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جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين
الئحــة
رقــم ب م2019/4/56/
ب�شـ�أن الأعمـال امل�صرفـيـة الإ�سالميـة
ا�ستنادا �إلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
و�إلى قرار جمل�س حمافظي البنك املركزي رقم م م 4/19/4/184/3020/ال�صادر فـي اجتماعه
املنعقد بتاريخ 2019/4/9م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل ب�أحكــام الئحــة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية  ،املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
يجــب علــى املخاطبــني بهذه الالئحة توفـيق �أو�ضاعهم وفقا لأحكامها خــالل مــدة ال تزيد
على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها  ،وي�ستمر العمل بالرتاخي�ص ال�صادرة قبل العمل
بهذه الالئحة �إلى حني انتهاء مدتها  ،على �أن يتم جتديدها وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ي�صدر الرئي�س التنفـيذي للبنك املركزي العماين النماذج والتعليمات الالزمة لتنفـيذ
�أحكام هذه الالئحة .
املــادة الرابعــــة
يلغى كـل ما يخـالف الالئحــة املرفقة � ،أو يتعـار�ض مـع �أحكامها .
املــادة اخلام�ســة
تن�شر هذه الالئحة فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل بها من اليوم التايل لتاريخ ن�شرها .
�صدرت فـي  14 :من ربيع الثاين 1441هـ
املوافـــــــــق  11 :من دي�سمبـــــــــر 2019م
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�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
نائ ـ ــب رئيـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ــ�س املحافظ ـ ـ ــني
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الئحة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املبني
ف ــي القانــون امل�صرف ـ ــي  ،كما يكــون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية :
جميع املعامالت واخلدمات امل�صرفـية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية  ،وتتم وفق
ال�صيــغ ال�شرعي ــة  ،وت�شمـ ــل قبـ ــول الودائـ ــع  ،وفت ــح و�إدارة ح�سابـ ــات اال�ستثم ــار املقي ــدة
وغي ــر املقي ــدة  ،وتقدمي منتجات التمويل الإ�سالمي  ،و�أي �أعمال �أو خدمات م�صرفـية
�أخرى يحددها جمل�س املحافظني .
النافذة الإ�سالمية :
فرع �أو �أكرث ين�شئه امل�صرف التقليدي لتقدمي الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية ب�صفة م�ستقلة
عن الأعمال امل�صرفـية التقليدية .
املرخــ�ص لــه :
امل�صارف الإ�سالمية  ،وامل�ص ــارف التقليديــة ال�صادر لها الرتخي�ص بفتح نوافذ �إ�سالمية
ملمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية وفق �أحكام هذه الالئحة .
ح�سابات اال�ستثمار املقيدة :
الودائع التي يودعها �أ�صحابها لدى املرخ�ص له مع تفوي�ضه با�ستخدامها فـي عمليات
ا�ستثمارية من خالل عقد م�ضاربة �أو وكالة �أو غري ذلك من عقود التمويل الإ�سالمية ،
على �أن يفر�ض فـي العقد قيد �أو �أكرث على املرخ�ص له  ،كتلك املتعلقة بن ــوع اال�ستثم ــار ،
�أو مكانه � ،أو كيفـيته � ،أو الغر�ض منه .
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ح�سابات اال�ستثمار غري املقيدة :
الودائع التي يودعها �أ�صحابها لدى املرخ�ص له مع تفوي�ضه با�ستخدامها فـي عمليات
ا�ستثمارية من خالل عقد م�ضاربة �أو عقد وكالة �أو غري ذلك من عقود التمويل الإ�سالمية ،
دون فر�ض �أي قيود فـي العقد على املرخ�ص له .
ر�أ�س املال املخ�ص�ص :
مبلغ من املال يحدد مقداره البنك املركزي  ،ويقدمه امل�صرف التقليدي كر�أ�س مال عند
طلب الرتخي�ص مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمي ــة م ــن خ ــالل ناف ــذة �إ�سالمي ــة ،
على �أن يراعى عدم اختالطه ب�أموال و�أعمال امل�صرف التقليدي .
احلوكمــة ال�شرعيــة :
النظام الذي يطبقه املرخ�ص له لتحقيق م�صالــح عمالئــه  ،وامل�ساهم ــني فـ ــيه  ،وجمــيع
الأطراف املرتبطة به  ،وحماية حقوقهم  ،و�ضمان االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
عند ممار�سته الأعمال امل�صرفـية املرخ�ص بها .
اللجنــة :
جلنة الرقابة ال�شرعية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )21من هذه الالئحة .
التقرير ال�سنوي :
التقرير ال�سنوي للجنة املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )33من هذه الالئحة .
ح�ساب الأعمال اخلريية :
احل�ساب املخ�ص�ص للأعمال اخلريية واملن�صو�ص عليه فـي املادة ( )39من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام القانون امل�صرفـي واللوائح والقرارات والتعاميم والإر�شادات ال�صادرة تنفـيذا
له عل ــى الأعم ــال امل�صرفـيــة الإ�سالميــة  ،وذلك فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذه
الالئحة  ،ومبا ال يتعار�ض مع طبيعة هذه الأعمال � ،أو �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
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الف�صــل الثانــي
الرتخي�ص مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية
املــادة ( ) 3
ال يجوز ممار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية �إال من خالل م�صارف �إ�سالمية � ،أو نوافذ
بامل�صارف التقليدية  ،وبعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من البنك املركزي .
املــادة ( ) 4
يقدم طلب املوافقة املبدئية على ممار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية من خالل م�صرف
�إ�سالمي على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،م�صحوبا بالإي�صال الدال على �سداد الر�سم
املقرر  ،وال يرتتب على تقدميه �أي التزام على البنك املركزي  ،على �أن ترفق به امل�ستندات
الآتية :
 - 1بيان ب�أ�سماء امل�ساهمني الذين ميتلكون ن�سبة ( )%5خم�سة باملائة �أو �أكرث من ر�أ�س
املال املدفوع .
 - 2تقرير ي�شتمل على بيان �صافـي القيمة لكبار امل�ساهمني عن �آخر ( )3ثالث �سنوات ،
مع ن�سخة من القوائم املالية املدققة .
 - 3درا�سة جدوى تف�صيلية ت�شتمل ب�صفة خا�صة على اخلطط امل�ستقبلية للم�صرف
الإ�سالمي حمل طلب املوافقة ملدة ( )5خم�س �سنوات على الأقل  ،وهيكل الإدارة
املقت ـ ــرح  ،واحلوكمـ ــة ال�شرعي ــة  ،و�سيا�س ــات الأعمــال التجارية واال�سرتاتيجيات
والتوقعات  ،وطرق �إدارة املخاط ــر  ،وتفا�صيلها  ،وحتليل نقاط القوة  ،وال�ضعف ،
والفر�ص  ،والتهديدات (. )SWOT
� - 4أي م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي .
املــادة ( ) 5
يجب على طالب الرتخي�ص مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية من خالل م�صرف
�إ�سالمي فـي حالة ح�صوله على املوافقة املبدئية � ،أن يقدم �إلى البنك املركزي خالل مدة
�أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ احل�صول على هذه املوافقة  ،البيانات وامل�ستندات الآتية ،
بغ ــر�ض احل�صــول عل ــى الرتخيــ�ص  ،و�إال عــدت املوافقة املبدئية ك�أن ل ــم تكــن  ،وال يتــرتب
على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة البنك املركزي :
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 - 1الإي�صال الدال على �سداد الر�سم املقرر .
 - 2ن�سخة من �سند امللكية �أو عقد الإيجار للمقر املقرتح  ،واملخطط الهند�سي له .
 - 3ما يفـيد ا�ستيفاء ر�أ�س املال املدفوع وفقا ملا يحدده البنك املركزي .
 - 4ما يفـيد ا�ستيفاء متطلبات الأمن وال�سالمة .
� - 5صــورة م ــن عقـ ــد الت�أ�سي ــ�س �أو النظـ ــام الأ�سا�س ــي  ،وال�سج ــل التج ــاري  ،ون�ســخة
من وثائق االكتتاب العام .
 - 6ما يفـيد �إيداع وديعة ر�أ�س املال لدى البنك املركزي .
 - 7بيان ب�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،والإدارة التنفـيذية  ،وامل�س�ؤولني املفو�ضني
بالتوقيع عن امل�صرف الإ�سالمي  ،وما يفـيد متتع كل منهم بالأهلية القانونية .
 - 8ما يفـي ــد ت أ�ه ــيل الكادر الفني والإداري لطالب الرتخي ــ�ص  ،وج ــودة الأجه ــزة ،
والأنظمة  ،والربامج التي يعمل من خاللها .
 - 9بيــان ب�أ�سمــاء �أع�ضــاء اللجنــة  ،وال�سيــرة الذاتيــة لكل منهم  ،على �أن ترفق بها
امل�ستندات الدالة على �صحة البيانات الواردة فـيها .
� - 10أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي .
املــادة ( ) 6
يقدم طلب املوافقة املبدئية على ممار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية من خالل نافذة
�إ�سالمية على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،م�صحوبا بالإي�صال الدال على �سداد الر�سم
املقرر  ،وال يرتتب على تقدميه �أي التزام على البنك املركزي  ،على �أن ترفق به امل�ستندات الآتية :
� - 1صورة من عقد الت�أ�سي�س �أو النظام الأ�سا�سي  ،وال�سجل التجاري للم�صرف وفق
�آخر تعديل .
 - 2تعهد ب�ضمان عدم اختالط �أموال الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية ب�أموال الأعمال
امل�صرفـية التقليدية .
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 - 3درا�س ــة جـ ــدوى تف�صيلي ــة ت�شتمــل ب�صفة خا�صة على اخلطط امل�ستقبلية للنافذة
الإ�سالمية حمل طلب املوافقة ملدة ( )5خم�س �سنوات على الأقل  ،وهيكل الإدارة
املقرتح  ،واحلوكمة ال�شرعية  ،و�سيا�سات الأعمال التجارية واال�سرتاتيجيات
والتوقعات  ،وطرق �إدارة املخاطر وتفا�صيلها  ،وحتليل نقاط القوة  ،وال�ضعف ،
والفر�ص  ،والتهديدات (. )SWOT
� - 4أي م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي .
املــادة ( ) 7
يجب على طالب الرتخي�ص مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية من خالل نافذة
�إ�سالمية فـي حالة ح�صوله على املوافقة املبدئية � ،أن يقدم �إلى البنك املركزي خالل مدة
�أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ احل�صول على هذه املوافقة  ،البيانات وامل�ستندات الآتية ،
بغر�ض احل�صول على الرتخي�ص  ،و�إال عـدت املوافق ــة املبدئي ــة كـ ـ�أن مل تك ــن  ،وال يرتت ــب
على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة البنك املركزي :
 - 1الإي�صال الدال على �سداد الر�سم املقرر .
 - 2ن�سخة من �سند امللكية �أو عقد الإيجار للمقر املقرتح  ،واملخطط الهند�سي له .
 - 3ما يفـيد ا�ستيفاء ر�أ�س املال املخ�ص�ص .
 - 4ما يفـيد ا�ستيفاء متطلبات الأمن وال�سالمة .
 - 5بيان ب�أ�سماء امل�س�ؤولني املفو�ضني بالتوقيع ب�ش�أن الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية ،
وما يفـيد متتعهم بالأهلية القانونية .
 - 6ما يفـيد ت�أهيل الكادر الفني والإداري لطالب الرتخي�ص  ،وجودة الأجهزة ،
والأنظمة  ،والربامج التي يعمل من خاللها .
 - 7بيان ب�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة  ،وال�سرية الذاتية لكل منهم  ،على �أن ترفق بها
امل�ستندات الدالة على �صحة البيانات الواردة فـيها .
� - 8أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي .
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املــادة ( ) 8
يقدم طلب املوافقة املبدئية على ممار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية �إذا كان امل�صرف
�أجنبيا على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،م�صحوبا بالإي�صال الدال على �سداد الر�سم املقرر ،
وال يرتتب على تقدميه �أي التزام على البنك املركزي  ،على �أن ترفق به امل�ستندات الآتية :
 - 1بيان ب�أ�سماء امل�ساهمني الذين ميتلكون ن�سبة ( )%5خم�سة باملائة �أو �أكرث من ر�أ�س املال .
 - 2ن�سخة من القوائم املالية املدققة للم�صرف الأجنبي عن �آخر ( )3ثالث �سنوات .
 - 3درا�سة جدوى تف�صيلية ت�شتمل ب�صفة خا�صة على اخلطط امل�ستقبلية للم�صرف
الأجنبي حمل طلب املوافقة ملدة ( )5خم�س �سنوات على الأقل  ،وهيكل الإدارة
املقرتح  ،واحلوكمة ال�شرعية  ،و�سيا�سات الأعمال التجارية واال�سرتاتيجيات
والتوقعات  ،وطرق �إدارة املخاطر وتفا�صيلها  ،وحتليل نقاط القوة  ،وال�ضعف ،
والفر�ص  ،والتهديدات (. )SWOT
 - 4ما يفـيد موافقة ال�سلطات الرقابية فـي البلد الأم على مزاولة الأعمال امل�صرفـية
الإ�سالمية فـي ال�سلطنة .
 - 5ن�سخة من قرار جمل�س �إدارة امل�صرف الأجنبي على مزاولة الأعمال امل�صرفـية
الإ�سالمية فـي ال�سلطنة  ،على �أن يت�ضمن ا�سم املفو�ض بالتوقيع على طلب
املوافقة املبدئية  ،وا�ستكمال �إجراءات الرتخي�ص .
� - 6أي م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي .
املــادة ( ) 9
يجــب علــى امل�صرف الأجنبي طالب الرتخي�ص مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية
فـي حالة ح�صوله على املوافقة املبدئية � ،أن يقدم �إلى البنك املركزي خالل مدة �أق�صاها
(� )6ستة �أ�شهر من تاريخ احل�صول على هذه املوافقة  ،البيانات وامل�ستندات الآتية  ،بغر�ض
احل�صول على الرتخي�ص  ،و�إال عدت املوافقة املبدئية ك ـ�أن لــم تكــن  ،وال يرتت ــب على ذلك
�أي �آثار فـي مواجهة البنك املركزي :
 - 1الإي�صال الدال على �سداد الر�سم املقرر .
 - 2ن�سخة من �سند امللكية �أو عقد الإيجار للمقر املقرتح  ،واملخطط الهند�سي له .
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 - 3ما يفـيد ا�ستيفاء ر�أ�س املال املخ�ص�ص .
 - 4ما يفـيد ا�ستيفاء متطلبات الأمن وال�سالمة .
 - 5بيان ب�أ�سماء امل�س�ؤولني املفو�ضني بالتوقيع ب�ش�أن الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية ،
وما يفـيد متتعهم بالأهلية القانونية .
 - 6ما يفـيد ت�أهيل الكادر الفني والإداري لطالب الرتخي�ص  ،وجودة الأجهزة ،
والأنظمة  ،والربامج التي يعمل من خاللها .
 - 7بيان ب�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة  ،وال�س ــرية الذات ــية لكل منهم  ،على �أن ترف ــق به ــا
امل�ستندات الدالة على �صحة البيانات الواردة فـيها .
 - 8تعهد �صادر من امل�صرف الأجنبي ي�ضمن الوفاء بالتزامات طالب الرتخي�ص .
� - 9أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي .
املــادة ( ) 10
يجب على املرخ�ص له مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية من خالل م�صرف �إ�سالمي
�أن يحتفظ فـي كل الأوقات بر�أ�س مال مدفوع ال يقل عن ( )100000000مائة مليون ريال
عماين .
كما يجب على املرخ�ص له مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية من خالل نافذة �إ�سالمية
�أن يحتفظ فـي كل الأوقات بر�أ�س مال خم�ص�ص ال يقل عن ( )10000000ع�شرة ماليني
ريال عماين  ،على �أال يح�سب �ضمن احلد الأدنى املقرر لر�أ�س مال امل�صرف التقليدي  ،وفـي
حالة ما �إذا كان املرخ�ص له م�صرفا �أجنبيا  ،فـيجب �أال تقل قيمة ر�أ�س املال املخ�ص�ص عن
( )20000000ع�شرين مليون ريال عماين .
املــادة ( ) 11
يجوز للبنك املركزي �أن يطلب من املرخ�ص له �أن يحتفظ لديه باحتياطيات مقابل الودائع
بالريال العماين  ،وحت�سب االحتياطيات بن�سبة ال تتجاوز (� )%40أربعني باملائة من املبلغ
اليومي الإجمايل من الودائع وح�ساب ــات اال�ستثم ــار غي ــر املقي ــدة  ،وح�ساب ــات املقيم ــني
وغري املقيمني  ،با�ستثناء الودائع ما بني امل�صارف املحلية .
-8-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1322

املــادة ( ) 12
يجوز للبنك املركزي  -لأغرا�ض حماية �أموال املودعني �أو ح�سابات اال�ستثمار غري املقيدة -
�أن يطلب من املرخ�ص له االحتفاظ باحتياطيات داخل ال�سلطنة بقيمة ت�ساوي القيمة
الإجمالية لوديعة ر�أ�س املال املطلوبة � ،أو مبا ال يزي ــد عل ــى ( )%15خم�سـ ــة ع�ش ــر باملائ ــة
من �إجمايل القيمة اليومية للودائع وح�سابات اال�ستثمار غري املقيدة � ،أيهما �أكرب .
املــادة ( ) 13
يجب على املرخ�ص له �أن يحتفظ ب�أ�صول �سائل ــة كافـي ــة للوف ــاء بااللتزام ــات املرتتب ــة
على �أعماله عند ا�ستحقاقها  ،كما يجب عليه �أن ي�ضع قواعد و�سيا�سات منا�سبة لإدارة
ال�سيولة  ،والعمل على تطويرها ب�صفة م�ستمرة  ،على �أن تكون تلك القواعد متفقة مع
التوجيهات واملتطلبات التي يحددها البنك املركزي ب�ش�أن خماطر ال�سيولة .
املــادة ( ) 14
يجب على املرخ�ص له �أن ي�ضع نظام رقابة داخلية منا�سبا لإدارة املخاطر  ،و�أن ي�ضع
ال�ضوابط والأنظمة التي تتنا�سب مع حجم وتعقيد �أن�شطته واخلدمات التي يقدمها ،
ومبا يكفل حتقيق متطلبات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
املــادة ( ) 15
يجب على املرخ�ص له �أن ي�ضع ال�ضوابط التي تكفل االلتزام ال�شرعي للأن�شطة واخلدمات
التي يقدمها  ،و�أن يعلن �أن جميع �أن�شطته وخدماته متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،
كما يجب عليه �أن يبذل العناية الواجبة فـي اختيار النظام التقني امل�ستخدم  ،واحل�صول
على م�صادقة من طرف ثالث ب�أن هذا النظام متوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،
وذلك خالل ( )3ثالث �سنوات من تاريخ بدء مزاولة الن�شاط .
املــادة ( ) 16
ال يجوز للمرخ�ص له مزاولة �أعمال م�صارف اال�ستثمار �إال بعد احل�صول على موافقة
البنك املركزي وفق �أحكام الالئحة رقم ب م 94/4/38/بخ�صو�ص تنظيم �أعمال بنوك
اال�ستثمار فـي ال�سلطنة  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
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املــادة ( ) 17
يحظ ــر عل ــى املرخ ــ�ص ل ــه القي ــام ب�أعم ــال التـ ــورق �أو املرابح ــة ال�سلعيـ ــة دون احلــ�صول
على موافقة البنك املركزي .
املــادة ( ) 18
يجب على املرخ�ص له �أن ي�ضع ميثاق قواعد ال�سلوك امل�صرفـي  ،ت�شتمل على ال�سيا�سات
واملعايري التي حتكم �سلوكه امل�صرفـي  ،على �أن تكون متفقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،
ويراعى فـيها حتقيق م�صالح الأطراف ذات ال�صلة باملرخ�ص له  ،وحماية حقوقهم .
الف�صـــل الثالــث
احلوكمــة ال�شرعيــة
املــادة ( ) 19
يجب على املرخ�ص له �إن�شاء �إطار للحوكمة ال�شرعية ي�شمل على الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1جلنة الرقابة ال�شرعية .
 - 2املراجع ال�شرعي الداخلي .
 - 3وحدة االلتزام ال�شرعي .
 - 4وحدة التدقيق ال�شرعي .
املــادة ( ) 20
يجب �أن يكون لدى النافذة الإ�سالمية موظفون من ذوي اخلربة والكفاءة فـي ممار�سة
الأعمال امل�صرفـية للأفراد وال�شركات .
كما يجب �أن يكون لديها موظفون من ذوي اخلربة والكفاءة فـي ممار�سة مهام الرقابة
املختلفة  ،ك�إدارة االئتمان  ،و�إدارة املخاطر  ،والرقابة املالية  ،على �أن يتم رف ــع التقاري ــر
فـي �ش�أن ممار�سة هذه املهام �إلى امل�صرف التقليدي  ،م ــع مراعـ ــاة التن�سي ــق فــي هذا ال�ش�أن
مع امل�س�ؤول عن الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية فـي هذا امل�صرف .
ويجوز للنافذة الإ�سالمية �أن ت�سند بع�ض املهام القانونية  ،والإدارية  ،واملالية  ،واملوارد
الب�شرية  ،وغريها �إلى وحدات � ،أو دوائر امل�صرف التقليدي .
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املــادة ( ) 21
ت�شكل بقرار من اجلمعية العامة للمرخ�ص له جلنة للرقابة ال�شرعي ــة م ــن ع ــدد ف ــردي
من الأع�ضاء ال يقل عن ( )3ثالثة  ،ويحدد القرار ال�صادر بت�شكيل اللجنة املكاف�أة امل�ستحقة
لأع�ضائها .
ويختار �أع�ضاء اللجنة من بينهم رئي�سا ونائبا له فـي �أول اجتماع  ،ويحل نائب الرئي�س
حمل الرئي�س عند غيابه � ،أو وجود مانع يحول دون ممار�سته اخت�صا�صاته .
ويكون املراجع ال�شرعي الداخلي للمرخ�ص له مقررا للجنة .
املــادة ( ) 22
ي�شرتط فـي ع�ضو اللجنة ما ي�أتي :
� - 1أن يكون كامل الأهلية  ،وحا�صال على بكالوريو�س فـي ال�شريعة الإ�سالمية .
� - 2أن يكون متخ�ص�صا فـي فقه املعامالت .
� - 3أن تكون لديه خربة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات فـي جمال ال�شريعة الإ�سالمية .
� - 4أن يجيد اللغة العربية �إجادة تامة  ،حتدثا وكتابة  ،و�أن يكون ملما باللغة
الإجنليزية .
� - 5أن يكون حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة  ،و�أال يكون قد �سبق احلكم ب�إ�شهار �إفال�سه
�أو �إع�ساره �أو احلكم عليه بعقوبة جناية �أو فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،
ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
� - 6أال يكون ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة املرخــ�ص له � ،أو �إح ــدى ال�شرك ــات �أو امل�ؤ�س�س ــات
�أو الكيانات التابعة له �أو موظفا فـيها .
� - 7أن يتمتع باحليدة  ،واال�ستقالل .
ويجوز تعيني ع�ضو �أو �أكرث من ذوي الكفاءة واخلربة التي ال تقل عن ( )15خم�س ع�شرة �سنة
فـي جمال التمويل �أو االقت�صاد �أو املحا�سبة �أو القانون �أو �إدارة الأعمال  ،دون �أن يكون له
�ص ــوت معدود � ،شريط ــة �أن تتوفر فـيه ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي البنود ( 5و  6و  )7من
الفقرة ال�سابقة  ،و�أن يكون حا�صال على درجة املاج�ستري على الأقل فـي جمال تخ�ص�صه .
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املــادة ( ) 23
تتولى اللجنة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1البت فـي جميع امل�سائل املتعلقة بالأن�شطة واخلدمات املقدمة من املرخ�ص له ،
ل�ضم ــان توافقهــا مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية  ،ويكون الر�أي فـي هذا ال�ش�أن
ملزما للمرخ�ص له  ،وي�شمل ذلك :
�أ  -مراجعة املنتجات واخلدمات امل�صرفـية التي يقدمها املرخ ــ�ص ل ــه  ،و�ص ــيغ
العقود الإ�سالمية  ،ودليل املنتجات  ،وال�ضمانات الإ�ضافـية  ،وغري ذلك .
ب  -اعتمـاد ال�سيا�سات والإجراءات والأنظمة التي ي�ضعه ــا املرخ ــ�ص له  ،لبي ــان
مدى توافقها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
ج  -مراجعـ ــة املنتجـ ــات امل�صرفـي ــة بع ــد اكتم ــال التنفـي ــذ  ،لبي ــان مــدى االلتزام
بال�ضوابط ال�شرعية .
د  -املوافقة على الأعمال التي تقوم بها وحدتا االلتـ ــزام والتدق ــيق ال�شرع ــي
للمرخ�ص له .
هـ  -امل�سائل ال�شرعية املتعلقة بالأعمال اليومية .
 - 2تقدمي امل�شورة للمرخ�ص له فـي امل�سائل ال�شرعية املتعلقة باجلوانب القانونية ،
والتدقيق اخلارجي  ،وغري ذلك .
� - 3أي اخت�صا�صات �أخرى تكلف بها من قبل اجلمعية العامة للمرخ�ص له .
وتتمتع اللجنة باال�ستقالل التام فـي ممار�سة اخت�صا�صاتها .
املــادة ( ) 24
يتولى مقرر اللجنة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1التن�سيق لأعمال اللجنة واجتماعاتها  ،و�إخطار �أع�ضائها بجدول الأعمال قبل
تاريخ االجتماع بوقت كاف .
 - 2تدوين حما�ضــر اجتماع ــات اللجن ــة  ،عل ــى �أن يوث ــق فـ ــي املح�ض ــر �أي اختـ ــالف
فـي الر�أي بني الأع�ضاء .
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� - 3إبالغ جهات الرقابة الداخلية فـي املرخ�ص له بــما ت ــم تدوين ــه فـ ــي حما�ض ــر
اجتماعات اللجنة .
 - 4االحتفاظ مبحا�ضر اجتماعات اللجنة  ،وتقدميها �إلى املدقق الداخلي  ،واملدقق
اخلارجي  ،ومفت�شي البنك املركزي  ،متى طلب �أي منهم ذلك .
� - 5أي اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها من قبل رئي�س اللجنة .
املــادة ( ) 25
تكون مدة ع�ضوية اللجنة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة ملرة واحدة .
وا�ستثناء مما تقدم  ،يجوز بقرار من اجلمعية العامة للمرخ�ص له جتديد مدة الع�ضوية
ملرة ثانية  ،وذلك فـي حالة ال�ضرورة  ،وبعد احل�صول على موافقة البنك املركزي .
املــادة ( ) 26
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها �أو من يحل حمله � ،أو من املرخ�ص له كلما اقت�ضت
ال�ضرورة ذلك  ،وعلى الأقل (� )4أربع مرات فـي ال�سنة  ،وال يكون اجتماع اللجنة �صحيحا
�إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها الذين لهم حق الت�صويت  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س ،
�أو نائبه .
ويكون للجنة �أن تدعو الجتماعاتها من ترى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
فـي جمال التمويل الإ�سالمي � ،أو االقت�صاد الإ�سالمي � ،أو القانون � ،أو غري ذلك  ،دون �أن
يكون لهم �صوت معدود .
كما يكون للجنة �أن تدعو الجتماعاتها �أيا من م�س�ؤويل الإدارة العليا للمرخ�ص له  ،دون
�أن يكون له �صوت معدود .
وتتخذ اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي
منه رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 27
يجب على �أع�ضاء اللجنة الإف�صاح عن �أي عالقة �أو ظروف من �ش�أنها �إثارة �شكوك حول
ا�ستقاللهم �أو حيدتهم  ،والعمل على جتنب �أي تعار�ض فـي امل�صالح .
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وال يعد تعار�ضا فـي امل�صالح �أن يكون لدى ع�ضو اللجنة عالقة باملرخ�ص له من خالل
الإيداعات �أو ح�سابات اال�ستثمار التي ميتلكها فـي املرخ�ص له � ،أو �أن يكون حا�صال منه
على ت�سهيالت ائتمانية � ،شريطة �أال يكون قد منح معاملة تف�ضيلية �أو قد ح�صل على هذه
الت�سهيالت مبنا�سبة ع�ضويته فـي اللجنة  ،وفـي جميع الأحوال يجب الإف�صاح عن هذه
العالقات فـي التقرير ال�سنوي للمرخ�ص له وفقا حلكم املادة ( )72من القانون امل�صرفـي .
املــادة ( ) 28
يجب على جمل�س �إدارة املرخ�ص له القيام بالآتي :
 - 1متابعة تنفـيذ القرارات والآراء ال�شرعية ال�صادرة عن اللجنة  ،و�ضمان و�صولها
�إلى الأ�شخا�ص املعنيني .
 - 2العمل على تزويد اللجنة بجميع املعلومات الالزمة للقيام ب�أعمالها متى طلبت ذلك .
 - 3اتخاذ التدابري الالزمة لوقف املعامالت واخلدمات امل�صرفـية التي ترى اللجنة
خمالفتها لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
املــادة ( ) 29
يجب على املرخ�ص له الإف�صاح فـي التقرير ال�سنوي عن عدد اجتماعات اللجنة التي عقدت
خالل ال�سنة  ،وعدد مرات ح�ضور كل ع�ضو من �أع�ضائها .
املــادة ( ) 30
يجب على جمل�س �إدارة املرخ�ص له �أن يجتمع باللجنة مرة واحدة على الأقل فـي ال�سنة ،
ملناق�شة امل�سائل ذات ال�صلة بالأن�شطة واخلدمات التي يقدمها املرخ�ص له .
املــادة ( ) 31
يجب على اللجنة  ،فـي حال وجــود مــا يثي ــر �شكوك ــا جديــة ح ــول خمالف ــة بع ــ�ض �أن�شط ــة
�أو خدمات املرخ�ص له لأحكام ال�شريع ــة الإ�سالمي ــة � ،أن ترفع على الفــور تقري ــرا بذلك
�إلى جمل�س �إدارة املرخ�ص له م�شتمال على املقرتحات والتدابري الالزمة لإزالة �أوجه
املخالف ــة  ،وفـ ــي حال ــة ا�ستم ــرار املخالفة وعدم �إزالتها لأي �سب ــب م ــن الأ�سب ــاب  ،يتعني
على اللجنة �إخطار البنك املركزي باملخالفة  ،وت�ضمينها فـي التقرير ال�سنوي .
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املــادة ( ) 32
يجب على املرخ�ص له �أن يجري فح�صا �سنويا على �أع�ضاء اللجنة للت�أكد من ا�ستيفائهم
ل�شروط الع�ضوية  ،ورفع تقرير بذلك �إلى البنك املركزي .
املــادة ( ) 33
يجب على اللجنة رفع تقرير �سنوي �إلى جمل�س �إدارة املرخ�ص ل ــه ع ــن م ــدى التزام ــه
باجلوانب ال�شرعية فـي املعامالت التي يجريها .
كما يجب على اللجنة ن�شر كل الآراء ال�شرعية ال�صادرة عنها خالل الع ــام املن�ص ــرم ،
و�أ�سانيدها  ،و�أن ترفقها فـي التقرير ال�سنوي .
ويلتزم املرخ�ص له �أن يرفق التقرير امل�شار �إليه بالتقرير ال�سنوي املدقق وفقا حلكم املادة ()72
من القانون امل�صرفـي .
املــادة ( ) 34
يجب على �أع�ضاء اللجنة املحافظة على �سرية جميع املعلومات وامل�ستندات التي يطلعون
عليها بحكم عملهم  ،وال يجوز لأي منهم الإف�صاح عنها � ،أو �إف�شا�ؤها .
املــادة ( ) 35
ال يجوز لع�ضو اللجنة �أن ي�شغل ع�ضوية فـي جلنة رقابة �شرعية لأكرث من مرخ�ص له ،
كما ال يجوز له �أن ي�شغل ع�ضوية فـي جلنة رقابة �شرعية لأكرث من ( )3ثالث م�ؤ�س�سات
فـي ال�سلطنة �صادر لها ترخي�ص مبزاولة ن�شاط غري خا�ضع لإ�شراف ورقابة البنك املركزي ،
�شريطة �أال تزاول هذه امل�ؤ�س�سات ن�شاطا م�شابها لن�شاط املرخ�ص له .
املــادة ( ) 36
ت�سقط عن الع�ضو ع�ضوية اللجنة بقرار من اجلمعية العامة للمرخ�ص له فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا فقد �أحد ال�شروط الواجب توفرها فـي ع�ضوية اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة ()22
من هذه الالئحة .
� - 2إذا مت ت�صنيفه م�صرفـيا .
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� - 3إذا تخلف عن ح�ضور ( )%75خم�ســة و�سبع ــني باملائ ــة �أو �أكث ــر من اجتماع ــات اللجن ــة
فـي ال�سنة دون عذر مقبول .
� - 4إذا �أخل ب�أي من االلتزامات املفرو�ضة عليه مبقت�ضى �أحكام هذه الالئحة .
ويجب على املرخ�ص له �إخطار البنك املركزي عن �إ�سقاط ع�ضوية �أي من �أع�ضاء اللجنة
مع بيان الأ�سباب والتدابري املتخذة حيال ذلك .
املــادة ( ) 37
يجوز للمرخ�ص له اال�ستعانة بلجنة رقابة �شرعية خارجية بعد موافقة البنك املركزي .
املــادة ( ) 38
يجب على امل�صرف الأجنبي �أن ي�ضمن التزام جلنة الرقابة ال�شرعية اخلا�صة به باملعايري
والقواعد التي ي�ضعها البنك املركزي .
الف�صــل الرابــع
ح�ســاب الأعمــال اخلرييــة
املــادة ( ) 39
يج ــب عل ــى املرخ ــ�ص له �أن ين�شئ ح�سابا للأعمال اخلريية يودع فـيه الأموال املتح�صلة
من م�صادر خمالفة لل�شريعة الإ�سالمية �أو الغرامات املفرو�ضة على العمالء لت�أخرهــم
فـي ال�سداد �أو غري ذلك  ،ويخ�ضع هذا احل�ساب لإ�شراف ورقابة اللجنة .
وتخ�ص�ص �أموال احل�ساب للأغرا�ض اخلريية والرعاية االجتماعية وفقا لل�ضوابط التي
يحددها املرخ�ص له بعد موافقة اللجنة .
املــادة ( ) 40
ال يجوز ال�صرف من �أموال ح�ساب الأعمال اخلريية �إال بعد احل�صول على موافقة اللجنة .
املــادة ( ) 41
يحظر اال�ستفادة من �أموال ح�ساب الأعمال اخلريية من قبل �أ�شخا�ص يرتبطون ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر باملرخ�ص له  ،ويدخل فـي تعداد ه�ؤالء الأ�شخا�ص الأزواج والأقارب
حتى الدرجة الأولى لأع�ضاء جمل�س �إدارة املرخ�ص له  ،وامل�س�ؤولني التنفـيذيني لديه ،
و�أع�ضاء اللجنة .
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املــادة ( ) 42
مع مراعاة حكم املادة ( )46من هذه الالئحة  ،يجب على املرخ�ص له �إم�ساك دفاتر ح�سابية
و�سجالت منتظمة يقيد فـيها جميع املعامالت التي تتم فـي ح�ساب الأعمال اخلريية ،
ويجب عليه الإف�صاح فـي القوائم املالية ال�سنوية املدققة عن م�صادر �أموال احل�ساب ،
و�أوجه �صرفها .
املــادة ( ) 43
يجب على املرخ�ص له ا�ستخدام الأموال املتاحة فـي ح�ساب الأعمال اخلريية فـي ال�سنة
املالية ذاتها التي قيدت فـيها هذه الأموال  ،وا�ستثناء من ذلك يجوز ترحيل �أموال احل�ساب
�إلى ال�سنة املالية التاليــة فـ ــي احل ــاالت الت ــي يقدره ــا املرخ ــ�ص له � ،شريط ــة احل�ص ــول
على موافقة اللجنة .
املــادة ( ) 44
يج ــب علـى املرخ�ص له �أن يرفع تقري ــرا تف�صيليـ ــا �سنويا �إلى البنك املرك ــزي ي�شتمـ ــل
عل ــى م ــوارد وا�ستخدام ــات ح�س ــاب الأعم ــال اخلريية  ،كما يلتزم مبوافاة البنك املركزي
ب�أي بيانات �أو معلومات تتعلق ب�أن�شطة احل�ساب  ،متى طلب منه ذلك .
الف�صــل اخلامــ�س
املعايري املحا�سبية املالية والتدقيق اخلارجي والإف�صاح
املــادة ( ) 45
يجب على املرخ�ص له اتباع معايري املحا�سبة املالية ( )FASال�صادرة عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ( ، )AAOIFIويجوز له تطبيق معايري التقارير
املالية الدولية ذات ال�صلة ( )IFRSوذلك فـي احلاالت التي ال توجد فـيها معايري للهيئة
امل�شار �إليها  .وعلى امل�صرف التقليدي املرخ�ص له بفتح نافذة �إ�سالمية توحيد القوائم
املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية (. )IFRS
املــادة ( ) 46
يجب على املرخ�ص له �إم�ساك دفاتر ح�سابية منتظمة مبا يتوافق مع معايري املحا�سبة
املالية امل�شار �إليها فـي املادة ( )45من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 47
يجب على امل�صرف التقليدي املرخ�ص له بفتح نافذة �إ�سالمية � ،أن يقوم بجمع البيانات
املحا�سبية اخلا�صة بهذه النافذة وو�ضعها فـي تقرير مايل تكميلي وفق معايري املحا�سبة
املالية امل�شار �إليها فـي املادة ( )45من هذه الالئحة  ،ويرفق هذا التقرير بالتقرير ال�سنوي .
املــادة ( ) 48
مع مراعاة �أحكام الالئحة رقــم ب م 2004/3/49/ب�ش ـ ـ�أن العالق ــة بني الب ــنك املرك ــزي
العماين واملدققني اخلارجيني للم�صارف املرخ�صة  ،يجب على املدقق اخلارجي للمرخ�ص
له االلتزام مبا ي�أتي :
 - 1تدقيق ح�سابات املرخ�ص له وفقا ملعايري التدقيق للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (، )AAOIFI
واملعايري الدولي ــة للتدقي ــق ومراقبة اجلودة ال�صادرة عن جمل�س املعايري الدولية
للتدقيق ومراقبة اجلودة (. )IAASB
 - 2التحقق من االلتزام مبتطلبات الإف�صاح وفقا ملا يحدده البنك املركزي .
 - 3رف ــع تقري ــر عــن احل�سابــات املدققــة �إلــى البن ــك املركــزي وف ــقا للمتطل ــبات التي
تفر�ضها هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (، )AAOIFI
على �أن ي�شتمل ب�صفة خا�صة على ما ي�أتي :
�أ  -املركز املايل للمرخ�ص له .
ب  -تدقيق القوائم املالية ال�سنوية للمرخ�ص له وفقا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة
عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (. )AAOIFI
ج  -التحقق من التزام املرخ�ص له ب�أحكام ولوائح ومعايري الرقابة االحرتازية
التي ي�صدرها البنك املركزي .
د  -التحقق من التزام املرخ�ص له بال�ضوابط ال�شرعية ال�صادرة عن اللجنة .
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هـ  -م ــا يفـي ــد احل�ص ــول عل ــى املعلوم ــات والبيان ــات املطلوبـ ــة لإعداد التقرير ،
وم�صدرها .
و  -ما يفـيد تنفـيذ �أي �إجراءات تعترب �ضرورية من قبل هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ( ، )AAOIFIوالبنك املركزي .
املــادة ( ) 49
يجب على املدقق اخلارجي رفع تقرير " الفح�ص ال�شرعي " لأنظمة و�ضوابط املرخ�ص له
فـيما يتعلق بااللتزام ال�شرعي �إلى املراجع ال�شرعي الداخلي  ،الذي يقوم ب�إحالته �إلى اللجنة .
املــادة ( ) 50
يجب على املرخ�ص له االلتزام مبتطلبات الإف�صاح الآتية :
 - 1مـ ــدى تواف ــق �أن�شطــته واخلدمات املقدمة منه مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،
وال�ضوابط واملعايري ذات ال�صلة .
� - 2أي احتياطيات يتم خ�صمها  ،والغر�ض من هذه االحتياطيات واجلهة التي �ستعود
�إليها فـي حالة توقف الأن�شطة التي مت خ�صم االحتياطيات من �أجلها .
 - 3الن�سبة املئوية حلجم الأموال العائدة من ممار�سة الأعمال امل�صرفـية الإ�سالمية
من خالل النافذة الإ�سالمية باملقارنة مع الأموال العائدة من ممار�سة الأعمال
امل�صرفـية التقليدية .
 - 4حدوث اختالط �أموال النافذة الإ�سالمية ب�أموال امل�صرف التقليدي املرخ�ص له
مبمار�سة الأعمال امل�صرفـية من خالل هذه النافذة .
 - 5ن�شر التقرير املايل التكميلي امل�شار �إليه فـي املادة ( )47من هذه الالئحة .
 - 6م�صادر الأموال التي مت حت�صيلها وا�ستثمارها من خالل النافذة الإ�سالمية ،
و�أوجه �صرفها  ،وكذلك م�صادر الأموال التي ا�ستخدمت لتغطية �أي عجز .
� - 7أي التزامات �أخرى يحددها البنك املركزي .
-19-

