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ّ
الشرعية للمصرف املركزي تناقش حوكمة
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8 November 2018
The Higher Sharia Authority (HSA) for financial and banking
activities in the UAE held its sixth meeting chaired by His
Eminence Sheikh Dr. Ahmed Bin Abdulaziz Al Haddad, the
Chairman Higher Sharia Authority, and attended by Their
Eminence 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.

ّ
الشرعية ("الهيئة") لألنشطة املالية
عقدت الهيئة العليا
واملصرفية في دولة اإلمارات اجتماعها السادس برئاسة فضيلة
 وحضور، رئيس الهيئة، أحمد عبد العزيز الحداد.الشيخ د
،أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة
 جاسم علي الشامس ي.د.فضيلة الشيخ أ
فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق
 عزنان حسن.فضيلة الشيخ د
. أسيد محمد أديب كيالني.وفضيلة الشيخ د

The HSA discussed, a draft on the Sharia governance for the
Sharia Control functions that support the HSA. The draft
includes the governance for two main departments namely the
Internal Sharia Control Department and the Internal Sharia
Audit Department, and their respective functions. The draft
also discussed the independence of the heads of these
departments within the Islamic Financial Institutions. The HSA
also took note on the best practices in this regard.

وناقشت الهيئة ضمن جدول أعمال االجتماع مسودة حوكمة
وظائف الرقابة الشرعية الداخلية التي تساعد لجان الرقابة
 وقد شملت املسودة.الشرعية الداخلية في القيام بأعمالها
حوكمة قسمين رئيسين هما قسم الرقابة الشرعية الداخلية
وقسم التدقيق الشرعي الداخلي والوظائف املختلفة التي
يقومان بها والقضايا الحوكمية املتعلقة باستقاللية القائمين
 كما اطلعت الهيئة على.عليها داخل املؤسسات املالية اإلسالمية
.أهم التجارب وأفضل املمارسات في هذا الخصوص

The HSA also reviewed the applications submitted by some
Islamic financial institutions for the approval of the

كما اطلعت الهيئة على الطلبات املقدمة من بعض املؤسسات
املالية اإلسالمية فيما يخص اعتماد تعيين واستقالة أعضاء
.لجان الرقابة الشرعية الداخلية واتخذت قرارات بشأنها
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appointment and resignation of the internal Sharia control
committee members and issued resolutions thereon.
The HSA deliberated on a number of regulatory and legislative
developments in the UAE and reviewed standards for Islamic
financial institutions, which the Central Bank of UAE intends to
issue. The HSA also discussed some Sharia matters related to
these standards.

وقد استعرضت الهيئة عددا من التطورات الرقابية
والتشريعية في الدولة واطلعت على بعض املعايير التي تستهدف
املؤسسات املالية اإلسالمية والتي سيصدرها مصرف اإلمارات
العربية املتحدة املركزي وناقشت عددا من املوضوعات
.الشرعية املتعلقة بهذه املعايير

The HSA completed the discussion of the remaining topics
listed on its agenda, as well as other topics, and took
appropriate decisions in this regard.

كما اسـتكملت الهيئة مناقشــة باقي املوضوعـات املدرجة على
جدول أعمالها واملوضوعات األخرى املســتجدة واتخذت
.القرارات املناســبة بشـأنها

-انتهى-Ends-

2 /2

