المحركة  األنشطة  أحد  ويعّد  أبوظبي،  إمارة  في  االقتصادي 
مسح  من  إحصاءات  يشمل  حيث  المالية،  الوساطة  نشاط  مؤشرات  أهم  تتناول  بيانات  على  الفصل 

البنوك والمؤسسات المالية، باإلضافة إلى أهم مؤشرات سوق أبوظبي لألوراق المالية. 

الرغم من وجود عدد  أبوظبي على  المالية في  الوساطة  المسجلة على نشاط  البنوك  وقد سيطرت 
من المؤسسات المالية غير المصرفية مثل الشركات القابضة واالتحادات االحتكارية ومؤسسات التأجير 
المالي. وتعد معظم المصارف المسجلة في إمارة أبوظبي تابعة أو فروع لمصارف خارجية، حيث بلغ عدد 

المصارف المسجلة في 31 ديسمبر 2015 ما يعادل 51 مصرفً، سبعة منها مقرها الرئيسي أبوظبي.

يبرز هذا القسم من الكتاب اإلحصائي أيضا قيمة األسهم المتداولة والتي بلغت 60.2 مليار درهم في 
عام 2015. انخفضت القيمة السوقية لألسهم في سوق أبوظبي لألوراق المالية خال عام 2015 بنسبة 

1.6%، بالمقارنة بعام 2014، بالرغم من ارتفاع عدد الشركات المدرجة  إلى 68 شركة.

1.4.1 المؤشرات الرئيسية لنشاط المالية والتأمين

2011201220132014المؤشرات

حصة النشاط من الناتج المحلي اإلجمالي 
3.94.56.07.2باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
9.110.413.314.7غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
7.85.46.87.8اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
0.30.50.20.3اإلجمالي باألسعار الجارية(

7,9988,86910,83911,907تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي
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2.4.1 أهم إحصاءات سوق أبوظبي لألوراق المالية 
  

2012201320142015المؤشرات

63636465عدد الشركات المحلية المدرجة

3333عدد الشركات األجنبية المدرجة

285.2402.7417.8411.0القيمة السوقية )مليار درهم(

 القيمة السوقية )% من الناتج المحلي 
31.443.243.5اإلجمالي باألسعار الجارية(

22.384.9144.660.2قيمة األسهم المتداولة )مليار درهم(

قيمة األسهم المتداولة )% من الناتج المحلي 
2.49.115.1اإلجمالي باألسعار الجارية(

معدل دوران األسهم )%( )عدد األسهم 
المحلية المتداولة / عدد األسهم المحلية 

المصدرة(
21.0106.369.632.0

2,6314,2904,5294,307مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية )نقطة(

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي، سوق أبوظبي لألوراق المالية

3.4.1 إحصاءات البنوك التي يقع مركزها الرئيسي في إمارة أبوظبي، 2015
  

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالمؤشرات

الدخل الصافي للبنوك التي 
يقع مركزها الرئيسي في إمارة 

ابوظبي )مليون درهم(
7,8747,5407,9977,809

نصيب العامل من تعويضات 
العاملين للبنوك التي يقع 
مركزها الرئيسي في إمارة 

أبوظبي )بالدرهم(

42,59042,09444,32536,727

المصدر: مصرف اإلمارات المركزي


