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Central Bank of the UAE announced that it has
organized a seminar regarding Personal Loans on
Tuesday 25 September 2012, to discuss different
opinions about value of the personal loan, interest
rate, repayment installments and personal loans
provided by Islamic banks, in addition to
problems and proposed solutions.

أعلن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أن ه نظ م
25 ن دوة ح ول الق روض الشخص ية ي وم الثالث اء المواف ق
 لمناقشة اآلراء المختلفة بشأن قيمة الق رض،2012 سبتمبر
الشخص ي وس عر الفائ دة المف روض علي ه وأقس اط الس داد
،وك ذلك الق روض المقدم ة م ن قِب ل البن وك اإلس المية
.باإلضافة إلى المشاكل والحلول المقترحة

H.E. Sultan Bin Nasser Al Suwaidi – Governor of
the Central Bank inaugurated the seminar by a
speech on the role of the Central Bank in
regulating business of banks with regard to
personal loans provided to their individual
customers, starting with circular 12/93 issued on
23 February 1993 and concluding with
regulations regarding bank loans and other
services offered to individual customers issued on
23 February 2011. H.E. the Governor thanked
those managing the Nationals' Defaulted Debts
Settlement Fund chaired by H.E. Ahmed Juma Al
Zaabi – Deputy Minister for Prudential Affairs,
his deputy H.E. Mohammed Abdulla Sultan Al
Rumaithi – Undersecretary of the Ministry of
Presidential Affairs for Finance and Purchasing
Division and other contributors to the
implementation of the initiative of the Nationals'
Defaulted Debts Settlement Fund at local and
foreign banks.

 س لطان ب ن ناص ر الس ويدي – مح افظ/افتتح الن دوة مع الي
المصرف المركزي بكلمة تط رق فيھ ا إل ى دور المص رف
المرك زي ف ي تنظ يم عم ل البن وك ف ي الدول ة فيم ا يخ ص
ً ب دءا،الق روض الشخص ية المقدم ة إل ى العم الء األف راد
1993  فبراي ر23  الص ادر بت اريخ93/12 ب التعميم رق م
وانتھ ا ًء بنظ ام الق روض المص رفية والخ دمات األخ رى
.2011  فبراي ر23 المقدمة للعمالء األفراد الصادر بت اريخ
وش كر مع الي المح افظ الق ائمين عل ى ص ندوق معالج ة
ال ديون المتعث رة للم واطنين برئاس ة مع الي أحم د جمع ة
الزع ابي نائ ب وزي ر ش ؤون الرئاس ة ونياب ة س عادة محم د
عبدﷲ سلطان الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاس ة لقط اع
الشؤون المالي ة والمش تريات والمس اھمين ف ي تنفي ذ مب ادرة
ص ندوق معالج ة ال ديون المتعث رة للم واطنين ل دى البن وك
.الوطنية واألجنبية

In particular, First Gulf Bank for giving the
implementation of this initiative their up most
attention including giving up a lot of their rights
for the sake of its success. Also, Standard
Chartered Bank for their generous gesture in
waiving debts of 31 nationals and dropping their
related legal cases without reclaiming any
settlement from the Fund. H.E. the Governor
encouraged other banks to contribute to the
implementation of the Directives of H.H. the
UAE President, may Allah protect him, through
finding appropriate solutions for encountering
this phenomenon.

وخص بال ذكر بن ك الخل يج األول الھتمام ه الب الغ ف ي تنفي ذ
 كم ا.المبادرة وتقديم الكثير من التنازالت في سبيل إنجاحھا
ش كر بن ك س تاندرد تش ارترد عل ى اللفت ة الكريم ة بتن ازلھم
 مواطن وإس قاط ال دعاوى المتعلق ة بھ ا ب دون31 عن ديون
 كم ا ش جع مع الي،المطالب ة ب أي تس وية م ن الص ندوق
المح افظ البن وك األخ رى بالمس اھمة ف ي تنفي ذ توجيھ ات
ص احب الس مو رئ يس الدول ة حفظ ه ﷲ م ن خ الل إيج اد
.الحلول المناسبة لمواجھة ھذه الظاھرة

H.E. Saeed Abdulla Al Hamiz - Assistant
Governor for Banking Supervision gave a
presentation on the regulations regarding bank
loans and other services offered to individual
customers. H.E. Abdulaziz Al Ghurair – CEO of
Mashreq Bank President of Emirates Banks
Association participated in the seminar by a
speech on loans provided by banks and Mr. Tirad
Mahmoud – CEO of Abu Dhabi Islamic Bank
participated as well by a speech on loans
provided by Islamic banks.

 مس اعد المح افظ-  سعيد عب دﷲ الح امز/واستعرض سعادة
لش ؤون الرقاب ة عل ى البن وك نظ ام الق روض المص رفية
 وش ارك،والخ دمات األخ رى المقدم ة للعم الء األف راد
 المس ؤول التنفي ذي الرئيس ي-  عب د العزي ز الغري ر/مع الي
لبنك المشرق رئيس جمعية مص ارف اإلم ارات بكلم ة ع ن
 ط راد/ وش ارك ك ذلك الس يد،القروض المقدم ة م ن البن وك
محم ود – المس ؤول التنفي ذي الرئيس ي لمص رف أب وظبي
اإلس المي بكلم ة ع ن الق روض المقدم ة م ن قِب ل البن وك
.اإلسالمية

The seminar discussed reasons that led to the وناقشت الندوة األسباب التي أدت إلى تعثر المقترضين م ن
default of national borrowers, appropriate
solutions and legal matters related to the subject الم واطنين والحل ول المناس بة واألم ور القانوني ة المرتبط ة
of personal loans.
.بموضوع القروض الشخصية
The seminar was attended by officials from the
Ministry of Presidential Affairs, the Committee of
Nationals' Defaulted Debts Settlement Fund,
Ministry of Justice, Judicial Department of Abu
Dhabi, Public Prosecution of Dubai, the Institute
of Training and Judicial Studies, the Central Bank
and banks operating in the UAE.

حضر الن دوة مس ؤولون م ن وزارة ش ؤون الرئاس ة ولجن ة
صندوق معالجة الديون المتعث رة للم واطنين ووزارة الع دل
 دب ي ومعھ د-  أب وظبي والنياب ة العام ة- ودائ رة القض اء
الت دريب والدراس ات القض ائية والمص رف المرك زي
.والبنوك العاملة في الدولة
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