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The Board of Directors of Central Bank of the
UAE held its 13th meeting for the year 2011 at
2:00 afternoon on Tuesday, 6 December, 2011 in
Abu Dhabi under the chairmanship of H.E. Khalil
Mohammed Sharif Foulathi, Chairman of the
Board, attended by H. E. Khalid Juma Al Majid,
Deputy Chairman of the Board, H.E. Sultan Bin
Nasser Al Suwaidi, the Governor. The meeting
was also attended by Board Members, their
Excellencies Younis Haji Khoori, Mubarak
Rashid Al Mansouri, Khalid Salim Balama,
Khalid Ahmed Al Tayer, and the Deputy
Governor H.E. Mohamed Ali Bin Zayed Al
Falasi, H. E. Saeed Abdullah Al Hamiz, Assistant
Governor for Banking Supervision, H. E. Saif
Hadif Al Shamsi, Assistant Governor for
Monetary Policy and Financial Stability Affairs
and a group of senior Central Bank staff.

2011  ديســمبر7 ، األربعاء:التاريخ
عقـ ـد مجل س إدارة الم صرف المرك زي اجتماعـــــ ـه
 ف ي تم ام ال ســاعة الثاني ة م ن بع د2011 الثالث عشر لعام
 ف ي مدين ة2011/12/6 ظھ ر ي ـوم الثالث اء المواف ق
 برئاســـــــ ـة مع الي خلي ل محم د شــــ ـريف،أب وظبي
 وح ضور مع الي خال د، رئيـ ـس مجل س اإلدارة،ف ـوالذي
 ومعال ـي، نائ ب رئ يس مجل س اإلدارة،جمع ة الماج د
 وك ل، المحافــــ ـظ،ســـــــ ـلطان ب ن ناص ر ال ســــــويدي
 مب ارك راشــ ـد، ي ونس ح اجي خ وري:م ن س ـعادة
، خالــ ـد أحم د الطاي ـر، خال د سـ ـالم ب العمى،المن صوري
 محم ـد عل ي ب ن زاي ـد/أع ضاء مجل س اإلدارة وس ـعادة
 سـ ـعيد عب د ﷲ/ سـ ـعادة، نائ ـب المحاف ـظ،الفالس ـي
، مسـاعد المحافـظ لشــؤون الرقابـة على البن ـوك،الحامـز
 م ســاعد المحاف ـظ، س يف ھ ادف الشام سـي/س عادة
قديـة واالسـتقرار الم الي ومجموع ـة
ّ لشــؤون السـياسـة الن
.من كبار موظفي المصرف المركزي

The Board reviewed a proposed Liquidity  وق د ناق ـش المجل ـس مقترح ا ً ب شــأن نظ ام ال ســيولة،ھ ذا
Regulation for banks operating in the UAE, and  ووج ه ب إجراء بع ض،ل دى البن وك العامل ة ف ي الدول ة
instructed introduction of some amendments to it.

.التعديالت عليه

ّ
واطل ع المجل س عل ى بع ض التق ارير
The Board also reviewed some reports relating to الخاص ة بالقط اع
.المصرفي في الدولة واتخذ القرارات المناسبة بھا
the banking sector in the UAE and took
appropriate decisions in respect thereof.

The Board reviewed some matters relating to واس ـتمع المجل ـس إل ى بع ض المواض يع المتعلق ة ب إدارة
Human Resources Dept. in the CBUAE.
.الموارد البشــرية في المصرف المركزي
Furthermore, the Board reviewed applications
submitted
by
some
money
changing
establishments/companies operating in the UAE
to expand their businesses and open new
branches, and applications from natural and
juridical persons to establish companies/
establishments to undertake financial activities
and money changing business. The Board
approved the applications which fulfill the terms
as per the law and regulations applicable to each
business activity.

/ون اقش المجل س الطلب ات المقدم ـة م ـن بع ض مؤس سات
شركات الصرافة ف ي الدول ة بتوسي ـع ن شاطھا وف تح ف روع
 وطلب ـات األش خاص الطبيعي ين واالعتب اريين،جدي دة لھ ا
 مؤس سـات لممارس ـة الن شاطات المالي ة/لتأس يس ش ركات
 حيث وافق المجلس عل ى الطلب ات،ونشاط أعمال الصرافة
المستكملة لل شروط ح سب الق انون واألنظم ة المعم ول بھ ـا
.والخاصة بكل نشاط على حده

The Board reviewed a brief report on واطل ع المجل س عل ى تقري ر م وجز ب شــأن م ســـتجدات
developments in the restructuring of the Central
.إعادة ھيكلة المصرف المركزي
Bank.
The Board also reviewed some memorandums كما اطلع على بعض المذكرات المقدمة من دائرة العملي ات
ّ
.المصرفية
submitted
by
the
Banking
Operations
Department.
The Board then addressed the remaining items on واسـتكمل المجل س مناق شــة ب اقي الموضوع ـات المدرج ة
its agenda and took decisions in respect thereof.
.على جدول أعماله واتخذ القرارات المناســبة بشــأنھا
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