Central Bank of the UAE hosts its
8th Board of Directors Meeting for
2019

مجلس إدارة المصرف المركزي يعقد اجتماعـه
2019 الثامن لسـنة

United Arab Emirates, Abu Dhabi
Sunday 10th November 2019:

 األحد، أبو ظبي،اإلمارات العربية المتحدة
:2019  نوفمبر10 الموافق

The Board of Directors of the Central عقــدَ مجلـــس إدارة المصرف المركزي
Bank of the UAE (CBUAE), held their  صباح يوم2019 اجتماعـه الثامن لسـنة
eighth meeting for 2019 on
 في مقر2019 نوفمبر6 األربعاء الموافق
Wednesday 6th November. The
meeting hosted at CBUAE Head  برئاســة معالي،المصرف المركزي أبوظبي
Office,

took

place

under

the

. رئيس مجلس اإلدارة،حارب مسعود الدرمكي

chairmanship of H.E. Hareb Masood
Al Darmaki, the Chairman of the
Board.
The meeting was attended by H. E.
Abdulrahman Saleh Al Saleh, Deputy
Chairman of the Board and H. E.
Mubarak Rashed Al Mansoori, the
Governor, and Board members
including: Their Excellencies Younis
Haji Al Khoori, Khaled Mohammed
Salem Balama, Khalid Ahmad Al
Tayer and Ali Mohammed Al Madawi
Al Remeithi, Saif Hadef Al Shamsi,
Deputy Governor and a group of
senior CBUAE staff.

وحضر االجتماع معالـي عبد الرحمن صالح آل
 ومعالي، نائب رئيـس مجلس اإلدارة،صالح
،المحافـظ

،المنصوري

راشـــد

مبارك

:وأصحاب السـعادة أعضاء مجلـس اإلدارة
 خالد محمد ســــالم،يونس حاجي الخوري
بالعمى وخالـد أحمد الطايــر وعلي محمد
 كما حضر االجتماع سعادة،المداوي الرميثي
المحافظ

نائب

،الشامسي

هادف

سيف

ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف
.المركـزي
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أطلععا المجلعععس علعععى عععرق إدمعععه فريعععق إدارة The Board reviewed a presentation
االتصال بشأن الهويّة المرئيّعة الجديعدة لمصعرف Division

Communication

the

by

اإلمعععارال العربيّعععة المتحعععدة المركعععزي ،والتعععي regarding the new visual identity for
يخطط المصعرف المركعزي إلطهإهعا فعي مطلعا Central Bank of UAE, which is
سنة  .2020وشعم الععرق استعرا عا لمسعيرة planned to be, launched early 2020.
الهويععة المرئيععة الجديععدة بععدءا مععن مرحلععة إرسععاء
The presentation covered the entire
االسعععتراتيجية والمو ّجهعععال االرشعععادية ،معععرورا
journey of the new visual identity,
بمرحلة التصميم والخيارال اإلبداعية .هعاا وإعد
from establishment of the brand
اعتمععد مجلععس اإلدارة الهويععة البصع ّعرية الرسععمية
strategy and guidelines to selection
الجديعععدة لمصعععرف اإلمعععارال العربيعععة المتحعععدة
of design and creative options. The
المركزي.
Board approved the new official
visual identity of the Central Bank of
the United Arab Emirates.
كما استعرق مجلس اإلدارة العرق التقديمي a
الخاص بمجموعة أدوال االستقرار المالي ومنا the

reviewed
by

also

conducted

Board

The

presentation

األزمال والتخفيف من آثارها ،والاي إدمتــه Department,
إدارة االستقرار المالي .وإد لخص العرق regarding financial stability, crisis
إجراءال السياسة التي تم اتخاذها خهل األزمة prevention and mitigation toolkits.
Stability

المالية العالمية ،وبعض الدروس المستفادة،
ومجموعال أدوال السياسة المتاحة للمصرف،
وأساليب التواص

واإلجراءال المحتملة في

المراح المختلفة من عدم اليقين في االستقرار
المالي.

Financial

The presentation summarized policy
actions taken during the global
financial crisis, some lessons learnt,
available toolkits for CBUAE, the
structure of communication and
potential actions in different stages
of financial stability uncertainties
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The

Board

reviewed واسـتعرق المجلـس الطلبال المقدمة من بعض

also

applications submitted by some البنعععوك الوطنيّعععة وشــعععـركال التمويععع ومكاتعععب
national banks, finance companies,  َووافععععق علععععى الطلبععععال،التمثيعععع فععععي الدولععععة
and representative offices operating المسعععـتكملة للشعععروط حسعععب القعععانون واألن معععة
.صة بك نشاط على حده
ّ المعمول بها والخا

in the UAE, and granted approvals to
applications

that

met

their

respective requirements.
In addition, the Board reviewed كمععا اطلععا المجلععس علععى عععرق بشععأن سياسععة
policies

and

mandate

of

the ،ومهام إدارة اإلنفعاذ بعدائرة الرإابعة علعى البنعوك
Enforcement Division at the Banking
.واتخا القرارال الهزمة بشأن ك منها
Supervision Department and took
appropriate decisions in respect
thereof.
ّ ث ّم
Also, the Board also reviewed a اطلا المجلس على تقرير من دائرتــي
report from the Research & Statistics  والعمليال والسياسة النقدية،البحوث واإلحصاء
Department and the Monetary
حول " محددال عرق النقـد والن ام النقدي
Management
Department
on
“Determinants of Money Supply & ،" الساري في دولة اإلمارال العربية المتحدة
.وأخا المجلس علما ً بما ورد في التقرير

the Monetary System in the UAE”;
and took note of the report’s
content.
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هععععععاا ،واسععععععـتكم المجلععععععس مناإشـععععععـة بععععععاإي The Board completed the discussion
المو وعععععـال المدرجععععة علععععى جععععدول أعمالععععه of the remaining topics listed on its
agenda, as well as other topics, and
والمو عععععوعال األخعععععرد المسـعععععـتجدة واتخعععععا
took appropriate decisions.
القرارال المناســبة بشـأنها.

انتهى

Ends
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