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

الهيئة العليا الشرعيّة للمصرف المركزي عقدت اجتماعها
2019 الخامس لسنة

09 July 2019
The Higher Shari’ah Authority (“the
HSA”) for financial and banking activities
in the UAE held its fifth meeting for the
year 2019, on 07 July 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.

2019  يوليو9
عقدت الهيئة العليا الشرعيّة ("الهيئة") لألنشطة المالية
والمصرفية في دولة اإلمارات اجتماعها الخامس لسنة
 برئاسة فضيلة الشيخ،2019  يوليو07  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 was updated on the preliminary
draft of the Shari’ah standard for
Murabaha. The draft was prepared by a
task force established in collaboration with
the UAE Banking Federation (UBF). The
HSA hailed collaboration with UBF in this
regard and expressed its utmost gratitude to
the efforts made by members of the
working group.
The HSA also approved proposal to initiate
work on developing the Shari’ah standard
regarding Ijara that will take into
consideration the specifications of
products and services of the local market.
The HSA advised that the development of
these
standards
should
involve
representatives of the Industry to ascertain
easy implementation.

وقد اطلعت الهيئة على المسودة األولية للمعيار الشرعي
 والتي أعدت من قبل فريق العمل الذي،بشأن بيع المرابحة
 كما أشادت.أنشئ بالتعاون مع اتحاد مصارف اإلمارات
الهيئة بالتعاون مع اتحاد مصارف اإلمارات في هذا المجال
وأعربت عن بالغ امتنانها للجهود التي بذلها أعضاء فريق
.العمل
كما وافقت الهيئة على مقترح بدء العمل على تطوير معيار
شرعي بشأن اإلجارة والذي سيأخذ في االعتبار خصائص
 كما أوصت الهيئة.المنتجات والخدمات من السوق المحلي
أنه يجب إشراك ممثلين عن الصناعة في تطوير هذا
.المعيار للتأكد من سهولة التطبيق
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The HSA also directed to organize annual
consultative meeting with representatives
of
Internal
Shari’ah
Supervision
Committees (ISSC) of Islamic financial
institutions, in the third quarter of 2019.
The HSA noted the importance of such
consultations and referred to the success of
inaugural meeting that was held in 2018.
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, product approval requests and
related inquiries.

وجهت الهيئة بتنظيم اللقاء التشاوري السنوي مع ممثلي
لجان الرقابة الشرعية الداخلية (اللجان) للمؤسسات المالية
 وأشارت الهيئة.2019 اإلسالمية في الربع الثالث من عام
إلى أهمية هذه اللقاءات التشاورية وإلى النجاح الذي حققه
.2018 اللقاء التشاوري األول الذي عقد في عام
وراجعت الهيئة الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات
المالية اإلسالمية فيما يخص تعيين وتجديد عضويات لجان
 وطلبات اعتماد المنتجات،الرقابة الشرعية الداخلية لديها
.واالستفسارات ذات الصلة
-انتهى-Ends-
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