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 برئاسة منصور بن زاید
البنیة التحتیة المالیة للقطاع المالي  لتحوّ  برنامج ستعرضإدارة المصرف المركزي یمجلس  

  في توطین الوظائف القیادیةمارات دبي الوطني ویشید بجھود بنك اإل الدولة في والتأمین
 

بن زاید آل نھیان، نائب رئیس مجلس ترأس سمو الشیخ منصور  ):2022 دیسمبر 13أبوظبي (
 المركزي، اإلمارات العربیة المتحدة صرفمالرئاسة، رئیس مجلس إدارة  دیوانوزیر ، الوزراء

في قصر  ،2022 دیســــمبر 13 الثالثاءیوم  والذي عقد س إدارة المصرف المركزيــــاجتماع مجل
 .بوظبيفي العاصمة أ نــــالوط

 
 ،ل صالحآالرحمن صالح  عبد معالــينائبا رئیس مجلس إدارة المصرف المركزي، حضر االجتمـــاع 

ومعالي خالـــد محمـد بالعمى محافظ المصرف المركزي، وأصحاب  ،جاسم محمــد الزعابـي ومعالي
علـي  والدكتورلقمــزي، الســـعادة أعضاء مجلس اإلدارة یونــس حاجي الخوري، وســامي ضاعـــن ا

  .مساعد المحافظسیف حمید الظاھري و، محمد الرمیثي
 
المواضیع المطروحة من  وناقشعمال االجتماع، جدول أ على المصرف المركزي مجلس إدارة طلعاو

مع  تماشىی بمالمرحلة المقبلة والمشاریع لطط خال تنفیذ مجریاتوالمصرف المركزي  دوائرمختلف 
 .واتخذ القرارات الالزمة بشــأنھا تقبلیّة للدولةـــاالقتصادیّة والمسالتطلعات 

 
المبادرات ومین في الدولة أالمالي والتة المالیة للقطاع ل البنیة التحتیّ تحوّ برنامج استعرض المجلس و

  .ذات الصلة
 

سمو الشیخ أشاد نسب التوطین ودعم الكوادر الوطنیة، زیادة وضمن خطط المصرف المركزي ل
الرئاسة، رئیس مجلس إدارة  دیوانوزیر ، بن زاید آل نھیان، نائب رئیس مجلس الوزراءمنصور 

% في توطین الوظائف 70في وصولھ لنسبة  الوطنيمارات دبي بنك اإل بجھود مصرف المركزيال
 لتوطین الوظائف الحیویة. المصرف المركزي واستراتیجیة بما یتماشى مع مبادرات وأھداف القیادیة 

 
رنامج التوطین في فیما یخص بمبادرة المصرف المركزي  مستجدات مناقشةتمت االجتماع وخالل 

الرامیة الستحداث وظائف جدیدة اإلحصائیات والمبادرات و، والتأمینوالمالیة  المصرفیّةالقطاعات 
في شركات الصرافة ال سیما وفي ھذه القطاعات،  وزیادة نسب التوطینواستقطاب أفضل الكفاءات، 

 وشركات التمویل. 
 
اطلع المجلس على مستجدات برنامج االستراتیجیّة الوطنیّة لنظم الدفع، ووافق على إنشاء شركة و

ستعرض ا. وھاخدماتو، وتحدید نطاق عملھا لمصرف المركزيل للمدفوعات كشركة تابعةاالتحاد 
  منظومة بطاقات الدفع المحلیة واتخذ القرارات الالزمة بشأنھا.المجلس آخر التطورات الخاصة ب

 
ة والسیاسات الھادفة الى دعم القطاعات المالیّ  والتشریعاتاألنظمة إصدار  اإلدارة مجلس اعتمد كما
نظام ، وشأن التأمین التكافلينظام المعدل بوالتي تشمل ال ذات العالقةاألنظمة  رصداإخالل  منمین أوالت

نظام ومعاییر إدارة المخاطر والضوابط الداخلیّة لشركات  إلى جانب ومعاییر حوكمة شركات التأمین
 .التأمین
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وقطاع  صرفيوالتظلمات المتعلقة بالقطاع المالشكاوى إنشاء وحدة مستقلة لتسویة على المجلس  وافقو

 .بھاالخاّصة  األنظمة واللوائحضع ووالتأمین 
 

اطلع المجلس على طلبات بعض البنوك والمؤسسات المالیّة في الدولة واتخذ وخالل االجتماع، 
حفاظاً على  المركزي،حددھا المصرف یالقرارات الالزمة بشأنھا ضمن الشروط واإلجراءات التي 

 في الدولة.لمالي االستقرار ا
 
 

مو الشیخ منصور بن زاید آل نھیان بجھود مجلس إدارة المصرف ـــــأشاد سفي نھایة االجتماع، و
ة إلى ضمان ــالھادفالمبادرات ومین أة المالیة للقطاع المالي والتل البنیة التحتیّ تحوّ خطة بوالمركزي 

ً سموه إلى مواصلة العمل بما یحقق المالي النقدي واالستقرار  أھداف المصرف في الدولة، داعیا
 .الماليلقطاع ا تطویرل المركزي ورؤیتھ

 
 
 

 -انتھى-


