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 2016الثاني الربع  مع الفترة نفسها مقارنة في% 1.3 بنسبة العاملين عدد انخفاض

 من الثاني الربع خالل في إمارة أبوظبي البنوك دخل صافيمليار درهم  7.71 ":"إحصاء أبوظبي

  2016 عام

 يف الرييسي مركزها يقع اليت البنوك حصايي  حو  ححصاءا اإل هرير اتقاليوم أحدث  أبوظيب -أصدر مركز اإلحصاء 
  .2016 لعام الثاين أبوظيب خال  الربع حمارة

 حمارة يف الرييسي مركزها يقع اليت املختارة الوطني  البنوك من عين  يتناو  التقريرأبوظيب أن  –وأوضح مركز اإلحصاء 
، يغطي التقرير اهم املؤشرا  اليت 2016 لعام الثاين الربع ، عن( الغربي العني، أبوظيب،) الثالث  بأقاليمها أبوظيب،

هتدف حىل التعّرف على خصايص أنشط  البنوك العامل  يف اإلمارة وتوفري البيانا  واملعلوما  األساسي  الالزم  عنها، 
 .للمسامه  يف بناء وتنمي  االستثمار القتصاد حمارة أبوظيب

 الدخل الصافي اإلجمالي

 بلغ التجاري  واإلسالمي العامل  يف حمارة أبوظيب لبنوك ل جمموع صايف الدخلأبوظيب أن  -مركز اإلحصاء  أكدكما 
  .2015مقارن  بالربع نفسه من عام  %2.2بارتفاع نسبته  2016 عام من الثاينمليار درهم يف الربع  7.71

جلميع البنوك يف حني أن  جمموع صايف الدخل% من 85.2حوايل  شكلالدخل الصايف للبنوك التجاري  مشرياً حىل أن 
 . %14.8اإلسالمي  حبوايل النسب  الباقي  كانت من نصيب البنوك 

 2016من عام  الثايناالرتفاع يف اإليرادا  اإلمجالي  للبنوك التجاري  يف الربع أبوظيب أن  -وأضاف مركز اإلحصاء 
صايف  وتراجع  %4.9 بنسب الدخو  األخرى يف  تفاع وار  %13.6 بنسب  دخل االستثماريف  رتفاع االعن  نتج



 

من  الثاينخال  الربع  %18.5ما نسبته صايف دخل  ت%، أما البنوك اإلسالمي  حقق2.7 دخل من الفوايد بنسب ال
  .2015من عام  الثاينمقارن  مع الربع  2016عام 

 عدد العاملين

 حوايل بلغ 2016من عام  الثاينعاملني يف هناي  الربع عدد الأبوظيب أن  –على صعيد آخر، أوضح مركز اإلحصاء 

  .سالمي واال تجاري اليف مجيع البنوك حمل الدراس   ألف عامل 13.0

 2015مقارن  مع نفس الربع يف عام  2016 الثاينالربع  يف%  1.3  بنسب  اخنفض العاملنيعدد ن حيث يالحظ أ
من  الثاينيف الربع  ألف عامل 13.0 حىل  2015من عام  لثاينايف الربع عامل  ألف  13.2من  العدد اخنفضفقد 
 . 2016عام 

 العاملين تعويضات

 العيني  واملزايا النقدي  واملكافآ  والرواتب أبوظيب أن املقصود بتعويضا  العاملني هي األجور –وأوضح مركز اإلحصاء 
 للعاملني.  املمنوح 

 مع مقارن  2016 عام من الثاين الربع يف% 1.5 اخنفضت حبوايلالي  العاملني اإلمج قيم  تعويضا مشريًا حىل أن 
 التعويضا حصيل  التغري يف متغريين مها  الواحد، حيث يعكس التغري يف نصيب العامل 2015 عام من نفسه الربع

د العاملني ه عدأن االجتاه يف نصيب العامل هو عكس اجتامشريًا حىل عداد العاملني يف كل ربع، أاالمجالي  للعاملني و 
 .السابق اإلشارة اليه

 

 

 



 

 معدل أسعار الفائدة على الودائع والقروض والسلف

 اىل 2015 عام من الثاين الربع يف %1.09ارتفع من سن ألكثر من  الودايع على الفوايد كما أوضح املركز أن معد 

 .%0.5  بنسب 2016 عام من الثاين الربع يف% 1.10

 نفس خال % 9.81 اىل% 9.82 من املصرفي  الشخصي  القروض على الفوايد معد  اخنفض أخرى، ناحي  من
 يف% 7.67 اىل 2015 عام من الثاين الربع يف% 7.64 من التجاري  القروض على الفوايد معد  وارتفع . الفرتة
 .فرتةال نفس خال % 9.00 اىل% 8.99 من ارتفع فقد املكشوف على السحب أما. 2016 عام من الثاين الربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانا  اإلحصايي  يف حمارة أبوظيب، وقد مت حنشاؤه يف الثامن والعشرين من  -مركز اإلحصاء 
ف  ، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خلي 2008سن  (7)وفقًا للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 

. ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئو  عن تطوير وتنظيم العمل -حفظه اهلل-بن زايد آ  هنيان رييس الدول  
اإلحصايي يف حمارة أبوظيب وحنتاج وحتليل ونشر مجيع اإلحصاءا  الرمسي  املتعلق  باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق 

اسط  الدواير واجلها  احمللي  األخرى، والعمل مع هذه اجلها  فيما عملي  التكامل والتناغم لإلحصاءا  املنتج  بو 
 يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصايي . 

وباعتباره اجله  الرمسي  املعني  جبمع ونشر البيانا  اإلحصايي  يف حمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام حعداد خطط برامج 
حجراء املسوح اإلحصايي  امليداني  مبا ال يتعارض مع مقتضيا  مصلح  العمل العمل اإلحصايي خلدم  برامج التنمي ، و 

ونشر اإلحصاءا  الرمسي  ونتايج  اإلحصايي على مستوى الدول ، هذا باإلضاف  حىل مجع وتصنيف وختزين وحتليل
اعي  والثقافي ، وغريها، وذلك وفق املسوح املتعلق  باجملاال  السكاني  واالجتماعي  والدميوغرافي  واالقتصادي  والبيئي  والزر 

معايري عاملي  ومبادئ أساسي  مهم  تتعلق باالستقاللي  املهني ، احليادي ، املوضوعي ، الثق ، السري  اإلحصايي ، فضاًل عن 
 مالءم  الكلف  وجودة اإلحصاءا . 

نمي  الشامل  يف اإلمارة، وذلك بتوفري أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري الت -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
املعلوما  اإلحصايي  املطلوب  لصياغ  اخلطط والربامج والسياسا  املعتمدة على احلقايق األرقام احلديث  والدقيق . 
ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسي  تسهم حسهاما فعااًل يف خدم  متخذي القرار ورامسي السياسا ، وحنارًة درب 

والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعما  والباحثني ووسايل اإلعالم وغريها، وذلك يف حطار عمله   التطور
كمصدر رييسي جلمع البيانا  اإلحصايي  وفق معايري وأساليب وتقنيا  حديث ، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج 

 املؤشرا  اليت ختدم أهداف التنمي . 
 ت يرجى االتصال على:لمزيد من المعلوما

 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email Other 

 

 

 

mailto:bfsezer@scad.ae

