بيان صحفي
Press Release
التطورات النقدية والمصرفية – اغسطس 2014
Monetary & Banking Developments – August 2014
التاريخ4302/30/03 :

Date: 03/09/2014

أعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن ،)3الذي
يحتوي على النقد المتداول باإلضافة لمجمــــــوع
النقـــــد المحتفظ به لدى البـــنوك ،قــــــد انخفض
بنسبة  ،%7,6من  77,1مليـار درهم في نهايـــــة
شهر يوليــــو سنة  7112إلى  66,6مليار درهــــم
فـــي نهايــــــــة شـــــهر أغسطس مـــــــــن نفس
السنة.

Central Bank announced that the
money supply aggregate M0 (currency
)in circulation + currency at banks
decreased by 7.6%, from AED 72.1
billion at the end of July 2014 to AED
66.6 billion at the end of August of the
same year.

انخفض عرض النقــــد (ن( )0النقد المتداول زائـدا
الودائــــع النقديـــة ،أي الحسابـات الجاريـة
والحسابات تحــــت الطلب لــــدى البنوك) بنسبــة
 ،%1,5من  244,6مليار درهــــم فــــي نهايــــة
شهــر يوليــــو  7112الى  241,2مليار درهــــــــم
فـــــي نهايـــــــة شـــــهر اغسطس مــــــــــن نفس
السنة.

The money supply aggregate M1
(currency in circulation plus monetary
deposits, i.e., current accounts and call
accounts at banks) decreased by 0.5%,
from AED 433.6 billion at the end of
July 2014 to AED 431.4 billion at the
end of August of the same year.

أما عرض النقد (ن ،)4الذي يحتــوي علـى (ن)0
زائـــدا الودائــــع شبه النقديـــــة (مجمـــوع الودائــع
ألجــــل والودائع االدخارية للمقيمين بالدرهـم
والتأمينـات التجاريــــــة بالدرهــــم وودائــــــع
المقيمين بالعمــــــالت األجنبيــة) فقــــــد ارتفع
بنسبــة  ،%1,1من  1171,2مليـار درهـــم فــــــي
نهايـــــة شهــــر يوليـــــــو  7112الــــــى 1141,7
مليار درهـــــم فــــي نهايـــــة شهر اغسطس مـــن
نفس السنة.

The money supply aggregate M2 which
comprises of M1 and quasi-monetary
deposits (resident time and savings
deposits in Dirhams, commercial
prepayments in Dirhams and resident
deposits in foreign currencies),
increased by 0.1%, from AED 1,129.4
billion at the end of July 2014 to AED
1,141.7 billion at the end of August of
the same year.

يتبع ،7

Cont'd 2,

ارتفــــع عرض النقــــد (ن ،)0الذي يحتوي (ن)4
زائــــداً الودائع الحكوميّـــــة لدى البنـــوك
والمصـــــرف المركـــــزي ،بنسبــة ،%1,1
مـــــن  1441,1مليـــار درهــــم فــــي نهايــــة
شهر يوليو سنــــة  7112إلــى  1421,6مليار درهم
فــــي نهايــــــة شهـــــــر أغسطس مـن نفس الســـنة.

The money supply aggregate M3 (M2
plus government deposits at banks
operating in the UAE as well as at the
Central Bank) increased by 0.9%,
from AED 1,338.0 billion at the end
of July 2014 to AED 1,349.6 billion
at the end of August of the same year.

ارتفـــــع إجمالي األصـول المصرفيــــة (على أساس
كلـــي وشاملـــة القبوالت المصرفيـــــــة) بنسبة
 %1,5خــــــالل شهر أغسطس سنـة  ،7112حيث
بلغ  7777,5مليــــار درهــــم ،كما ارتفـــع
إجمالـــــي القروض والسلــف المصرفيــة (على
أساس كلــــي) بنسبـــــــــة  ،%1,6حيث بلغ
 1421,2مليار درهم.

Total bank assets (on a gross basis
)and including bankers acceptances
increased by 1.5%, during the month
of August 2014 reaching AED
2,272.5 billion, while total bank loans
)and advances (on a gross basis
increased by 0.6%, reaching AED
1,348.4 billion.

ارتفعــت الودائــع لــــدى البنـــوك العاملــــة فــي
الدولـــــة خـالل شهر اغسطس سنة  7112بنسبة
 ،%1,7حيث بلغت  1277,1مليــار درهـــــــم،
نتيجــة ارتفاع ودائـــــع المقيمين بمقـــدار  17,7مليار
درهـــم وارتفاع ودائع غير المقيمين بمقدار  5,1مليار
درهم.

Total bank deposits increased by
1.2% during the month of August
2014, reaching AED 1,422.0 billion,
as a result of an increase in resident
deposits by AED 12.2 billion and an
increase in non-resident deposits by
AED 5.0 billion.

يرجى العلـــــــم بانـــه اعتبارا من شهر فبراير
 ،7112تقدم بيانـــات مجمـوع القروض والسلف
المصرفية ،وبيانــــات مجمـوع األصول المصرفية
"علــــى أساس كلــــي" بدال عن تقديمهــــا على
أساس "صافيــــة مـــــن المخصصات" كما كان
عليــه الحال فــــــــي السابــــق .كذلك ،تقــــدم
األصول المصرفية شاملــــة القبوالت المصرفية بداية
من شهر ابريل .7112

Please note that starting February
& 2014, data on total bank loans
advances and total bank assets is
presented on a “gross basis” instead
of the previous practice of presenting
them on a “net of provisions basis”.
In addition, starting April 2014,
bankers acceptances are included in
total bank assets.

