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ّ
الشرعية للمصرف املركزي تعقد اجتماعها
الهيئة العليا
الثالث
للنشر الفوري
2018 مايو

The Higher Sharia Authority (HSA) for financial and
banking activities in the UAE held its third meeting at
9am of Sunday 13 May 2018. The meeting was
chaired by His Eminence Sheikh Dr. Ahmad Bin
Abdulaziz Al Hadad, the Chairman Higher Sharia
Authority.

ّ
الشرعية لألنشطة املالية واملصرفية
عقـ َـدت الهيئة العليا
في دولة اإلمارات اجتماعها الثالث في تمام الساعة التاسعة
 برئاسة فضيلة2018  مايو13 صباح يوم األحد املوافق
 رئيس الهيئة، أحمد عبد العزيز الحداد/الشيخ الدكتور
.العليا الشرعية

The HSA discussed a number of matters related to the
creation of a unified Sharia governance framework for
Islamic financial institutions (IFIs).

وقد استعرضت الهيئة عدد من املواضيع املتعلقة بإيجاد
.إطار حوكمة شرعية موحد للمؤسسات املالية اإلسالمية

The HSA considered the draft standard on the
appointment of the internal Sharia boards for IFIs and
the fit and proper criteria in addition to some related
headlines. This standard is going to promote the role
of the internal Sharia boards and strengthen Sharia
compliance assurance in IFIs which will reflect
positively on customer confidence in IFIs.

حيث ناقشت الهيئة مسودة معيار حول تعيين أعضاء
لجان الرقابة الشرعية الداخلية في املؤسسات املالية
اإلسالمية ومعايير األهلية والكفاءة وبعض املواضيع ذات
 مما سيعزز من دور لجان الرقابة الشرعية،الصلة
الداخلية في املؤسسات املالية اإلسالمية ومن االلتزام
الشرعي الذي سينعكس بشكل إيجابي على ثقة املتعاملين
.في هذه املؤسسات

The HSA considered the possibility of adopting the
Sharia standards issued by the Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions (AAOIFI) as minimum standards for
Sharia compliance. The HSA also considered the
possibility of adopting the prudential standards

كما ناقشت الهيئة إمكانية تطبيق املعايير الشرعية
الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية (أيوفي) كمعايير للحد األدنى لاللتزام
 وتدارست اإللزام الكامل للمؤسسات املالية،الشرعي
 وكذلك إمكانية تطبيق املعايير،اإلسالمية بهذه املعايير
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االحترازية الصادرة عن مجلس الخدمات املالية
اإلسالمية.

issued by the Islamic Financial Services Board
(IFSB).

The HSA discussed other agenda items and adopted
وناقشت الهيئة خالل االجتماع البنود واملوضوعـات
the relevant resolutions. .
املدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات املتعلقة بها.
انتهى--Ends-
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