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The Board of Directors of the Central Bank of
UAE held a joint meeting with the Central
Bank's International Advisory Council on
Sunday and Monday 1 and 2 May 2011,
under the chairmanship of H.E Khalid JumaaAl Majid, Deputy Chairman and attended by
H.E Sultan Bin Nasser Al Suwaidi, the
Governor and members of the board; their
excellencies: Mubarak Rashid Am Mansouri,
Khalid Ahmed Al Tayer, and Khalid
Mohamed Salem Balama, in addition to H.E
Mohamed Ali Bin Zayed Al Falasi, Deputy
Governor, a group of Central Bank senior
staff and members of the International
Advisory Council, namely Professor Robert
Mundell, Dr. David Dodge, Dr. Joseph Yam
and Sir John Bond.
In the said joint meeting, the Board discussed
UAE monetary and banking statistics, UAE
inter-bank offer rate (EIBOR), Basel II and
the impact of implementation of Basel III on
the banking sector in the UAE, and the
advantages of the Public Debt Market.

ً عقد مجلس إدارة الم صرف المرك زي اجتماع ا ً م شتركا
م ع المجل س االست شـــاري ال دولي للم صرف المرك زي
،2011  مايــ ـو2  و1 يومي األحـد واإلثنيــن الموافقين
 خال د جمع ة الماج د ـ نائ ب رئيـ ـس/برئاســـ ـة مع الي
 س لطان ب ن ناص ر/مجل س اإلدارة وح ضور مع الي
: وك ل م ن أص حاب ال ســـعادة، المح افظ،ال ســـويدي
 خالـــ ـد أحمـــ ـد الطاي ـر،مب ارك راش د المن صوري
، أع ضـــاء مجل س اإلدارة،وخالد محمد ســـالم بالعم ـى
 نائ ب،وســـ ـعادة محم د عل ي ب ن زاي د الفالســـ ـي
 ومجموع ـة م ن كب ار م وظفي الم صرف،المحاف ـظ
: وأعضاء المجلـــس االستشـــاري الدولي.المركزي
 ديفي د دودج/ روب رت مان ديل وال دكتور/البروف سور
. جـون بونـد/ جوزيـف يـام والسـير/والدكتور
حي ث ن اقش المجل س ف ي ذل ك االجتم اع الم شترك
صرفية لدول ة اإلم ارات وس عر
النقدية والم
اإلحصاءات
ّ
ّ
الفائ دة المع روض ب ين البن وك ف ي اإلم ارات )إيبـ ـور
III  وتأثيــ ـرات تطبي ق بــ ـازلII ( وب ازلEIBOR
 والمي زات المتعلق ة،على القطاع المصرفي في الدولــ ـة
.بســـوق الديــن العـــام

The joint meeting also discussed several نوقش ف ي االجتم اع الم شــترك ع دة ق ضايـا تواج ه
َ ِ كما
issues facing the banking, financial and والنقدي ة بدول ة اإلم ارات
والمالي ة
صرفية
األنظم ة الم
ّ
ّ
ّ
monetary systems in the UAE and received العربي ة المتح ـدة وتلق ى الم شـورة ب شـأنھا م ن المجل ـس
ّ
council in respect thereof from the
.االستشـاري الدولي
International Advisory Council.

