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The Board of Directors of Central Bank of the
st

UAE held its 1 meeting for the year 2014 at 9:30
am on Tuesday, 18 February 2014, in Abu Dhabi,
under

the

chairmanship

of

H.E.

Khalifa

عق د مجل س إدارة المص رف المرك زي اجتماع ـه األول
 ف ي تم ـام الس ـاعة التاسـ ـعة والنص ف م ن2014 لس نة
 ف ي مدين ة2014فب رار18 صباح يوم الثالثاء الموافــق

Mohammed Al Kindi, Chairman of the Board.

 رئ يس، برئاس ة مع الي خليف ة محم د الكن دي،أب وظبي

The meeting was attended by H.E. Khalid Juma

، وحض ور معال ـي خال د جمع ة الماج د،مجل س اإلدارة

Al Majid, Deputy Chairman, H.E. Sultan Bin

نائب رئيس مجلس اإلدارة ومع الي سـ ـلطان ب ن ناص ـر

Nasser Al Suwaidi, the Governor, and Board

 يونـس: وكـل من أصحاب السـعادة، المحافظ،السـويدي

Members, their Excellencies Younis Haji Al
Khoori, Khalid Mohammed Salem Balama,

 خال د أحم د، خالد محمد ســالم بالعمى،حاجي الخــوري

Khalid Ahmed Altayer, Hamad Mubarak Bu

، حمد مبـارك بـوعميـم أعض اء مجل س اإلدارة،الطايــر

Amim, and Mohamed Ali Bin Zayed Al Falasi,

 س عيد، نائ ب المحاف ـظ،محمـ ـد عل ي ب ن زاي د الفالس ـي

Deputy Governor, Saeed Abdullah Al Hamiz,

عب د ﷲ الح امز مس اعد المح افظ لش ؤون الرقاب ة عل ى

Assistant Governor for Banking Supervision, Saif
Hadef Al Shamsi, Assistant Governor for
Monetary Policy and Financial Stability and a
group of senior Central Bank staff.

 سيف ھ ادف الشامس ي مس اعد المح افظ لش ؤون،البنوك
السياسة النقديّة واالستقرار المالــي ومجموعة م ن كب ار
.موظفي المصرف المركزي

The Board reviewed a report on the latest

اطلع المجلـس على تقرير بشـأن آخر مستجدات مشـروع

developments on the study of money changing

 كما اطلع المجلـس،دراسـة أعمال الصرافة في الدولـة

business project, along with a report on latest
developments on the preparation of a an IT
strategy for the Central Bank and the actions so
far taken in this regard.

على تقرير بشــأن آخر مستجدات مشروع إعداد
اسـتراتيجيّة لتقنيّة المعلومات بالمصرف المركزي
.واإلجراءات التي اتخذت حتى اآلن في ھذا الشــأن

The Board reviewed a report on systemic
prudential ratios for the banking system, banking
stability, and liquidity indicators of the banking
sector, submitted by Monetary Policy & Financial
Stability Department.

واطلع المجلـس أيضا ً على تقرير دائرة السياسة النقدي ة
 بش أن النس ب االحتراز ّي ة الكل ّي ة،واالس تقرار الم الي
 االس تقرار المص رفي ومؤش ـرات/للنظ ام المص رفي
.السيولة لدى القطاع المصرفي

The Board also reviewed the Banking
Supervision Department report on positions of
Banks and other financial institutions operating in
the UAE and instructed necessary actions to be
taken in this regard.

كما اطلع المجلس على تقرير دائرة الرقابة على البنوك
بش أن أوض اع البن وك والمؤسس ات المال ّي ة األخ رى
 ووجه باتخاذ اإلجراءات الالزمة في،العاملة في الدولة
.ھذا الشـأن

Furthermore, the Board reviewed applications
submitted by banks & other financial institutions
operating in the UAE for extension of their
activities and opening new branches. The Board
approved the applications that fulfill the terms
and conditions as per the law and regulations
applicable to each business activity.

ث ّم ناق ـش المجل س الطلب ات المقدم ة م ـن البن ـوك
والمؤسس ـات المال ّي ة األخ رى العامل ـة ف ي الدول ة
 حي ث واف ق،بتوسي ـع نش اطھا وف تح ف روع جدي دة لھ ا
المجل ـس عل ى الطلب ات المس تكملة للش روط حس ب
القانون واألنظمة المعم ـول بھ ـا والخاص ة بك ل نشـ ـاط
.على حده
:كما اطلع المجلـــس على التقارير اآلتيــــة

The Board also reviewed the following reports:

(2013 ـ تقرير لجنة التدقيق الربعي )ديسمبر

- Audit Committee’s Quarterly Report (Dec.
2013).
- The external auditor’s report on the financial
statements as at 31 December 2013.

ـ تقري ر المدقـ ـق الخ ارجي بشــ ـأن البيان ات الماليّ ة
.2013  ديسمبر31 للمصرف المركزي كما في

ث ّم اطلع المجلس على مذكرة مقدمة من قبل معالي
المحافظ بشأن تقييم القطاع المالي في الدولة من قبل
فريق مشترك من صندوق النقد والبنك الدوليين
 مبينا ً القوائم التي سيتم تقييم المصرف،FSAP
المركزي على أساسھا ونتائج التقييم الذاتي بشأن
.االلتزام بمبادئ بازل للرقابة المصرفيّة

The Board then reviewed a memorandum
submitted by H.E the Governor regarding
assessment of the financial sector in the UAE
(FSAP) to be conducted by a joint IMF and
World Bank team, and showing the criteria on
basis of which the Central Bank shall be assessed,
and the outcome of the self-assessment regarding
compliance with Basle banking supervision
principals.
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واطلع المجلس على تقرير بشأن تطبيق قانون االمتث ال
ص ة
الض ريبي األمريك ي للحس ابات األجنب ّي ة الخا ّ
باألشخاص الخاضعين للضريبة وفق ا ً لق وانين الوالي ات
المتحدة األمريك ّية ).(FATCA

The Board reviewed a report on application of US
Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA),
to persons subject to tax, as per US established
laws.

ث ّم اس ـتكمل المجل س مناقشـ ـة ب اقي الموضوع ـات
المدرج ة عل ى ج دول أعمال ه واتخ ذ الق رارات المناس بة
بشـــأنھا.

The Board then addressed the remaining items on
its agenda and took decisions in respect thereof.
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