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After greetings,

The Arab Financial Inclusion Day was adopted by  أبريل من كل عام27 نرجو إعالمكم بأنه قد تقرر اعتماد يوم
the Arab Monetary Fund (AMF) and the Council ليكون "اليوم العربي للشممممموم المالي" من قِبل صمممم دلن ال قد
of Governors of Arab Central Banks and Monetary
العربي لمجلس محافظي المصممممارم المركويؤ لمت مممم مممما
Authorities to be on the 27th of April of every year,
 لالذي يحمل شعار "الشمول المالي نحو التنمية،ال قد العربيؤ
with an overarching theme of "Financial
."المستدامة
Inclusion towards Sustainable Development”.
The general purpose of Arab Financial Inclusion إن الهدم من "اليوم العربي للشمممموم المالي" هو ت ميؤ الوعي
Day is to bring awareness of the need for بالحاجؤ إلى تطوير مممميا مممما لا ممممتراتيجيا لبرام تعو
development of policies, strategies and programs إمكانيا الوصوم إلى الخدما الماليؤ لتح ّن الشموم المالي
to promote access to financial services, and
.في الم طقؤ
improve financial inclusion in the region.
The Central Bank of the UAE (CBUAE) has ليدرك مصممممممرم ا مارا العربيؤ المتحدك المركوي ا هميؤ
recognized financial inclusion as a key policy البالغؤ للشموم المالي كهدم رئي ي لل يا ا لالذي من شأنه
objective that stimulates growth, reduces poverty, عو الرفممما
ّ أن يح ّفو ال مو ليخ ّفض م مممممممتويممما الفقر لي
promotes social well-being, and contributes to
. لي هم في الوقت نف ه في اال تقرار المالي،االجتماعي
financial stability.
Therefore, the CBUAE has launched various  فقممد مرر المصممممممرم المركوي على إ الن،لب مماع عليممه
initiatives to encourage inclusiveness, such as  م ل تحدين نظم الدفو لنشممر،مبادرا عديدك لتعويو الشممموم
modernizing payments systems,
building
: لأبر هذ المبادرا هي كالتالي،الوعي لال قافؤ الماليؤ
awareness and financial literacy. The highlights of
these initiatives are as follows:
1- The Decretal Federal Law No. (14) of
2018, regarding the Central Bank &
Organization of Financial Institutions and
activities “Article 123 Financial Inclusion”
which states: “The Board of Directors shall
establish necessary regulations and
mechanisms to ensure that every natural
person shall have the right to access all or
part of the banking and financial services
and products from Licensed Financial
Institutions suited to his/her need.”

 في2018 ) ل ؤ14(  صدلر القانون االتحادي رقم.1
شأن المصرم المركوي لت ظيم الم شآ لا نشطؤ
 الشموم المالي" لالتي123 الماليؤ متضم ا ً "المادك
ت ص على التالي "يضو مجلس ا دارك ا نظمؤ التي
بيعي الحق في الحصوم من

تكفل لكل شخص

الماليؤ المرخصؤ على كل أل بعض

الم شآ

."الخدما أل الم تجا الماليؤ المالئمؤ له

2- The CBUAE Board of Directors decision  صمممدلر قرار لمجلس إدارك المصمممرم المركوي في-2
to establish an independent Consumer  يقضمممي بتأ ممميس دائرك م مممتقلؤ لحمايؤ2017 ممم ؤ
Protection Department in 2017, with a unit  لتم تشممكيل لمدك تابعؤ لهذ الدائرك تُع ى، الم ممتهل
dedicated to awareness raising and
.برفو م توى الوعي لالشموم المالي
financial inclusion.

3- In 2009, Ministerial Resolution 788/2009
introduced the Wages Protection System
facilitated through the CBUAE. The
Resolution mandated all employers in the
UAE to pay their employees via banks or
exchange houses. This System is
considered a pillar for financial inclusion
in the UAE since it facilitates dealing with
financial institutions by private sector
employees and workers.

 في ممممم ؤ2009/788  صمممممدلر القرار الو اري رقم-3
 المممذي تم بموجبمممه تطبيق "نظمممام مممممايمممؤ،2009
 يلوم هذا.ا جور" بوا ممممممطؤ المصممممممرم المركوي
القرار كافؤ أصممممممحال العمل في دللؤ ا مارا بدفو
أجور العاملين لديهم من خالم الب وك لالصممممممرافا
 ليعتبر هذا ال ظام دعامؤ أ ممما ممميؤ.العاملؤ في الدللؤ
للشمممممموم المالي في دللؤ ا مارا مين أنه ي مممممهل
التعامل مو المت ا الماليؤ من قِبل جميو العاملين
.في القطاع الخار من موظفين لع ّمام

In this context, the CBUAE urges all the banks and  فإن المصرم المركوي يحن كافؤ الب وك،لضمن هذا ال يان
financial institutions to participate in the Financial لالمت ا الماليؤ على الم شاركؤ في أ بوع ال شموم المالي
Inclusion Week of Aril 27th by conducting
activities focusing on young people, women and  أبريل من خالم ت ظيم أنشممطؤ تر ّكو27 الذي ي طلق في تاريخ
entrepreneurs.
.على الشبال لال اع لرلاد ا عمام
Furthermore, the CBUAE would welcome efforts كممما يرمممم المصممممممرم المركوي بممأيممؤ جهود تبممذلهمما الب وك
undertaken by banks and other financial لالمت م مما الماليؤ ا خرى لتعويو الشممموم المالي في الدللؤ
institutions to promote financial inclusion in the
:خالم هذا ا بوع ليشجعهم على القيام بالتالي
UAE during this Week and encourages them to
conduct the following:


Post the enclosed Arab Financial Inclusion لضممممو شممممعار اليوم العربي للشممممموم المالي المرفق
Day logo on ATMs and at the entrances of ع لى أج هوك الصمممممممرم االي لممممداخمممل الب وك
banks and other FIs during the week of
. ابريل27 لالمت ا الماليؤ ا خرى خالم أ بوع
April 27th;





Media coverage for the activities of the التغطيؤ ا عالميؤ لفعاليا اليوم العربي للشممممممموم
Arab Financial Inclusion Day; and
.المالي
Participate in the conference organized by المشمممممماركؤ في المتتمر الذي ي ظمه صمممممم دلن ال قد
the AMF, under the slogan “Financial العربي تحت شممممممعار "الشممممممموم المالي نحو الت ميؤ
Inclusion
towards
Sustainable
: التفاصيل على ال حو التالي،"الم تدامؤ
Development”, details are as follows:







Date/Day: Sunday, 28/4/2019
2019/4/28  ا مد الموافق:التاريخ/اليوم
Venue: AMF - 15th Floor - Abu Dhabi
أبوظبي-15 الطابق- ص دلن ال قد العربي:المكان
For registration:
:للتسجيل
Rami.obeid@amf.org.ae
Should you have any questions, please contact

: يرجى التواصل عبر البريد ا لكترلني،لال تف ار

consumer.protection@cbuae.gov.ae

،وتفضلوا بقبول فائق االحترام

Yours faithfully,

مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك/ عن
For/ Assistant Governor for Banking Supervision
Encl.:

:مرفقـات
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