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The Central Bank announced that the Money Supply 

aggregate M1 increased by 0.7%, from AED 701.9 billion 

at the end of December 2021 to AED 706.5 billion at the 

end of January 2022. 

 

% 0.7 بنسبة ارتفع (1)نعرض النقد ركزي أن ـــأعلن المصرف الم
 إلى 2021 ديسمبر م في نهاية شهرـــــار درهــــملي 701.9من 

  .2022يناير  ار درهم في نهايــة شهرـــــملي 706.5

The Money Supply aggregate M2 grew by 0.02%, from 

AED 1,563.1 billion at the end of December 2021 to AED 

1,563.4 billion at the end of January 2022.  

 

 مليار درهـم 1,563.1 % من0.02بنسبة  (2)ن دـالنقعرض ارتفع و
ار درهم في نهايــة ـــــملي 1,563.4إلى  2021ديسمبر في نهاية شهر 

 .2022يناير  شهر

The Money Supply aggregate M3 decreased slightly by 

0.01%, from AED 1,856.7 billion at the end of December 

2021 to AED 1,856.6 billion at the end of January 2022. 

 

The rise in M1 was due to AED 1.3 billion increase in 

Currency in Circulation Outside Banks and AED 3.3 

billion rise in Monetary Deposits. M2 increased due to an 

elevated M1, overshadowing AED 4.3 billion decline in 

Quasi-Monetary Deposits. M3 fell due to AED 0.4 billion 

fall in Government Deposits, superseding the increases in 

M1 and M2. 

 من% 0.01بنسبة قليال و( 3)ند ـــعرض النق في حين انخفض
 إلى 2021 ديسمبرة شهر ـــــفي نهايم ــــار درهـــــملي 1,856.7
  .2022يناير  شهري نهايـة ــــم فــــــدرهمليـار  1,856.6

 
مليار  3.3بمقدار لزيادة  (1)نعرض النقد في  االرتفاععزى ي

في مليار درهم  1.3بمقدار  وارتفاع الودائع النقديـــــةفــــي  درهـــــم
 (2)نعرض النقد  فياالرتفاع عود يو ،البنوكالمتداول خارج النقد 
مليار درهــــم  4.3بمقدار  من انخفاض على الرغم (1)نارتفاع إلى 

عرض في  االنخفاض فيما يعزى ،ـــع شبة النقديــــــةفـــي الودائـ
مليار درهــــم  0.4انخفاض الودائع الحكومة بمقدار إلى  (3)نالنقد 

 .  (2)نو (1)نعرض النقد ارتفاع على الرغم من 

The Monetary Base contracted by 0.6% descending from 

AED 483.9 billion at the end of December 2021 to AED 

481.2 billion at the end of January 2022. The main drivers 

of this contraction in the Monetary Base were reductions 

in Currency Issued by 0.7% and Reserve Account by 

22.8%. While, Banks & OFCs’ Current Accounts & 

Overnight Deposits of Banks at CBUAE and Certificates 

of Deposit & Monetary Bills increased by 8.8% and 7.7%, 

respectively.  

 

مليار درهم  483.9% وذلك من 0.6القاعدة النقدية بنسبة  انخفضت
يناير في نهاية مليار درهم  481.2إلى  2021 ديسمبرفي نهاية 

% 0.7بنسبة في النقد المصدر  النخفاضذلك نتيجة . جاء 2022
في حين ارتفعت  االحتياطيحساب في % 22.8وانخفاض بنسبة 

للبنوك والمؤسسات المالية  واحدة لليلة الحسابات الجارية وااليداعات
 واالذونات النقدية  شهادات اإليداعو األخرى في المصرف المركزي

 % على التوالي.7.7% و8.8بنسبة 

Gross banks’ assets, including bankers’ acceptances, fell 

by 0.9%, declining from AED 3,321.5 billion at the end 

of December 2021 to AED 3,290.2 billion at the end of 

January 2022.  

من  %0.9بنسبة  شامال ول المصرفيةـــــاألص جمالــــيا انخفض
 3,290.2 ىـــإل 2021 ديسمبرنهاية شهر  فيمليار درهم  3,321.5
 .2022يناير  شهرة ــــــنهاي فيم ـــــمليار دره

Gross credit increased by 0.4% climbing from AED 

1,794.0 billion at the end of December 2021 to AED 

1,800.4 billion at the end of January 2022. Gross Credit 

rose due to 4.1% increase in Foreign Credit, dominating 

مليار  1,794.0 من %0.4بنسبة  االئتمان المصرفياجمالي ارتفع 
 فيدرهم  مليار 1,800.4 إلى 2021 ديسمبرشهر  في نهايةدرهم 
في االئتمان % 4.1بنسبة  ارتفاعوذلك نتيجة  2022يناير  شهرنهاية 

عزى يفي االئتمان المحلي. %0.04األجنبي مقابل انخفاض بنسبة 
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the 0.04% reduction in Domestic Credit. Domestic Credit 

decreased mainly due to the reductions by 4.7% and 3.0% 

in credit to Government Sector and Non-Banking 

Financial Institutions, respectively despite an increase of 

Credit to Public Sector (Government Related Entities) by 

4.4% and credit to Private Sector by 0.01%.  

% 3.0و% 4.7بنسبة  انخفاضفي االئتمان المحلي إلى  االنخفاض
 االئتمان الممنوحوفي االئتمان الممنوح للقطاع الحكومي في 

على التوالي على الرغم من ارتفاع  المالية غير المصرفيةالمؤسسات 
)الجهات ذات الصلة في االئتمان الممنوح للقطاع العام  %4.4بنسبة 

في االئتمان الممنوح للقطاع % 0.01ارتفاع بنسبة  بالحكومة(
 .الخاص

 

Total Bank Deposits also decreased by 0.7%, diminishing 

from AED 1,996.5 billion at the end of December 2021 to 

AED 1,982.4 billion at the end of January 2022. The drop in 

Total Bank Deposits was due to decline in both Resident 

Deposits and Non-Resident Deposits by 0.2% and 4.5%, 

correspondingly. Resident Deposits fell due to 0.5%, 0.8% 

and 0.03% shrinking of Government Sector Deposits, Public 

Sector (Government Related Entities) Deposits and Private 

Sector Deposits, respectively.  Non-Banking Financial 

Institutions Deposits rose by 0.5%. 

 

 

 
 1,996.5% من 0.7 المصرفية بنسبةجمـــالي الودائع إ انخفض

في مليار درهم  1,982.4 إلى 2021 ديسمبرمليار درهم في نهاية 
 %4.5بنسبة و %0.2بنسبة  انخفاضنتيجة  2022يناير  شهرنهاية 

 انخفضت. على التوالي المقيمين غيرودائع في والمقيمين في ودائع 
في % 0.03و% 0.8و% 0.5بنسبة  تراجع نتيجة ودائع المقيمين

)الجهات ذات الصلة ودائع القطاع العام في ودائع القطاع الحكومي و
 ارتفاعمقابل ، على التواليالخاص القطاع ودائع في و بالحكومة(

 .المؤسسات المالية غير المصرفيةودائع في  %0.5بنسبة 

Note:  

 

M1 = Currency in circulation outside Banks  + Monetary 
Deposits (current accounts and call accounts at banks) 

 

 مالحظة 

الجارية  )الحساباتالودائع النقدية خارج البنوك + النقد المتداول يشمل  1ن
 .(والحسابات تحت الطلب لدى البنوك

M2 = M1 + Quasi-monetary Deposits (resident time and saving    
deposits in Dirhams and resident deposits in foreign 
currencies) 

ة ــالودائع ألجل والودائع االدخاري) الودائع شبه النقدية+  1ن يشمل 2ن
 .(المقيمين بالعمالت األجنبية ئعم، ووداـللمقيمين بالدره

M3 = M2 + Government Deposits at banks operating in the  
UAE as well as at the Central Bank 

الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة اإلمارات  ودائع+  2ن يشمل 3ن
  العربية المتحدة، وكذلك لدى المصرف المركزي.

 

 

 

 

 

 

  

 


