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الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال
قـــرار
رقــم 2021/171
ب�إن�شاء الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية
فـي الهيئة العامة ل�سوق املال و�إ�صدار نظام العمل بها
ا�ستنادا �إىل قانون الت�أمني التكافلي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2016/11
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تن�شـ أ� فــي الهيئـة العامـة ل�سـوق املـال هيئـة ت�سمـى "الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية" ويعمل
فـي �ش�أن نظام العمل بها بالأحكام املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 22 :من جمادى الأولى 1443هـ
املوافـــــق 27 :من ديــ�سمـبــــــــــــر 2021م

					

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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نظام العمل بالهيئة العليا للرقابة ال�شرعية
فـي الهيئة العامة ل�سوق املال
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحكام هذا النظام يكون للكلمـات والعبارات الآتية املعنــى املبـني قريـن كـل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الهيئة:
الهيئة العامة ل�سوق املال.
املجل�س:
جمل�س �إدارة الهيئة.
الهيئة العليا:
الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )5من قانون الت�أمني التكافلي.
الرئيــ�س:
رئي�س الهيئة العليا.
املــادة ( ) 2
ت�شكل الهيئة العليا بقرار من املجل�س من ( )5خم�سة �أع�ضاء من بينهم الرئي�س ،على �أن
تتوفر فـي ( )3ثالثة �أع�ضاء منهم على الأقل ال�شروط الآتية:
� - 1أن يكــون حا�صــال علــى الأقل على درجــة البكالوريــو�س فـي جمــال ال�شريعــة
الإ�سالميــة �أو ما يعادلها.
� - 2أن يكون ملما بفقه املعامالت �أو ال�صريفة الإ�سالمية �أو املالية �أو �سوق املال �أو
الت�أمني.
� - 3أن تكون لديه خربة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات فـي فقه املعامالت املالية �أو
ال�صريفة الإ�سالمية �أو املالية �أو �سوق املال �أو الت�أمني.
� - 4أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سمعة.
وي�شتــرط فــي الع�ضويــن الآخــرين �أن يكون لديهما خربة ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات
فـي جماالت االقت�صاد �أو املالية �أو القانون �أو الأعمال التجارية �أو غريها.
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املــادة ( ) 3
تخت�ص الهيئة العليا بالآتي:
 - 1امل�ساهمة فـي و�ضع ال�سيا�سة العامة ال�شرعية املنظمة لعمل ال�شركات اخلا�ضعة
لقانون الت�أمني التكافلي.
� - 2إبــداء ال ــر�أي وتقديــم امل�ش ــورة للهيئة فـي اجلوانــب ال�شرعيــة املتعلقــة بالت�أمني
التكافلي.
 - 3امل�ساهمة فـي تطوير الت�شريعات املنظمة للجوانب ال�شرعية ذات ال�صلة بالت�أمني
التكافلي.
� - 4إبداء الر�أي للهيئة حول �شرعية املنتجات واخلدمات والإ�صدارات والعقود التي تقوم
بها �شركات الت�أمني التكافلي.
 - 5البت فـي امل�سائل التي تكون مو�ضع خالف فقهي بني �أع�ضاء جلان الرقابة ال�شرعية
فـي �شركات الت�أمني التكافلي.
� - 6أي �أعمال �أخرى يكلفها بها املجل�س مت�صلة باخت�صا�صات الهيئة العليا.
املــادة ( ) 4
تعقد الهيئة العليا ( )2اجتماعني على الأقل فـي ال�سنة بدعوة من الرئي�س �أو من يحل
حمله ،وي�شرتط ل�صحة االجتماع ح�ضور الرئي�س �أو من يحل حمله ،و�أغلبية �أع�ضائها،
وجتوز دعوة الهيئة العليا لالنعقاد بدعوة من املجل�س� ،أو بطلب يتم تقدميه للرئي�س من
ع�ضوين من �أع�ضاء الهيئة العليا ،وت�صدر قرارات الهيئة العليا ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضائها
احلا�ضريـن ،ف�إذا ت�ســاوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
ويجوز للهيئة العليا اال�ستعانة مبن تراهم من الهيئة �أو خارجها ،حل�ضور اجتماعاتها،
واال�شرتاك فـي املداوالت دون �أن يكون لهم �صوت معدود.
املــادة ( ) 5
تعقد الهيئة العليا اجتماعاتها فـي الهيئة ،ويجوز عقد اجتماعاتها با�ستخدام و�سائل
التوا�صل املنا�سبة التي تتيح االت�صال ال�شفهي واملرئي ،كما يجوز لها فـي حالة ال�ضرورة
اتخاذ �أي من قراراتها عن طريق حم�ضر بالتمرير.
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املــادة ( ) 6
تختار الهيئة العليا فـي �أول اجتماع لها نائبا للرئي�س من بني �أع�ضائها يحل حمل الرئي�س
عند غيابه �أو وجود مانع يحول دون ممار�سته اخت�صا�صاته.
املــادة ( ) 7
يكون للهيئة العليا مقرر ي�صدر بتعيينه قرار من املجل�س يتوىل االخت�صا�صات الآتية:
 -1توجيه الدعوة لأع�ضاء الهيئة العليا حل�ضور االجتماعات.
� -2إعداد بيان بامل�سائل املطلوب عر�ضها على الهيئة العليا مرفقا به مذكرة تف�صيلية
لكل م�س�ألة ،على �أن يقوم بتوزيع ن�سخة منها على كل من رئي�س و�أع�ضاء الهيئة
العليا قبل االجتماع بوقت كاف ما مل يكن االجتماع طارئا فال يلزم التقيد بهذا
امليعاد.
 -3تدوين �أعمال الهيئة العليا فـي حم�ضر ،ويجب �أن يت�ضمن هذا املح�ضر بيانا
ب�أ�سماء الأع�ضاء احلا�ضرين والأع�ضاء الذين تخلفوا واملو�ضوعات التي عر�ضت
وما دار ب�ش�أنها من مداوالت وما اتخذ فـيها من تو�صيات وقرارات ،ويتم التوقيع
على املحا�ضر من قبل رئي�س الهيئة العليا و�أع�ضائها.
 -4متابعة تنفـيذ قرارات الهيئة العليا وتقدمي موجز مبا مت اتخاذه ب�صددها فـي كل
اجتماع.
املــادة ( ) 8
يجوز للهيئة العليا التن�سيــق مــع اجلهــات احلكوميــة ذات العالقــة ،واجلهات اخلا�ضعة
لرقابة الهيئة حول املنتجات واخلدمات املقدمة منها ،كلما تطلب الأمر ذلك.
املــادة ( ) 9
تتحمل الهيئة مكاف�آت �أع�ضاء الهيئة العليا واملقرر واملخ�ص�صات املالية الالزمة ملمار�سة
اخت�صا�صاتها ،وي�صدر بتحديدها قرار من املجل�س بعد موافقة وزارة املالية.
املــادة ( ) 10
تكون مدة ع�ضوية الهيئة العليا (� )4أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدة �أو ملدد مماثلة.
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املــادة ( ) 11
يجب على الهيئة العليا رفع تقارير دورية عن �أعمالها كل (� )6ستة �أ�شهر �إىل املجل�س.
املــادة ( ) 12
يجب على ع�ضو الهيئة العليا االلتزام بالآتي:
 -1عدم القيام ب�أي معامالت غري اعتيادية مع اجلهات التي تقدم لها الآراء ال�شرعية
�إال بعد �أخذ موافقة من املجل�س.
 -2احلفاظ على �سرية العمل ،و�أن يتمتع باال�ستقاللية واحليدة.
 -3عدم اجلمع بني ع�ضوية الهيئة العليا و�أي من جلان الرقابة ال�شرعية فـي اجلهات
اخلا�ضعة لرقابة الهيئة.
املــادة ( ) 13
يجـ ـ ــوز لأي ع�ضـ ـ ــو مـ ـ ــن �أع�ضـ ـ ــاء الهيئة العليا �أن يقـ ــدم ا�ستقالتـ ــه كتاب ــة �إلــى املجلــ�س،
وتعترب اال�ستقالة مقبولة بعد �شهر من تاريخ تقدميها ،وللمجل�س قبول اال�ستقالة قبل
انق�ضاء هذه املدة.
املــادة ()14
يجب على املجل�س �إنهاء ع�ضوية �أي ع�ضو من �أع�ضاء الهيئة العليا فـي �أي من الأحوال
الآتية:
�	-1إذا فقد �أهليته� ،أو �صدر �ضده حكم بالإع�سار.
� -2إذا �ص ــدر �ضـ ــده حك ــم نهائــي فـي جنايـ ــة� ،أو فـي جرمي ــة خمل ــة بال�ش ــرف �أو الأمانة.
�	-3إذا مل يح�ضر اجتماعني متتاليني من اجتماعات الهيئة العليا� ،أو ثالثة اجتماعات
متفرقة خالل ال�سنة ،بدون عذر مقبول.
�	-4إذا �أخل ب�أي من االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )12من هذا النظام.
املــادة ()15
فـي حالة ا�ستقالة �أحد �أع�ضاء الهيئة العليا �أو انتهاء ع�ضويته لأي �سبب من الأ�سباب يعني
املجل�س من يحل حمله تكملة للمدة املتبقية للهيئة العليا.

