مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي يستضيف جلسات برنامج
التمويل اإلسالمي بعنوان "نحو قطاع
مالي متنوع"

Central Bank of the UAE hosts
Islamic Finance Workshop
Towards a Diversified Financial
Sector

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة  12-يونيو
 :2019استضاف مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي ،بالتنسيق مع الهيئة العليا الشرعيّة لألنشطة
المالية والمصرفية في الدولة ،أمس (الثالثاء  11يونيو
 )2019ورشة عمل امتدت على مدار نصف يوم،
وتمحورت حول التمويل اإلسالمي .وشهدت الورشة
مشاركة أصحاب المصالح الرئيسيين من المؤسسات
المالية الحكومية الكبرى في دولة اإلمارات .وتأتي
هذه الجلسة ضمن سلسلة من جلسات عديدة سيتم
عقدها ضمن البرنامج التنفيذي الذي أُطلق مؤخرا
ليشكل منبرا لتبادل المعارف والخبرات في المجاالت
ذات االهتمام المشترك واألهمية االستراتيجية
ألصحاب المصالح الرئيسيين ،وذلك بهدف تعزيز
الريادة الفكرية.
ويدعو المصرف المركزي الموظفين المعينين حديثا ً
لحضور هذه الجلسات بحيث يتمكن الشباب
المواطنون من المشاركة وزيادة مستوى الوعي لديهم
حول مواضيع رئيسية في هذا المجال ،األمر الذي
سيساعدهم في تطوير مسيرتهم المهنية.
عقدت الجلسة األولى من جلسات البرنامج التنفيذي
ُ
في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وحضرها
ممثلون كبار من مؤسسات رقابية في الدولة مثل
سوق أبوظبي العالمي ،وهيئة األوراق المالية والسلع،
وسلطة دبي للخدمات المالية ،وهيئة التأمين ،حيث تم
التركيز على مناقشة المواضيع االستراتيجية الراهنة.
بدأ البرنامج بكلمة افتتاحية لمعالي مبارك راشد
المنصوري ،محافظ البنك المركزي ،أكد فيها على
أهمية تنظيم قطاع التمويل اإلسالمي .كانت الجلسة
األولى بعنوان "المبادئ التوجيهية للتمويل اإلسالمي"
تحت إشراف فضيلة الدكتور أحمد الحداد ،رئيس
الهيئة العليا الشرعية بمشاركة كل من فضيلة الشيخ

Abu Dhabi, UAE, 12 June 2019: The Central Bank of
the UAE (CBUAE), in coordination with Higher Sharia
Authority (HSA), hosted a half-day workshop on June
11th, 2019 centred around Islamic finance inviting
major financial stakeholders of the UAE. The session
is first of many sessions within the newly launched
Executive Programme, which serves as a platform
designed for sharing knowledge and expertise in
areas of mutual interest and strategic importance
amongst stakeholders promoting thought
leadership.
CBUAE new joiners are also invited to attend these
sessions allowing our young UAE nationals to
participate and become aware of key subjects in the
market enabling their career advancement.
The first session of the Executive Programme took
place at CBUAE HQ in attendance of key officials
from, Abu Dhabi Global Market (ADGM), Securities
and Commodities Authority (SCA), Dubai Financial
Services Authority (DFSA) and Insurance Authority
(IA) with the aim of stimulating discussions on
current and strategic topics.

The programme kicked off with opening remarks by
H.E. Mubarak Rashed Al Mansoori, Governor of
CBUAE highlighting the importance of regulating the
Islamic Finance sector. The first session titled ‘The
guiding principles of Islamic finance’ was hosted by
His Eminence Dr. Ahmad Al Haddad, Chairman of
HSA with SHK. Dr. Aznan Hasan and Dr. Osaid Kilani,

الدكتور عزنان حسن ،وفضيلة الشيخ الدكتور أسيد
محمد أديب كيالني ،أعضاء الهيئة العليا الشرعيّة،
واستعرضت الرؤى األساسية المتعلقة بمبادئ التمويل
اإلسالمي وشهدت تبادال للمعارف فيما يتعلق
بالحوكمة الشرعية.
وبالتركيز على أمور الحوكمة الشرعية للمؤسسات
المالية اإلسالمية ،تناولت مواضيع النقاش مسؤولية
أصحاب المصالح ،كما تطرقت إلى الدور البارز
للهيئة العليا الشرعيّة في تعزيز معايير الشفافية
وحماية المستهلك ،وأهميتها بالنسبة لمجتمعنا
واقتصادنا .كما تناولت المواضيع األخرى المطروحة
سبل تحقيق التكامل الفعال للشريعة في األطر
التنظيمية والقانونية ،حيث تطرقت النقاشات إلى زيادة
مستوى الوعي وبناء القدرات على مختلف مستويات
األطر التنظيمية والقانونية ،وتبديد الشكوك في
إجراءات المحاكم التي تنطوي على معامالت متوافقة
مع الشريعة.
واختتمت الورشة بجلسة مفتوحة لتبادل المعارف
والخبرات بين المشاركين.
 -انتهى-

both members of HSA where they presented key
insights on Islamic Finance principles and shared
knowledge on Sharia’s governance.

When focusing on the Sharia governance, the topics
discussed included stakeholder responsibility, HSA’s
leading role in promoting transparency and
consumer protection which is integral for our
community and economy. Other topics included the
integration of Sharia in regulatory and legal
frameworks. In addition to discussions on
frameworks related to raising awareness, building
capabilities at different levels and removing
uncertainties in court procedures that involve
Sharia-compliant transactions.

The workshop concluded with an open session,
allowing participants to further exchange knowledge
and expertise.
-ENDS-

