Central Bank of the UAE hosts its
seventh Board of Directors Meeting for
2019

مجلس إدارة المصرف المركزي يعقد اجتماعـه
2019 السابع لسـنة

United Arab Emirates, Abu Dhabi Tuesday
9th September 2019:

9  الثالثاء الموافق، أبو ظبي،اإلمارات العربية المتحدة
:2019 سبتمبر

The Board of Directors of the Central Bank of عقــدَ مجلـــس إدارة المصرف المركزي اجتماعـه السابع
the UAE (CBUAE), held their seventh meeting 2019 سبتمير5  صباح يوم الخميس الموافق2019 لسـنة
for 2019 on Thursday 5th September. The  برئاســة معالي،في مقر المصرف المركزي أبو ظبي
meeting hosted at CBUAE Head Office, took

. رئيس مجلس اإلدارة،حارب مسعود الدرمكي

place under the chairmanship of H.E. Hareb
Masood Al Darmaki, the Chairman of the Board.

The

meeting

was

attended

by

E. ،وحضر االجتماع معالـي عبد الرحمن صالح آل صالح

H.

Abdulrahman Saleh Al Saleh, Deputy Chairman  ومعالي مبارك راشـــد،نائب رئيـس مجلس اإلدارة
of the Board and H. E. Mubarak Rashed Al  وأصحاب السـعادة أعضاء مجلـس، المحافـظ،المنصوري
Mansoori, the Governor, and Board members  خالد محمد ســــالم بالعمى، يونس حاجي الخوري:اإلدارة
including: Their Excellencies Younis Haji Al  كما،وخالـد أحمد الطايــر وعلي محمد المداوي الرميثي
Khoori, Khaled Mohammed Salem Balama,  نائب،حضر االجتماع سعادة سيف هادف الشامسي
Khalid Ahmad Al Tayer and Ali Mohammed Al المحافظ ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف
Madawi Al Remeithi, Saif Hadef Al Shamsi,
Deputy Governor and a group of senior CBUAE
staff.
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.المركـزي

The Board reviewed a presentation by the Prime اطلع المجلس على عرض قدمه فريق مكتب رئاسة مجلس
Minster Office’s team regarding the 2018 Study تقريوور دراسووة السووعادة واإليجابيووة فووي بي وة

الووواراء بش و

on Happiness & Positivity in CBUAE Work ، تضومن العورض،2018 العمل للمصرف المركوزي لسونة
Environment.

The

presentation

covered  النتووائي الرئيسووية لإليجابيووة فووي،منهجيووة وتصووميم الدراسووة

methodology and layout of the study, key  الوووالء،م الوووظيفي، التنووا، السووعادة الوظيفيووة،بي ووة العموول
positive findings in the work environment, job

 ووجووه المجلووس بتنفيو،الوووظيفي والتووواا بووين الجنسووين

satisfaction, job harmony, loyalty and gender برامي ومبادرات عديدة التي من ش نها ايادة نسوبة السوعادة
balance. The Board instructed implementation of

وااليجابيووة فووي بي ووة العموول مووا يونعكس بوودورع علووى تحسووين

various programs and initiatives that are likely to
elevate ratios of happiness and positivity in the
work environment which would, in turn,
contribute

to

improved

performance

and

productivity.
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.األداء واإلنتاجية

The Board also reviewed a report on the
“Islamic Finance Project” and adopted a
decision

to

approve

the

Islamic

finance

development framework in the UAE, in line with
the vision that the UAE becomes a leading
Islamic finance hub. The framework is aimed at
identifying

key

success

factors

for

مشوروع إطوار تطووير

كما اطلع المجلس على تقرير بشو

"Islamic finance Project" المالية اإلسالمية
واتخ و قوورارا باعتم واد إطووار تطوووير الماليووة اإلسووالمية فووي
تكوو دولوة اإلموارات العربيوة

الدولة بناء على الرؤيوة بو

 ويهدف ه ا اإلطوار.المتحدة مركزا رائدا للمالية اإلسالمية

the إلوووى تحديووود عوامووول النجووواح الرئيسوووة لتطووووير ن وووام موووالي

development of a comprehensive and integrated  ويشمل ه ا تطوير أن مة ومعايير.إسالمي شامل ومتكامل
Islamic financial system. This would include احتراايوووة تراعوووي خصوصووويات الماليوووة اإلسوووالمية وفوووق
development of prudential regulations and

أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتعزيز ن م

standards that take into account the distinctive الرقابوووة واإلشوووراف علوووى الماسسوووات الماليوووة اإلسوووالمية
characteristics of Islamic finance, in line with ومواجهووووة التحووووديات التووووي تواجههووووا الماسسووووات الماليووووة
best international practices and standards. It اإلسووالمية علووى صووعيد الموووارد البشوورية والتقنيووة وأدوات
would also include enhancing Islamic financial

.البنية التحتية

institutions’ regulatory and supervisory systems
and tackling the challenges facing Islamic
financial

institutions

in

areas

of

human

resources, technology and infrastructure tools.

The Board

reviewed a

memorandum on تعووديل نطووا عموول

ثووم اطلووع المجلووس علووى م و كرة بش و

amendment of CBUAE Risk Bureau’s scope of مركز المخواطر المصورفية لودا المصورف المركوزي التوي
work, which included a proposal to cancel تتضوومن مقترحووا بءلنوواء ن ووام مركووز المخوواطر المصوورفية
CBUAE Risk Bureau’s Customer Rating System

 وبهووو ا التعوووديل،)

(individuals), and by such amendment, banks
and other financial institutions shall obtain the
required data on their customers from Al Etihad
Credit Bureau System only. The Board took
appropriate decision in this regard.
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لتصووونيف العموووالء األفوووراد (األشوووخا

ستحصل البنوك وشركات التمويل علوى البيانوات المطلوبوة
عوون عمالءهووا األفووراد موون ن ووام شووركة االتحوواد للمعلومووات
 واتخ و المجلووس القوورار الووالام فووي ه و ا،االئتمانيووة مباشوورة
. الش

واطلووووووع المجلووووووس علووووووى تقريوووووور المراجعووووووة الربعيووووووة
للمصووورف المركوووزي للربوووع الثووواني لسووونة  2019المقووودم
مووووووون دائووووووورة البحوووووووو واإلحصووووووواء ،والووووووو ي شووووووومل
التطوووورات االقتصوووادية الدوليوووة والمحليوووة ،بموووا فوووي لووو
تطوووورات القطووواع الموووالي والمصووورفي والمركوووز الموووالي
للمصوووورف المركووووزي ،ووجووووه المجلووووس بنشوووور التقريوووور
بعووووود األخووووو بعوووووين االعتبوووووار المالح وووووات التوووووي قووووودمها
أعضاء مجلس اإلدارة.

The Board also reviewed the CBUAE Quarterly
Review for the 2nd quarter of 2019 presented by
the Research & Statistics Department. The
review covered international and domestic
including

developments,

economic

developments in the financial and banking
systems and CBUAE financial position. The
Board instructed publication of the report after
taking into consideration the comments made by
members of the Board.

هووو ا ،واسوووـتكمل المجلوووس مناقشـوووـة بووواقي المو وعوووـات The Board completed the discussion of the
المدرجوووة علوووى جووودول أعمالوووه والمو ووووعات األخووورا remaining topics listed on its agenda, as well
as other topics, and took appropriate
المســتجدة واتخ القرارات المناســبة بشـ نها.
decisions.

انتهى

Ends
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