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The Board of Directors of Central Bank of the
UAE held its 9th meeting for the year 2011 at
12:00 noon on Tuesday, 9 August, 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 Ahmed Al Tayer,
and Khalid Mohammed Salem Balama, the
Deputy Governor H.E. Mohamed Ali Bin Zayed
Al Falasi and H. E. Saeed Abdullah Al Hamiz,
Assistant Governor for Banking Supervision and
a group of senior Central Bank staff.

عقــد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماع ه التاســ ـع
ً ف ي تم ام ال ســاعة الثاني ة ع شــــرة ظھـــ ـرا2011 لع ام
، ف ي مدين ة أب وظبي2011/8/9 من يـوم الثالثاء المواف ق
 رئيـ ـس،برئاس ة مع الي خلي ل محم د ش ريف ف ـوالذي
، وح ضور مع الي خال د جمع ة الماج ـد،مجل س اإلدارة
 معال ـي سـ ـلطان ب ن ناص ر،نائ ب رئ يس مجل س اإلدارة
 ي ونس: وحضـور ك ل م ن س ـعادة، المحافـــظ،الســويدي
 خال د أحم د، مب ارك راش د المن صوري،ح اجي خ وري
 أع ضاء مجل س،الطاي ـر وخال د محم د س الم بالعم ـى
 نائ ـب، محم ـد عل ي ب ن زاي ـد الفالس ـي/اإلدارة وس ـعادة
 مساعد المح افظ، سعيد عبد ﷲ الحامز/المحافـظ وسـعادة
لشــؤون الرقابة على البنوك ومجموعـة من كبار موظفي
.المصرف المركزي

The Board reviewed a report submitted by
Assistant Govenor for Banking Supervision
regarding the banking indicators, that show the
UAE banking system moved from deficit position
to surplus position in Liquidity, i.e. it became net
lender in the international money markets.

اطل ع المجل س عل ى تقري ر مق دم م ن م ساعد المح افظ
الخاص ة
لشــؤون الرقابة عل ى البن وك ع ن المؤشـ ـرات
ّ
أن النظ ام الم صرفي
ّ  الت ي توض ح ب،بالنظ ام الم صرفي
في دولة اإلمارات انتقل من مرحلة الفجوة في الســـيولة
 أي ّأن ه أص بح ي ودع ف ي أس واق النق د،إل ى الوفـ ـرة
.العالمية أكثر من الودائع المســـتلمة من تلك األسواق
ّ

The Board reviewed the report of the managerin- charge of the Financial Stability Unit, which
showed that banks are in a good position and
should not be negatively impacted by the
recent turmoil in international markets.

كم ا اســ ـتمع المجلـــ ـس إل ى تقري ر الم دير الم ســؤول
أن كاف ة
ّ  ال ذي أك ّد ب،ع ن وح ـدة االســـ ـتقرار المال ـي
وأن البن وك ف ي
صرفية تعتب ر
المؤش رات الم
ّ إيجابي ة
ّ
ّ
السلبية التي ت شھدھا
وضع جيد وفي مأمن من التأثيرات
ّ
.العالمية
األسواق
ّ

On the issue of the exchange rate policy, the أكد مجل س اإلدارة
ّ ،وفي موضوع سياسة سعر الصرف
Board of Directors affirmed that the peg of the
.أن ربط الدرھم بالدوالر األمريكي ثابت ومســتمر
ّ
Dirham to the U.S. dollar is continuing without
change.
Furthermore, the Board reviewed applications
submitted by banks operating in the UAE to
expand their businesses and open new
branches, and reviewed 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, as applied to each business activity.

وناقش المجلس الطلب ات المقدم ـة م ـن البن ـوك العاملـ ـة
،ف ي الدول ة بتوسي ـع ن شاطھا وف تح ف روع جدي دة لھ ا
وطلب ـات األش خاص الطبيعي ين واالعتب ارين لتأس يس
 مؤسسـات لممارسـة الن شاطات المالي ة ون شاط/شركات
 حي ث واف ق المجل س عل ى الطلب ات،أعم ال ال صرافة
الم ستكملة لل شروط ح سب الق انون واألنظم ة المعم ول
.بھـا والخاصة بكل نشاط على حده

The Board also reviewed some organizational
matters relating to the Central Bank.

الخاص ة
كم ا ن اقش المجل ـس بع ض األم ور التنظيمي ة
ّ
.بالمصرف المركزي

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

واس ـتكمل المجل س مناق شــة ب اقي الموضوع ـات
.المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات حيالھـا
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