The Higher Shari’ah Authority at the
Central Bank held its second meeting of the
year 2019
11 March 2019

الهيئة العليا الشرعيّة للمصرف المركزي عقدت
2019 اجتماعها الثاني لسنة

The Higher Shari’ah Authority (“the HSA”) for
financial and banking activities in the UAE held
its second meeting for the year 2019, on 03
March 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.

عقدت الهيئة العليا الشرعيّة ("الهيئة") لألنشطة المالية
والمصرفية في دولة اإلمارات اجتماعها الثاني لسنة
 برئاسة فضيلة الشيخ،2019  مارس03  يوم،2019
 وحضور، رئيس الهيئة، أحمد عبد العزيز الحداد.د
،أصحاب الفضيلة أعضاء 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

The HSA reviewed the annual Shari'ah reports
issued by the Internal Shari’ah Supervision
Committees of the Islamic financial institutions
pursuant to the Federal Law No. 14 of 2018
regarding the Central Bank and the Regulation
of Financial Facilities and Activities.

وقد راجعت الهيئة التقارير الشرعية السنوية الصادرة
عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات المالية
) لسنة14( اإلسالمية بموجب القانون االتحادي رقم
م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت2018
.واألنشطة المالية

The HSA further reviewed the requests
submitted by some Islamic financial institutions
concerning the appointment and renewal of
members/memberships for their Internal
Shari'ah Supervision Committees.
The HSA examined drafts of prudential
standards (to be issued by the Central Bank).
The HSA issued resolutions related to the
Shari’ah aspects of the drafts.
Furthermore, the HSA discussed some
governance-related matters specific to Islamic
financial institutions with the aim to enhance
the Shari'ah governance standards and
strengthen the independence of the Shari’ah
Supervision functions and effectiveness of the
respective reporting lines.
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كما راجعت الهيئة الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات
المالية اإلسالمية فيما يخص تعيين وتجديد عضويات
.لجان الرقابة الشرعية الداخلية لديها

كما استعرضت الهيئة مسودة بعض المعايير االحترازية
 وأصدرت الهيئة.التي سيصدرها المصرف المركزي
.قرارا يتعلق بالنواحي الشرعية من المسودة
كما ناقشت الهيئة بعض قضايا الحوكمة التي تتعلق
بالمؤسسات المالية اإلسالمية من أجل تعزيز معايير
 وتعزيز استقاللية وظائف،الحوكمة الشرعية لديها
.الرقابة الشرعية وفاعلية خطوط اإلبالغ

The HSA noted the positive interaction of the
Islamic financial institutions with the
resolutions of the HSA and the collaborative
and consultative approach adopted in the
implementation of the resolutions.

وقد نوهت الهيئة بالتفاعل اإليجابي للمؤسسات المالية
اإلسالمية مع قرارات الهيئة والمنحى التشاركي
.والتشاوري التي انتهج في تنفيذها

كما ناقشت الهيئة خالل االجتماع البنود األخرى
المدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات
.المناســبة بشـأنها
-انتهى-Ends-

The HSA also discussed other agenda items and
adopted appropriate resolutions related to them.
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