The Higher Shari’ah Authority at the Central
Bank held its eighth meeting of the year 2019, and
a consultative meeting with the Shari’ah
Committee of participative finance affiliated to
Supreme Council of Olama of the Kingdom of
Morocco and experts and representatives from
Bank al-Maghrib (the Central Bank of Morocco).

الهيئة العليا الشرعيّة للمصرف المركزي تعقــد
 ولقاء تشاوريا مع،2019 اجتماعها الثامن لسنة
اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس
العلمي األعلى للمملكة المغربية وخبراء وممثلين عن
.)بنك المغرب (البنك المركزي للمغرب
للنشر الفوري

For Immediate release
The Higher Shari'ah Authority (“HSA”) for financial
and banking activities held its eighth meeting for the
year 2019, on 17 November 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.
The HSA approved the annual plan for 2020 as part
of implementation of its 2018-2022 strategic plan,
which reflects the aspirations and strategic vision of
the country.

عقدت الهيئة العليا الشرعية ("الهيئة") لألنشطة المالية
17  يوم،2019 والمصرفية اجتماعها الثامن لسنة
 أحمد عبد العزيز. برئاسة فضيلة الشيخ د،2019 نوفمبر
 وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء، رئيس الهيئة،الحداد
،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 also approved the annual report form,
which will be used by the Internal Shari’ah
Supervision Committees of licensed financial
institutions that conduct all or part of their activities
and businesses in accordance with the Islamic
Shari'ah (“Islamic Financial Institutions”). The
annual report form represents minimum disclosure
requirement
concerning
Islamic
Financial
Institutions' compliance with the Islamic Shari'ah,
which will enhance consumer confidence.
Furthermore, the HSA directed that a new guidance
note be issued in relation to applications submitted
by the Islamic Financial Institutions for review of
Shari’ah compliant products and services. The
guidance note is aimed at strengthening
standardization of Shari’ah requirements for Islamic
financial products and services. The HSA is keen to
ensure that the new procedures are flexible enough

كما اعتمدت الهيئة نموذج التقرير الشرعي السنوي الذي
ستستخدمه لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات
المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو
جزء منها وفقا للشريعة اإلسالمية ("المؤسسات المالية
 ويمثل هذا النموذج متطلبات الحد األدنى.)"اإلسالمية
لإلفصاح عن مدى التزام المؤسسات بالشريعة اإلسالمية
.األمر الذي سيعزز من ثقة المتعاملين معها

 من أجل2020 وقد اعتمدت الهيئة خطتها السنوية لسنة
 التي تعكس2022-2018 استكمال تطبيق خطة عملها
.التطلعات والرؤية االستراتيجية للدولة

ووجهت الهيئة بإصدار مذكرة إرشادية بخصوص
إجراءات طلبات مراجعة المنتجات والخدمات المالية
،اإلسالمية التي تقدمها المؤسسات المالية اإلسالمية
حيث تسعى الهيئة من خالل هذه اإلجراءات إلى تعزيز
توحيد المعايير الشرعية المتعلقة بالمنتجات والخدمات
 كما حرصت الهيئة أن تكون.المالية اإلسالمية
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to strike a balance between governance requirements
of these products and effectiveness in their launches
by the Islamic Financial Institutions. The HSA
stressed the importance of taking into account
transparency, consumers’ needs and protection of
their rights in development and promotion of
products. The HSA also encouraged innovation in
the development of Shari’ah compliant financial
products.
The HSA also discussed the Shari'ah regulatory and
governance requirements related to marketing of
participation in Islamic financing arrangements, and
the controls that the licensed financial institutions
should ensure compliance therewith before investing
in Sukuk and other Islamic financial instruments.
The HSA also directed that take steps and actions in
this regard be taken.
During the meeting, the HSA also discussed other
items on its agenda and took appropriate resolutions
in respect thereof.
The HSA has also held a consultative meeting with
a delegation from the Kingdom of Morocco. The
Moroccan delegation, which is currently on an
official visit to the UAE, included members of the
Shari’ah Committee of participative finance
affiliated to Supreme Council of Olama of the
Kingdom of Morocco, and experts and
representatives of Bank Al-Maghrib (the Central
Bank of Morocco). The attendees exchanged views
on the most important experiences, expertise and
practices related to the field of participative finance
(Islamic finance) and Shari’ah supervision, and best
practices in this area.
The attendees further discussed mechanisms of
continuous cooperation and coordination to support
development and innovation in Islamic finance, and
contribution to the achievement of the strategic
visions of the two countries in this regard.

اإلجراءات الجديدة مرنة لتحقق التوازن بين المتطلبات
الحوكمية لهذه المنتجات والفعالية في إصدارها من قبل
 وشددت الهيئة على أهمية.المؤسسات المالية اإلسالمية
مراعاة الشفافية واحتياجات المستهلكين وحماية حقوقهم
 كما شجعت الهيئة،في تطوير المنتجات والترويج لها
على اإلبداع في تطوير المنتجات المالية المتوافقة مع
.الشريعة اإلسالمية
وناقشت الهيئة قضايا تخص المتطلبات الرقابية الشرعية
والحوكمية للتسويق والمساهمة في التمويالت اإلسالمية
والضوابط التي يجب على المؤسسات المالية المرخصة
التأكد من االلتزام بها قبل االستثمار في الصكوك
 كما وجهت الهيئة باتخاذ.واألدوات المالية اإلسالمية
.خطوات وإجراءات في هذا الخصوص
كما ناقشت الهيئة خالل االجتماع البنود األخرى
المدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات
.المناســبة بشـأنها
هذا وقد عقدت الهيئة لقاء تشاوريا مع وفد من المملكة
 ويضم الوفد الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى.المغربية
دولة اإلمارات العربية المتحدة أعضاء اللجنة الشرعية
للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي األعلى للمملكة
 وتباحث. وخبراء وممثلين عن بنك المغرب،المغربية
الحاضرون خالل اللقاء أهم التجارب والخبرات في
مجال المالية التشاركية (المالية اإلسالمية) والرقابة
.الشرعية وأفضل الممارسات في هذا المجال

كما ناقش الحاضرون آليات التعاون والتنسيق المستمر
من أجل دعم التطور واإلبداع في المالية اإلسالمية
والمساهمة في تحقيق الرؤى االستراتيجية في البلدين
. بهذا الشأن
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The Moroccan delegation’s visit will also include
وستشمل زيارة الوفد المغربي لقاءات مع الجهات
meetings with the respective regulatory authorities,
 والجهات الداعمة لصناعة المالية اإلسالمية،الرقابية
supporting entities of the Islamic financial industry,
.والمؤسسات المالية اإلسالمية العاملة في الدولة
and Islamic Financial institutions operating in the
UAE.
-انتهى-Ends-
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