The Higher Sharia Authority at the Central
Bank held its first meeting of the year 2019

الهيئة العليا الشرعيّة للمصرف المركزي تعقد
2019 اجتماعها األول لسنة
للنشر الفوري
2019  يناير27
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The Higher Sharia Authority (HSA) for
financial and banking activities in the UAE held
its first meeting for the year 2019 on 13-14
January 2019. The meeting was chaired by His
Eminence Sheikh Dr. Ahmed Bin Abdulaziz Al
Haddad, the Chairman of the HSA, and attended
by Their Eminences the members of the HSA:
Sheikh Prof. Dr. Jasim Ali Al Shamsi,
Sheikh Esam Muhamad Ishaq,
Sheikh Dr. Aznan Hasan, and
Sheikh Dr. Osaid Muhammad Adeeb Al
Kailani.
His Eminence Sheikh Dr. Ahmed Abdul-Aziz
Al-Haddad started the meeting by highlighting
the achievements of the HSA in 2018
particularly the adoption of the Sharia standards
of the Accounting and Auditing Organization
for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and
the adoption of best practices in the Islamic
Sharia governance for Islamic Financial
Institutions (IFIs). He also added that the HSA
adopted best practices that enhance compliance
with Sharia and the governance in the Islamic
financial services industry. His Eminence
emphasized the importance of these milestones
in strengthening the stability of Islamic finance
and positioning the United Arab Emirates as a
leading hub for Islamic finance.
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عقدت الهيئة العليا الشرعيّة ("الهيئة") لألنشطة
المالية والمصرفية في دولة اإلمارات اجتماعها األول
 برئاسة،2019  يناير14-13  يومي2019 لسنة
 رئيس، أحمد عبد العزيز الحداد.فضيلة الشيخ د
: وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة،الهيئة
 جاسم علي الشامسي.د.فضيلة الشيخ أ
فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق
 عزنان حسن.فضيلة الشيخ د
. أسيد محمد أديب كيالني.وفضيلة الشيخ د
 أحمد عبد العزيز الحداد.وقد افتتح فضيلة الشيخ د
االجتماع باستعراض اإلنجازات التي حققتها الهيئة
 ومن أهمها اعتماد المعايير الشرعية،2018 في سنة
لـ "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
 واعتماد أفضل الممارسات في،)اإلسالمية" (أيوفي
 كما.الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية
أضاف بأن الهيئة قد تبنت أفضل الممارسات لتعزيز
االلتزام الشرعي والحوكمي في صناعة الخدمات
 وشدّد فضيلته على أهمية هذه.المالية اإلسالمية
،المنجزات في تقوية استقرار التمويل اإلسالمي
وتعزيز وضعية دولة اإلمارات العربية المتحدة
.كمركز رائد للتمويل اإلسالمي

The HSA reviewed the work plan for the year
2019 and agreed to adopt a number of
procedures to enhance efficiency and
effectiveness in dealing with the various
requests submitted by the Central Bank and
Islamic financial institutions.

كما استعرضت الهيئة العليا الشرعية خطة عملها
 واعتمدت عددا من اإلجراءات التي2019 لسنة
يتوقع أن تعزز الكفاءة والفعالية في التعامل مع
الطلبات المختلفة التي يتقدم بها المصرف المركزي
.والمؤسسات المالية اإلسالمية

The HSA also discussed a number of areas
related to drafts of prudential standards and
guidelines, and issued resolutions and directives
concerning the Sharia aspects of these drafts.

 تتعلق،وناقشت الهيئة عددا من الموضوعات
 وأصدرت،بمسودات معايير وإرشادات احترازية
الهيئة قرارات وتوجيهات تتعلق بالجوانب الشرعية
.لهذه المسودات

Having looked at the Sharia Examination Plan
for 2019, the HSA issued its directives
regarding the examination scope and
mechanisms.

وبعد اطالعها على خطة التفتيش الشرعي لسنة
 أصدرت الهيئة توجيهاتها فيما يتعلق بنطــاق،2019
.وآليات التفتيش

The HSA has also addressed requests to
outsource some of the internal Sharia control
functions to external companies and passed a
resolution on the essential Sharia governance
related functions that can be outsourced and
other functions that IFIs must establish
internally.

كما اطلعت الهيئة على الطلبات المتعلقة بتعهيد بعض
وظائف الرقابة الشرعية الداخلية لشركات خارجية
واتخذت قرارا بشأن الوظائف الجوهرية المتعلقة
بالحوكمة الشرعية التي يمكن تعهيدها والوظائف
األخرى التي البد للمؤسسات المالية اإلسالمية من
.تأسيسها داخليا

The HSA issued resolutions and guidance
relating to the adoption of new Islamic financial
products that are going to be offered to the
public by some IFIs, taking into account
consumer
protection
principles
and
transparency requirements in Islamic financial
products.

أما بالنسبة لطلبات اعتماد منتجات مالية إسالمية
جديدة موجهة لجمهور المتعاملين مقدمة من بعض
 فقد أصدرت الهيئة،المؤسسات المالية اإلسالمية
قراراتها وتوجيهاتها بخصوصها آخذة بعين االعتبار
مبدأ حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في المنتجات
.المالية اإلسالمية

-انتهى-Ends-

2/3

