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The Central Bank announced that the Money Supply 

aggregate M1 decreased by 2.8%, from AED 730.4 billion 

at the end of April 2022 to AED 710.1 billion at the end 

of May 2022. 

 

 بنسبة انخفض (1)نعرض النقد ركزي أن ـــأعلن المصرف الم
 2022 ابريل م في نهاية شهرـــــار درهــــملي 730.4من % 2.8
  .2022 مايو ار درهم في نهايــة شهرـــــملي 710.1 إلى

The Money Supply aggregate M2 increased by 0.1%, from 

AED 1,567.3 billion at the end of April 2022 to AED 

1,568.1 billion at the end of May 2022.  

 

 مليار درهـم ,567.31 % من0.1بنسبة  (2)ن دـعرض النق ارتفع
ار درهم في ـــــملي 1,568.1إلى  2022 ابريلفي نهاية شهر 

 .2022 مايو شهرنهايــة 

The Money Supply aggregate M3 also rose by 1.7%, from 

AED 1,858.6 billion at the end of April 2022 to AED 

1,890.2 billion at the end of May 2022. 

 

The fall in M1 was due to AED 4.6 billion reduction in 

Currency in Circulation Outside Banks and AED 15.7 

billion decrease in Monetary Deposits. M2 rose due to 

AED 21.1 billion increase in Quasi-Monetary Deposits, 

overriding the drop in M1. M3 soared due to the elevated 

M2, boasted by AED 30.8 billion growth in Government 

Deposits. 

 ,858.61 من% 1.7بنسبة ( 3)ند ـــعرض النق ارتفعكما 
 1,890.2 إلى 2022 ابريلة شهر ـــــفي نهايم ــــار درهـــــملي

  .2022 مايو م شهري نهايـة ــــم فــــــمليـار دره
 
مليار  .64بمقدار  لتراجع (1)نعرض النقد في  االنخفاضعزى ي

بمقدار انخفاض و البنوكالمتداول خارج النقد فــــي  درهـــــم
 في االرتفاععود يو ،الودائع النقديـــــةفي مليار درهم  15.7

مليار درهــــم فـــي  21.1بمقدار  زيادةإلى  (2)نعرض النقد 
فيما  ،(1)ن انخفاض على الرغم من النقديــــــةـــع شبة الودائـ
عرض النقد  ارتفاعإلى  (3)نعرض النقد في  االرتفاع يعزى

 .مليار درهــــم 30.8الودائع الحكومة بمقدار  وزيادة (2)ن

The Monetary Base contracted by 1.8% falling from AED 

486.9 billion at the end of April 2022 to AED 478.0 billion 

at the end of May 2022. The main drivers of this 

tightening in the Monetary Base were decreases in 
Currency Issued, Reserve Account and Banks & OFCs’ 

Current Accounts & Overnight Deposits of Banks at 

CBUAE by 6.4%, 0.5% and 1.4%, respectively. Whereas, 
Certificates of Deposit & Monetary Bills increased by 

0.6%.  

 

مليار درهم  486.9% وذلك من 1.8القاعدة النقدية بنسبة  انكمشت
 مايوفي نهاية مليار درهم  478.0إلى  2022 ابريلفي نهاية 

حساب النقد المصدر وفي  انخفاضذلك نتيجة . جاء 2022
للبنوك  واحدة لليلة الجارية وااليداعاتوالحسابات  االحتياطي

% 6.4بنسبة والمؤسسات المالية األخرى في المصرف المركزي 
 شهادات اإليداعارتفاع على التوالي مقابل % 1.4و% 0.5و

 .%0.6بنسبة  واالذونات النقدية 

Gross banks’ assets, including bankers’ acceptances, rose 

by 2.9%, rising from AED 3,344.8 billion at the end of 

April 2022 to AED 3,442.7 billion at the end of May 2022.  

من  %2.9بنسبة  شامال ول المصرفيةـــــاألص جمالــــيا ارتفع
 ىـــإل 2022 ابريلنهاية شهر  فيمليار درهم  3,344.8
 .2022 مايو شهرة ــــــنهاي فيم ـــــمليار دره 3,442.7

Gross credit grew by 2.6% rising from AED 1,817.4 

billion at the end of April 2022 to AED 1,865.5 billion at 

the end of May 2022. Gross Credit rose due to 3.0% 

increase in Domestic Credit, overriding the 0.1% 

 1,817.4 من %2.6بنسبة  االئتمان المصرفياجمالي  ارتفع
درهم  مليار 1,865.5 إلى 2022 ابريلشهر  في نهايةمليار درهم 

 في% 3.0بنسبة  زيادةوذلك نتيجة  2022 مايو شهرنهاية  في
االئتمان  في %0.1بنسبة  انخفاضمقابل االئتمان المحلي 
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reduction in Foreign Credit. Domestic Credit mounted 

mainly due to 1.4%, 1.3%, 3.5% and 16.9% surges in 

credit to Government Sector, Public Sector (Government 
Related Entities), Private Sector and Non-Banking 
Financial Institutions, respectively.  

بنسبة  ارتفاعفي االئتمان المحلي إلى  الزيادةعزى ت. األجنبي
 االئتمان الممنوح للقطاعفي  %16.9% و3.5و% 1.3و% 1.4

)الجهات ذات الصلة العام للقطاع لممنوح ااالئتمان و الحكومي
وكذلك في  الممنوح للقطاع الخاص االئتمانوفي  بالحكومة(

 على التوالي. المؤسسات المالية غير المصرفية االئتمان الممنوح
 

Total Bank Deposits increased by 1.6%, climbing from AED 

2,008.4 billion at the end of April 2022 to AED 2,040.5 

billion at the end of May 2022. The growth in Total Bank 

Deposits was due to the ascent in Resident Deposits by 

2.0%, overshadowing the reduction in Non-Resident 

Deposits by 1.2%. Resident Deposits increased owing to 

10.6%, 6.1% and 0.02% escalations in Government Sector 

Deposits, Public Sector (Government Related Entities) 

Deposits and Private Sector Deposits, respectively. On the 

other hand, Non-Banking Financial Institutions Deposits 

diminished by 18.0%. 

 

 

 
 2,008.4% من 1.6 جمـــالي الودائع المصرفية بنسبةإارتفع 

في مليار درهم  2,040.5 إلى 2022 ابريلمليار درهم في نهاية 
في ودائع  %2.0بنسبة  ارتفاعنتيجة  2022 مايو شهرنهاية 

. المقيمين غيرودائع في  %1.2بنسبة مقابل انخفاض المقيمين 
% 6.1و% 10.6بنسبة  زيادة نتيجة ودائع المقيمين ارتفعت

القطاع العام ودائع والحكومي  القطاعودائع في % 0.02و
على الخاص ودائع القطاع بالحكومة( وفي )الجهات ذات الصلة 

 المؤسسات المالية غير المصرفيةودائع  فيما انخفضتالتوالي 
 .%18.0 بنسبة

Note:  

 

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

 

 مالحظة 

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

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

الودائع ألجل والودائع ) الودائع شبه النقدية+  1ن يشمل 2ن
المقيمين بالعمالت  ئعم، ووداـة للمقيمين بالدرهــاالدخاري
 .(األجنبية

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.

 

 

 

 

 

 

  

 


