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ي اطار جهود املصـرف املركـزي لقيـاس عوامـل جـان العـرض
والطلــب ال ـ تــؤثر ع ــى س ــوق الائتمــان املح ــي ولفهــم أفض ــل
للعالقــة ب ـ ن ٔالاوضــاع الائتمانيــة والاقتصــادية ــي الدولــة ،تــم
إط ــالق اس ــتبيان ح ــول توجه ــات الائتم ــان ــي الرب ــع ٔالاول م ــن
س ـ ــنة  ،2014لي ـ ــتم م ـ ــن خالل ـ ــه جم ـ ــع املعلوم ـ ــات م ـ ــن كاف ـ ــة
البنوك وشركات التمويل ال تمنح الائتمان ي الدولة.

As part of its efforts to gauge both supply and
demand-side factors influencing the local credit
market, and to further understand the linkages
between credit sentiment and the broader UAE
economy, the Central Bank developed a Credit
Sentiment Survey (“The Survey”) in 2014 Q1 to
collect information from all banks and finance
companies extending credit within the UAE.

يحت ـ ـ ــوي الاس ـ ـ ــتبيان ع ـ ـ ــى مجموع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ٔالاس ـ ـ ــئلة متع ـ ـ ــددة
الاختيـ ــارات ،موجهـ ــة إ ـ ــى عينـ ــة مـ ــن كبـ ــار مسـ ــؤو ي الائتمـ ــان
باملؤسسات املالية ال تمنح الائتمان ي الدولـة .و ـدف هـذﻩ
ٔالاســئلة إ ــى الحصــول ع ــى إجابــات محــددة تشــمل مالحظــا م
وتوقع ــا م بش ــأن الائتم ــان م ــن جـ ـان الطل ــب والع ــرض ،ــي
مجا ي ٕالاقراض للمؤسسات ؤالافراد.

A series of multiple choice questions were addressed
to a sample of Senior Credit Officers within all
financial institutions extending credit within the
’UAE. Such questions gauge the Survey respondents
experiences and expectations with respect to
changes in both demand for credit as well as credit
availability, for both business and personal lending.

وقد يستخدم املصرف املركزي هذا الاستبيان ،من وقت
آلخر ،لطرح أسئلة عن مواضيع محددة تلقي الضوء ع ى
ف ات أو أحداث معينة ي سوق الائتمان ي الدولة ،وذلك

The Central Bank may use the Survey from time to
time to ask topical questions designed to shed light
on specific periods or events in the UAE credit
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market, and assess their implications for short-term
economic developments.

. لتقييم تأث ا ا ع ى التطورات الاقتصادية ي املدى القص

Following analysis of results and feedback from the
first three quarters, the Central Bank has decided to
publicly release the results of the 2014 Q4 Survey as
they may contain valuable market intelligence for
lending institutions and the public, as well as
establishing a set of timely leading indicators for
analysis of the UAE economy. The Survey results will
be available on the Central Bank’s website at
www.centralbank.ae. An Executive Summary of the
key findings is available in the front page of the
report.

وبعد تحليل النتائج والردود الواردة خالل الثالث أرباع ٔالاو ى
 قرر املصرف املركزي نشر نتائج استبيان الربع،من السنة
 وال قد تحتوي ع ى معلومات قيمة2014 الرابع من سنة
 كما.حول أوضاع السوق للبنوك وشركات التمويل والعمالء
يمكن أن تسهم ي تأسيس مجموعة من املؤشرات
الاقتصادية ال من شأ ا أن تساعد ع ى تحليل اقتصاد
 وسيتم نشر نتائج هذا الاستبيان ع ى املوقع.الدولة
 كما.(www.centralbank.ae) الالك وني للمصرف املركزي
يوجد ملخص تنفيذي ألهم النتائج ع ى الصفحة ٔالاو ى
.للتقرير

It is noteworthy that the results contained in the
report do not reflect the views of the Central Bank
and should not be construed as such.

وجدير بالذكر أن النتائج الواردة بالتقرير ال تعكس آراء
.املصرف املركزي وال يجب أخذها ع ى هذا النحو

The scheduled publication dates for the upcoming
Survey results covering the year 2015 are:

وفيم ـ ــا ي ـ ــي الت ـ ــواريخ املزمع ـ ــة لنش ـ ــر نت ـ ــائج الاس ـ ــتبيان لس ـ ــنة
:2015
2015  ي أبريل2015 • استبيان الربع ٔالاول لسنة
2015  ي يوليو2015 • استبيان الربع الثاني لسنة
2015  ي أكتوبر2015 • استبيان الربع الثالث لسنة
2016  ي يناير2015 • استبيان الربع الرابع لسنة

•
•
•
•

2015 Q1 Survey in April 2015
2015 Q2 Survey in July 2015
2015 Q3 Survey in October 2015
2015 Q4 Survey in January 2016
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