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The Higher Shari’ah Authority (“the HSA”) for
financial and banking activities in the UAE held
its Sixth meeting for the year 2019, on 17th of
September 2019 at Headquarters of the Central
Bank of the United Arab Emirates, in Abu
Dhabi. The meetings were 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 Kailani.

عقدت الهيئة العليا الشرعيّة ("الهيئة") لألنشطة المالية
والمصرفية في دولة اإلمارات اجتماعها السادس لسنة
 بالمقر الرئيس لمصرف2019  سبتمبر17  بتاريخ،2019
 برئاسة، بأبوظبي،اإلمارات العربية المتحدة المركزي
، رئيس الهيئة، أحمد عبد العزيز الحداد.فضيلة الشيخ د
،وحضور 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 preliminary draft of the
operational requirements of the Murabaha
Shari’ah standard, which was prepared by the
working group that was established in
collaboration with the UAE Banking Federation
(UBF). The draft shed light on the operational
and procedural issues in addition to the relevant
governance and disclosure issues. Development
of this standard aims to facilitate sound
operationalization
of
Murabaha
related
transactions.

وقد اطلعت الهيئة على المسودة األوليّة للمتطلبات التشغيلية
 والتي أعدت من قبل فريق،للمعيار الشرعي للمرابحة
ُ العمل الذي
.ش ِّ ّكل بالتعاون مع اتحاد مصارف اإلمارات
المسودة الضوء على القضايا التشغيلية
وتلقي هذه
ّ
 باإلضافة إلى قضايا،واإلجرائية لتطبيقات المرابحة
 ويهدف تطوير هذا.الحوكمة واإلفصاح المتعلقة بها
المعيار إلى تسهيل التطبيق السليم للمعامالت ذات الصلة
.بالمرابحة

The HSA also approved applications submitted
by some Islamic Financial Institutions related to
the annual Shari’ah reports, and appointment of
members in the ISSCs.

كما اعتمدت الهيئة الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات
 المتعلقة بالتقارير الشرعية السنوية،المالية اإلسالمية
.وتعيين أعضاء في لجان الرقابة الشرعية الداخلية

The HSA advised to notify Islamic Financial
Institutions regarding Shari’ah Standard No. (59)
on Sale of Debt that was issued by the
Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

كما وجهت الهيئة العليا الشرعية بإخطار المؤسسات المالية
) بشأن بيع الدين59( اإلسالمية بالمعيار الشرعي رقم
الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
.اإلسالمية
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The HSA also discussed other agenda items and
adopted suitable resolutions related to them.

وناقشت الهيئة خالل االجتماع البنود األخرى المدرجة
.على جدول أعمالها واتخذت القرارات المناســبة بشـأنها

The HSA held the second consultative meeting
(2019) with members of the ISSCs on 18
September 2019. The meeting witnessed
participation of a significant number of
representatives of ISSC’s members, heads of
internal Shari’ah Control Departments and heads
of internal Sharia audit from Islamic banks,
Islamic windows of commercial banks, and
Islamic finance companies. The discussion
included update on outcomes from the first
consultative meeting (2018) and the actions
taken. The participants also discussed the Islamic
Financial Institutions’ practices regarding
Shari’ah controls and standards related to the
fees and commissions of various transactions.

هذا وقد عقدت الهيئة العليا الشرعيّة اللقاء التشاوري
18 ) مع أعضاء اللجان بتاريخ2019( السنوي الثاني
، بمشاركة عدد من ممثلي أعضاء اللجان،2019 سبتمبر
ورؤساء دوائر الرقابة الشرعية الداخلية ورؤساء التدقيق
الشرعي الداخلي في المصارف اإلسالمية والنوافذ
.اإلسالمية للبنوك التجارية وشركات التمويل اإلسالمية
وقد استعرض النقاش مخرجات اللقاء التشاوري األول
 كما ناقش.) واإلجراءات التي تمت بشأنها2018(
المشاركون في االجتماع ممارسات المؤسسات المالية
اإلسالمية فيما يخص الضوابط والمعايير الشرعية المتعلقة
.برسوم وعموالت المعامالت المختلفة

His Eminence Sheikh Dr. Ahmed Bin Abdulaziz
Al Haddad, the Chairman of the HSA,
highlighted the importance of this consultative
meeting and thanked the members of the ISSCs
for their effective participation, which will
enhance the integration of oversight and business
to promote the Islamic finance sector. This will
also help achieve the vision of the country
leadership to make the UAE a leading center in
Islamic finance and Islamic economy.

 رئيس، أحمد عبد العزيز الحداد.وقد نوه فضيلة الشيخ د
الهيئة العليا الشرعية بأهمية هذا اللقاء التشاوري وشكر
أعضاء اللجان على حضورهم ومشاركتهم الفعالة والتي
ستعزز من التكامل بين الرقابة واألعمال للنهوض بقطاع
المالية اإلسالمية مما سيساعد على تحقيق رؤية القيادة
الرشيدة لجعل دولة اإلمارات العربية المتحدة مركزا رائدا
.في المالية اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي
-انتهى-Ends-
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