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 ميثاق للصيرفة اإلسالمية -هيئة الرقابة الشرعية 
 - SCAD إدارة اإللتزام والرقابة الشرعية

 

  

 بأدلتها الثبوتية توصياتالو قراراتالتاوى وملحق الفملخص 

 لتقرير االلتزام الشرعي السنوي لهيئة الرقابة الشرعية

 ، سلطنة عمانـ بنك مسقط ميثاق للصيرفة اإلسالمية

 م8103ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 

 
 :تمهيد

 

 : ما يليلى عالصادرة عن البنك المركزي العماني، " اإلسالميةمن اإلطار الرقابي للصيرفة  2.2.2.2المادة رقم تنص 
 

 لمراجعالخدمة المقترحة بأحكام الشريعة مدعمة با/ أن التزام المنتج شتقدم لجنة الرقابة الشرعية المشورة ب"
 ؛"الفقهية المناسبة واألدلة واالستدالل

 
 :على التالي ،ذاته إلطارامن  2..2.2.2المادة رقم كما تنص 

 

الفتاوى )يجب على لجنة الرقابة الشرعية أن تنشر كملحق لتقرير االلتزام الشرعي السنوي كل األحكام الشرعية "
 "(األدلة الثبوتية الشرعية)الصادرة خالل عام جنبا إلى جنب مع القواعد التي استندت إليها 

 
ـ تقدم هذا الملحق إلى جانب  ، سلطنة عمانطإن هيئة الرقابة الشرعية بميثاق للصيرفة اإلسالمية ـ بنك مسقوعليه، ف

نشرها عبر الوسائل  ليتمتلبية لهذه المتطلبات،  م20.2ديسبمر  .1تقريرها الشرعي السنوي للسنة المالية المنتهية في 
 .المناسبة
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 التوصية/ الفتوى / رقم ونص القرار  الموضوع م
لمنتهية في مراجعة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية ا 3

 م7132/ديسمبر/13
 :(3-3/م3/8713)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

 .م 7132ديسمبر 13تعتمد الهيئة التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية في 
 

اعتماااد التقرياار الساانوة لهيئااة الرقابااة الزاارعية ل لتاا ام  -3 1
 .م7132الزرعي عن السنة المالية المنتهية 

الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة لعام اعتماد محلق  -7
 م7132

 

 :(3-7/م7/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
م وملحاق الفتااوى والقاارارات الصاادرة عان الهيئاة  اا   7132يعتماد تقريار اتلتا ام الساانوة لعاام 

 . م وفقا للصيغة المعدلة من قب  الهيئة7132عام 

ناااة التنفي ياااة لهيئاااة الرقاباااة طلاااع اعتمااااد عئحاااة جعماااا  اللج 1
 الزرعية

 :(3-ج.1/م1/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
 .ماجد الكندة لدراستها ومراجعتها وتعرض في اتجتماع القادم ل عتماد. تحا  السياسة للدكتور

 :(3-ع.1/م4/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  (فرد)حالة تعثر  بون  4
 .الموقرة على الحلول المقترحةوافقت الهيئة 

وافقت الهيئة الماوقرة علاط طلاع الصارف  :(3-د.1/م6/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  طلع الصرف من حساع ال يرات 6
 .المعروض

 :(3-3/م8/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  م حظات زرعية علط معاملتين سابقتين للزركات 7
  

ار القسببببش الشببببهري فببببي الحالببببة األولببببى فبببب ن المعتمببببد هببببو المبلبببب  بالنسبببببة لمقببببد -1
 .المذكور في العقد
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فببي الحببالتين أعببال  فيمببا يتعلببق بخلوهمببا مببن فتببرة السببمام فبب ن  بالمبببال  المدفوعببة  -2
فببب ن   -المفروضبببة علبببى أقبببل تقبببدير بسبببتة أشبببهر فبببي ذلبببر الوقبببت -فبببي تلبببر الفتبببرة 

تبببرى أن  -المسببباهمين والمبببودعين وبسببببب التقبببادم ومبببن بببباب حفببب  أمبببوال -الهيئبببة 
يحتسبببب جبببز  منهبببا كمبلببب  مقبببدم عبببن اإلجبببارة المسبببتقبلية والجبببز  ا خبببر يكبببون 
تحببت الحسبباب أمانببة فببي يببد البنببر   وهببذا الجببز  األخيببر يسببتحق  البنببر بعببد مضببي 
فتببببرة السببببمام ن يببببر بيببببع البنببببر بعببببا حصصبببب  مببببن عقببببار المشبببباركة المتناقصببببة 

التين أعبببال  فقبببش وال يقببباك عليببب  ولكبببل نازلبببة للزببببون  وهبببذا القبببرار خبببا  بالحببب
 . حكم

 مناقزة الم حظات البحثية حو  جعما  المصارف اتس مية 8
 

 :(7-ط3/م9/8713)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
 .يعتمد الرد علط الم حظات حو  جعما  المصارف اتس مية -3

" لزااراو وحاادات المزاااركةتعهااد "ماان مسااتند ( 4)توصااي الهيئااة بةعااادة صاايا ة البنااد   -7
 .التابع لعقد المزاركة المتناقصة

طلع اعتماد النس ة المحدثة لسياسة ال دمات المصرفية  9
 اتلكترونية

 :(7-ط3/م31/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
المحدثااةو والتدكااد ماان  لو ااا ماان " سياسااة ال اادمات المصاارفية اتلكترونيااة"بعااد دراسااة الهيئااة لااا 

محظاااورات جو الملحوظاااات الزااارعيةو تااارى الهيئاااة اعتمااااد السياساااة المااا كورة وفقاااا للتعااادي ت ال
 .المبينة

طلع الموافقة علط اتفاقية رئيسية لعمليات الصرف علط جساس  30
 الوعد بالزراو الصادرة عن مصرف عجمان

 :(7-ط3/م33/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
 .ع القادم لم يد من الدراسةيؤج    ا الموضوع ل جتما

عئحة جعما  اللجنة التنفي ية لهيئة الرقابة طلع اعتماد  31
 الزرعية

 :(7-ط3/م31/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
 تعتمد عئحة جعما  اللجنة التنفي ية لهيئة الرقابة الزرعية

 :(7-ط3/م34/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  طلع اعتماد توصيات عضو الهيئة التنفي ة  31
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م 7138ع علااط المواضاايع المعروضااة علااط عضااو الهيئااة التنفياا ة فااي ا و  لعااام بعااد اتطاا 
وعلااط التوصاايات التااي  لااف  ليهااا فااي كاا  موضااوع علااط حاادة فااةن  يئااة الرقابااة الزاارعية تقاار 

 .وتعتمد تلك التوصيات 
 :(3/7-ع7/م32/7138)رقم وتوصية الهيئة الموقرة  قرار طلع الموافقة علط اتفاقية تسويق منتجات زركة تكاف  31

وافقاات الهيئااة علااط اتتفاقيااةو وجفااادت بدناات ع مااانع ماان توقيعهااا بااين ميثاااق للصاايرفة اتساا مية 
 .زركة التدمين التكافلي"و

 :(7/7-ع7/م32/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  "العقارة.....صندوق "طلع الموافقة ل ستثمار في  36
" العقاارة.....صاندوق "وافقت الهيئة من حيث المبدج علط استثمار ميثاق للصيرفة اتس مية في 

 .علط جن تعرض العقود المنظمة علط  يئة الرقابة الزرعية
طلع الموافقة علاط ال اروا التادريجي مان اتساتثمار فاي جساهم  37

م ل روجهاا عان المعاايير 7138لغاية زاهر سابتمبر ... زركة 
 .الصادرة عن ا يوفي رعيةالز

 :(1/7-ع7/م38/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

طالماااا يااارى البناااك جنااات ساااي يد مااان  ساااائرم فاااي حاااا  بياااع  ااا م ا ساااهم بسااارعة فاااةن  الهيئاااة ع 
حتااااط زاااااهر سااااابتمبر .... جي  سااااهمت فاااااي زاااااركة يتمااااانع مااااان قياااااام البنااااك باااااالبيع التااااادر 

بنااااااااو علاااااااط قواعاااااااد التنقياااااااة (  ن وجااااااادت)ماااااااة م علاااااااط جن تجناااااااع ا رباااااااا  المحر 7138
 .من معاير ا يوفي 73المنصوف عليها في المعيار الزرعي ( التطهير)

 
 :(4/7-ع7/م39/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  اتستثمارب تفاقية رئيسية لوكالة طلع اعتماد  38

 .وافقت الهيئة علط اتتفاقية الرئيسية لوكالة باتستثمار 
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طلع الموافقة علط اتفاقية رئيسية لعمليات الصرف علط جساس  39
 الوعد بالزراو

 :(5/7-ع7/م71/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
وافقت الهيئة من حيث المبدج علط اعتفاقية الرئيسية لعمليات الصرف علط جساس الوعاد بالزاراو 

 يااد ماان الدراسااة للعقااود التتفصاايلية عصااام  سااحاق لم/ وتحااا  لعضااو الهيئااة التنفياا ة الزااي  
 .والم حق علط جن يعم  بدة تعدي ت جو م حظات يوصي بها

 :(6/7-ع7/م73/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  طلع تجديد الت وي  لعضو الهيئة للبت في بعض المسائ  10
الكناادة للنظاار فااي ماجااد باان محمااد / وافقاات الهيئااة علااط تجديااد الت وياا  لعضااو الهيئااة الاادكتور

 .ا عما  الروتينية للبنك وفي طلبات الصرف من حساع ال يرات وفي حاعت التعثر
 :(2/7-ع7/م77/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  طلع الصرف من حساع ال يرات 13

 .وافقت الهيئة الموقرة علط طلع الصرف المعروض
 :(9/7-ع7/م74/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  ....قائمة الم حظات الزرعية علط صكوك  11

تدكااد الهيئااة جن  موافقتهااا علااط اتسااتثمار فااي  اا م الصااكوك كااان بناااو علااط ملحوظااات ازااترطت  
 .بها لت ام المصدر 

 
 :طلب الموافقة على سياسات العمل بميثاق اآلتية 11

 . سياسة شطب الديون المعدومة -1

 .سياسة كفاية رأس المال -7

 :(31/7-ع7/م75/7138)رقم وتوصية الهيئة الموقرة  قرار
 .وافقت عليها الهيئة واعتمدتها" سياسة زطع الديون المعدومة"بالنسبة لا: جوع
 

عصااام اسااحاق عضااو الهيئااة / تحااا  لفضاايلة الزااي " سياسااة كفايااة رجس المااا "بالنساابة لااا: ثانيااا
 .ماع القادمو جو بالتمريرو ل عتمادلم يد من الدراسة ثم تعرض من جديد علط الهيئة في اتجت
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 :(37/7-ع7/م78/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  (زبونين من األفراد)حالتي تعثر  14
 .وافقت الهيئة الموقرة على الحلول المقترحة

مناقشةةة راةةرااات البنةةك بشةةأن تعمةةيم البنةةك المر ةةزي العمةةاني  11

بعةةا األقسةةاط الشةةهرية  للبنةةوا العاملةةة بالسةةلطنة بشةةأن تأايةةل

لزبةةةةالن البنةةةةوا المت ةةةةررين مةةةةن األنةةةةواا المنا يةةةةة األ يةةةةرة 

 بمحافظتي ظفار والوسطى

 

 :(3-ع1/م17/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
 .تعتمد الفتوى الزرعية بالنف ال ة صا تت الهيئة 

طلةةب الموافقةةة علةةى اتفاقيةةة  ةةدمات وتوزيةةا وحةةدات منت ةةات  16

 تكافلي التأمين ال
 :(7-ع1/م14/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

 .وافقت الهيئة علط اعتفاقية المتعلقة ب دمات وتو يع وحدات منتجات التدمين التكافلي 
التبعيةةةةةةةة واألصةةةةةةةالة فةةةةةةةي األطعمةةةةةةةة "مناقشةةةةةةةة موضةةةةةةةوع  17

 في منتج راارة الخدمات " واألشربة
 :(5-ع1/م16/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

 

المنااتق قااائم علااط عقااد تاادجير ال اادمات المعتمااد ماان الهيئااةو فمااا د اا  ضاامن العقااد تساارة علياات 
جحكامتو جم ا ما كان توفيرم يعتمد علط عقود منفصلة جو عقود متعاددة فها ا زادنت   ار وع ياد   

 .ضمن المنتق
 :(6-ع1/م12/1387)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  طلع الصرف من حساع ال يرات 18

 .وافقت الهيئة الموقرة علط طلع الصرف المعروض
التقريةةةر الشةةةرعي السةةةنوي لصةةةكوا ميثةةةاق وفقةةةا للمتطلبةةةات  19

 الرقابية من هيئة سوق المال

 

 :(8-ع1/م19/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
 

تمااع القاادم حتاط توصي الهيئة بدن يتم توفير ورقة الضد المطلوبة وعرضها علط الهيئة في اتج
 .تصدر الهيئة التقرير الزرعي المطلوع
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 :(9-ع1/م41/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  .ICAAPطلب اعتماد سياسة  فاية رأس المال  10

 .تؤج  ل جتماع القادم لعدم ورود تعليقات قسم الم اطر بالبنك
 :(31-ع1/م43/7138)رقم ة الهيئة الموقرة قرار وتوصي شهادة الفصل بين أموال ميثاق وبنك مسقط 13

تبنط زهادة فص  ا موا  بين ميثاق وبنك مسقط علاط تقاارير التادقيق الزارعي وتقاارير الجهاات 
 .المعنية وتعرض في جقرع فرصة علط الهيئة ل عتماد

استفسةةةار عةةةن معاملةةةة تمويةةةل شةةةراا سةةةيارة بعقةةةد المرابحةةةة  11

رة للزبةةةةون قبةةةةل ر ن قامةةةةت و الةةةةة السةةةةيارات بتسةةةةليم السةةةةيا

 البنك بذلك

 :(31/3-ع1/م44/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
توصااي الهيئااة بااابرام عقااد المرابحااة فااي جقاارع وقاات ممكاان حيااث ازااترى البنااك الساايارة بعااد فساا  
ال بااون عقااد المبايعااة فيمااا بيناات وبااين وكالااة الساايارات ويلتاا م بقاارارات الهيئااة السااابقة فااي  اا ا 

 .الزدن
استفسةةار عةةن حةةق البنةةك فةةي المطالبةةة بسةةداد  امةةل مبلةة  بيةةا  11

 المرابحة عند رغبة الزبون في السداد المبكر 
 :(34/3-ع1/م45/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

عقود المرابحة ع تستل م الحسام عناد الساداد المبكارو  ن الاثمن  او مجماوع ا قسااط فاي صافقة 
 .المرابحة

 
اد التعةةةةةديالت علةةةةةى سياسةةةةةة االلتمةةةةةان الخاصةةةةةة طلةةةةةب اعتمةةةةة 14

 بالبطاقات اإلتمانية
 :(36-ع1/م42/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

سياسة اعئتمان ال اصاة ببطاقاات ميثااق اعئتمانياة المرفقاة بالمحضار والتعادي ت  تعتمد 
 .المد لة

لل نةةةة التنفيذيةةةة لعةةةام ( 1،1)طلةةةب اعتمةةةاد توصةةةيات اإلاتمةةةاع  11

 م1038
 :(32-ع1/م48/7138)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
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 .يؤج    ا الموضوع تجتماع الهيئة القادم بسبع ضيق الوقت
لل نةةة التنفيذيةةة لعةةام ( 1،1،4)طلةةب اعتمةةاد توصةةيات اإلاتمةةاع  16

 م1038
 :(ثانيا -4/م49/8713)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

الثاااني والثالااث )عروضااة علااط اللجنااة التنفي يااة فااي اجتماعاتهااا بعااد اتطاا ع علااط المواضاايع الم
م وعلط التوصيات التي  لصت  ليهاا اللجناة التنفي ياة فاي كا  موضاوع علاط 7138لعام ( والرابع

 .حدة فةن  يئة الرقابة الزرعية تقر وتعتمد تلك التوصيات
ة اتفاقية الو الة الرليسية غير المقيةد"طلب الموافقة على توقيا 17

  "للودالا ألال
 :(7-4/م53/8713)رقمقرار وتوصية الهيئة الموقرة 

السااااوق الماليااااة  جوصااات الهيئااااة جن يقتاااار  علااااط البناااك اساااات دام عقااااد الوكالااااة الصاااادرة عاااان
و لاااااااك لضااااااامان اتلتااااااا ام بدحكاااااااام الزاااااااريعة اتسااااااا مية فاااااااي  IIFM اتسااااااا مية الدولياااااااة

 .اتستثمارات
أسةمالية بعقةد الم ةاربة و لةك طلب الموافقة على تلقي وديعةة ر 18

 ل مان االلتزام بمتطلبات  فاية رأس المال
 :(1-4/م57/8713)رقمقرار وتوصية الهيئة الموقرة 

وافقت الهيئة علاط مقتار  تلقاي وديعاة رجسامالية بعقاد المضااربة و لاك لضامان اعلتا ام بمتطلباات 
نهائياة التاي سايتم تطبيقهاا والعما  كفاية رجس الما  وجوصت بدن يرفع للهيئاة تقريارا عان اةلياة ال

 .بها

 
 ... طلب اإلستثمار في الصكوا الدالمة الصادرة عن بنك 19

 اإلسالمي من الفئة األولى
 :(5-4/م54/8713)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

جقرت الهيئة توصية الزي  عصام اسحاق العضو التنفيا ة للهيئاة ووافقات علاط اساتثمار 
اتسا مي مان الفئاة ا ولاط ماع ضارورة  ... الدائماة الصاادرة عان بناك البنك في الصكوك
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 .لتزابت اتستثمارين( 6-م17/7136/7)مراعاة قرار الهيئة رقم 
 

 طلب تحديث اللحة هيئة الرقابة الشرعية 40

 
 :(2ج-4/م56/8713)رقم  قرار وتوصية الهيئة الموقرة

 يئاة الرقاباة الزارعية وبعاد تدارسااها اطلعات الهيئاة علاط التعادي ت المد لاة علااط عئحاة 
 .ومناقزتها فةن  الهيئة تعتمد التعدي ت المطلوبة

 
 

 :(8ج-4/م58/8713)رقم  قرار وتوصية الهيئة الموقرة ( بونين من ا فراد)حالتي تعثر  43
 .وافقت الهيئة الموقرة على الحلول المقترحة

عتمدة وفقا طلب رضافة امعية في قالمة ال هات الخيرية الم 41

 لسياسة حساب الصندوق الخيري
 :(31-4/م61/8713)رقم  قرار وتوصية الهيئة الموقرة

ضافة الجمعية العمانية للسرطان في قائمة الجهات المستفيدة من جماوا  ال يارات توصي الهيئة بة
 ."سياسة حساع الصندوق ال يرة تجميعا وتو يعا"وفقا لا 

 :(5-5/م68/8713)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  ...في صكور شلب الموافقة على اإلستثمار  41
القائمة علط اتجاارة علاط النحاو المعاروض علاط .... وافقت الهيئة لميثاق اتستثمار في صكوك 

 .الهيئة
 :(6-5/م69/8713)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  مع  بون من ا فراد طلب الموافقة على رتفاقية رستثمار مقيدة 44

وافقت الهيئة علط اتفاقية اعستثمار المقيدو وبينت الهيئة ال يارات التاي يمكان جن يعما   -3
 :بها البنك وفقا للضوابط ال  مة
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قددددو  مددددا  و دددد با  أا امدددد   ا حاددددختو ب البددددا تدددد    بدددد    خ دددد    با ددددا ا  خ دددد ب  - أ
 . ألوا ت  إلاختو ب    بو  اا 

ا ت  ادختو ب   وردباع   د م ب دماا د قد    ما    تظ  أو    ت    ب  خالوه علد  أو - ب
 . بزاا  ارب ئه  اأاوعه  بوى  با ا إلو بخه 

 

 ".عدم التعام  بالربا ج  ا وعطاوا"جوصت الهيئة بةضافة بند  -7
 :(34-5/م22/8713)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  (للشر ات)حالتي تعثر  41

 .وافقت الهيئة الموقرة على الحلول المقترحة
طلب اقتطاع بعا المصاريف التي يتكبدها البنك من اراا تعثةر  46

 الزبالن
 :(3-5/م29/8713)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

ع ماانع جن يقااوم البنااك باقتطاااع المصااروفات الفعليااة وا ضارار التااي يتكبااد ا البنااك اعماااع للمااادة 
 .ت القانونية له م المادةمن اتفاقية المزاركة المتناقصة و لك وفقا للمقتضيا( 35)
 

 :(3-5/م81/8713)رقم قرار وتوصية الهيئة الموقرة  طلب مرااعة القيود المحاسبية لعقد اإلستصناع 47
والتاي تعاالق  علاط النحاو المقتار  وافقت الهيئة علط القياود المحاسابية للتمويا  بعقاد اتستصاناع

تصااناع بحيااث تكااون د اا  للبنااك وليساات ا قساااط الزااهرية التااي ياادفعها ال بااون  اا   فتاارة اتس
 .من  لك امانع و وع ترىتحت الحساع

 
 

 :مسقط
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