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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

 م9201ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 
 تمهيد:

 

 : ما يليلى عاإلسالمية" الصادرة عن البنك المركزي العماني، من اإلطار الرقابي للصيرفة  2.2.2.8المادة رقم تنص 
 

 لمراجعأن التزام المنتج / الخدمة المقترحة بأحكام الشريعة مدعمة باش"تقدم لجنة الرقابة الشرعية المشورة ب
 ؛"الفقهية المناسبة واألدلة واالستدالل

 
 :على التالي ،ذاته إلطارامن  2.2.2.14المادة رقم كما تنص 

 

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

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

نشرها عبر الوسائل  ليتمتلبية لهذه المتطلبات،  م2019ديسبمر  31تقريرها الشرعي السنوي للسنة المالية المنتهية في 
 المناسبة.
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 رقم ونص القرار / الفتوى / التوصية الموضوع م
لمنتهية في مراجعة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية ا 1

 م2018/ديسمبر/31

 :(1-1م/1/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

 في قائمة المركز المالي : -1

فيماااا يتعلاااق بأرصااادة لااادى البناااك المركااازي: توصاااي الهيئاااة باااأن ت اااون اإلياااداعات  -أ

لاااادى البنااااك المركاااازي فااااي لاااادبا اادنااااة وفقااااا للمتطلبااااات الرقابيااااة ان  مااااا  اد 

ساااابميو أو المساااتثمريو وماااو النالياااة الشااارعية فهاااي علاااة  لاااك فهاااي أماااوا  للم

أماااااوا  مرصاااااودة ل ساااااتثمار وال يتاااااو  أن يتااااار  اإلساااااتثمار  ال ل ااااارورة أو 

 لاجة ملحة أو للمصلحة.

يتااال علاااة البناااك أن يساااعة مااا  البناااك المركااازي إلساااتثمار اارصااادة المودعاااة  -ب

 لدى البنك المركزي وفقا للصيغ الشرعية المم نة.

حق مااو البنااو  : تأكااد الهيئااة علااة ضاارورة اإلي ااا  أن  باا   فيمااا يتعلااق بمساات -2

المسااااتحقات عبااااارة عااااو لسااااابات جاريااااة أو  يااااداعات اسااااتثمارية فااااي بنااااو  

 اسالمية.

 

فيماااا يتعلاااق باالساااتثمارات : أكااادت الهيئاااة علاااة المراجعاااة والتااادقيق الشااارعي  -3

 ل ل العوائد وتطهيربا مو أي عائد محرم.

 

 31لي عااااااو الساااااانة الماليااااااة المنتهيااااااة فااااااي تعتمااااااد الهيئااااااة التقرياااااار المااااااا  -4

 م .2018ديسمبر
 

اعتماد التقرير السنوي لهيئة الرقاباة الشارعية ل لتازام  -1 2

 م.2018الشرعي عو السنة المالية المنتهية 

اعتماااد محلااق الفتاااوى والقاارارات الصااادرة عااو الهيئااة  -2

 م2018لعام 

 :(2-1/م2/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

م وملحق الفتاوى والقرارات الصاادرة عاو الهيئاة 2018د تقرير اإللتزام السنوي لعام يعتم

  م وفقا للصيغة المعدلة مو قبل الهيئة.2018خال  عام 
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 :(3-1/م3/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  طلل اعتماد الشهادة الشرعية لصندوق مسقط اسواق النقد 3

لية"  واالستفسار عما يلزم، ال ترى الهيئاة مانعاا بعد دراسة" صندوق مسقط الما -1

  شرعيا مو تقديم وتسويق الصندوق.

تتاارى التعااديالت التااي أدخلتهااا الهيئااة المااوقرة علااة المرفااق المعاارو  عليهااا  -2

 وتطبق تلك التعديالت ليثما ت ررت في المستند.

 لالاااااة  باااااائو ميثااااااق ماااااو " طلااااال الموافقاااااة علاااااة خدماااااة  4

المتوسااااطة والصااااغيرة  لااااة شااااركة  الشااااركات والمتسسااااات

 " للتأميو الت افلي

 :(4-1/م4/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

 المتوسااطة والمتسسااات الشااركات مااو ميثاااق  بااائو  لالااة"  خدمااة بعااد دراسااة -1

واالستفسار عما يلازم، ال تارى الهيئاة مانعاا  الت افلي للتأميو شركة  لة والصغيرة

  .الخدمةشرعيا مو تقديم وتسويق 

 والمتسساات الشاركات ماو ميثااق  باائو  لالاة تعتمد الشهادة الشرعية لخدماة " -2

 ". الت افلي للتأميو شركة  لة والصغيرة المتوسطة

بي لة منتج تمويل شراء السيارات بنظام  طلل الموافقة علة 5

 ”"الدفعة المتبقية

 :(5-1/م5/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

واالستفسااار تمويال شااراء السايارات بنظاام الدفعاة المتبقياة" " مناتج  بعاد دراساة -1

  .المنتجعما يلزم، ال ترى الهيئة مانعا شرعيا مو تقديم وتسويق 

 تعتمد الشهادة الشرعية لمنتج تمويل شراء السيارات بنظام الدفعة المتبقية". -2

بناك لنادن والشارق  وبنك ميثاق  بيو تعاونال طلل الموافقة علة 6

لالة الزبائو الراغبيو في اإلستفادة ماو خادمات لخدمة  وسط اا

 البنك ااخير

 :(6-1/م6/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

واالستفساار عماا خدمة " لالة الزباائو لبناك لنادن والشارق ااوساط"  بعد دراسة -1

  .الخدمةيلزم، ال ترى الهيئة مانعا شرعيا مو تقديم وتسويق 
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 الشرعية لخدمة " لالة الزبائو لبنك لندن والشرق ااوسط".تعتمد الشهادة  -2

 :(7-1/م7/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  طلل التوجيه في مقتر  تقديم تمويل شخصي لشراء ااراضي  7

واالستفسار عما يلزم، ال لشراء ااراضي " " منتج التمويل الشخصي  بعد دراسة -1

  .المنتجقديم وتسويق ترى الهيئة مانعا شرعيا مو ت

 تعتمد الشهادة الشرعية منتج التمويل الشخصي " لشراء ااراضي ". -2

 :(8-1/م8/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  طلل الموافقة علة منتج لساب الوديعة القائم علة الوكالة  8

م، ال واالستفسار عما يلزلحساب الوديعة القائم علة الوكالة " " منتج  بعد دراسة -1

  .المنتجترى الهيئة مانعا شرعيا مو تقديم وتسويق 

تعد  الشهادة الشرعية وفقا لتوصيات الهيئة وتعاد فاي اإلجتمااع القاادم للمراجعاة  -2

 ثم اإلعتماد

 :(9-1/م9/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة   مسألة تتعلق بالتمويل الس ني 9

فيات تبيو أن  ال رر واقعا علة جزء مو المبنة طلل الزبون والرجوع  لة الخل بعد دراسة

المتلف مو شقق صالحة للسا نة وللتاأجير فاان الهيئاة توصاي البناك بتقادير مبلاغ ااجارة 

 المناسبة للمدة القادمة. 

 

 بعض السياسات اآلتية: طلب تحديث 10

 سياسة حساب الصندوق الخيري. -

 .SCADسياسة  -

  سياسة اإلستثمار. -

 :(أ 10-1/م10/2019رقم ) ة الموقرة قرار وتوصية الهيئ

 تعتمد التحديثات المقترلة علة :

 . سياسة لساب الصندوق الخيري -أ
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 . SCADسياسة  -ب

( الخاص 21بالمعيار الشرعي رقم ) اإلستثمار سياسةتوصي الهيئة باإللتزام في  -ت

بااوراق المالية )السندات وااسهم( الصادر مو اايوفي وعدم تتاو  الديون 

 مو متوسط  جمالي ااصو . %30نسبة  الربوية

تحا  سياسة االستثمار  لة اللتنة التنفي ية لمزيد مو الدراسة وموافاة الهيئة  -ث

 بالتوصيات.
 

بملحااق اإللتاازام بترتيبااات سااد نقااص الساايولة  توضاايي يتعلااق  11

تفاقية الم اربة المبرمة بيو بنك لميثاق كلما تطلل اامر وفقا ال

 مسقط وميثاق

 :(11-1/م12/2019رقم )توصية الهيئة الموقرة قرار و

 في ب ا الموضوع أوضحت الهيئة أن ه ينبغي التفريق بيو أمريو :

ااو : قيام البنك اام بدور تسويقي والبحث عو مصادر توفر مبالغ مالية وتتميعها. وبنا 

 يستحق البنك اام رسوما نظير التهد التسويقي و لك بمقدار العرف السائد. 

نيا: دف  تلاك ااماوا  لميثااق تنفيا ا لعقاد الم ااربة وبناا يساتحق البناك اام الاربي وفقاا ثا

 للنسل المتفق عليها.

 

الهيئااااة فااااي طلاااال تموياااال شااااراء أر   رأي استفسااااار لااااو  12

 مو الموبوب له ؟

 

 :(12-1/م13/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

ل التاي يتقادم بهاا الوابال لشاراء ماا وبال توصي الهيئاة بالم اي قادما فاي طلباات التمويا

 بشرط م ي مدة ال تقل عو ستة أشهر مو تاريخ الهبة.

 – 2019تشاااا يلة بيئااااة الرقابااااة الشاااارعية للفتاااارة القادمااااة ) 13

2021) 

 :(13-1/م14/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

لااة تعياايو ع ااويو اطلعاات الهيئااة علااة تشاا يلة الهيئااة للفتاارة القادمااة وأقرتهااا ووافقاات ع

  عتا . ألمد والشيخ/  رشادجديديو:الشيخ وليد بو سليمان القري ، 

 :(1-2/م15/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  استفسار مو البنك المركزي لو  اإلجارة المقدمة 15

 

مو لياث المبادأ، ااجارة ـ مقدماة أم ماتخرة ـ تتال بالعقاد، وتساتحق باساتيفاء المنفاة أو 

تم يو ماااو  لاااكء وبنااااء علياااه، فااصااال أن تقياااد ااجااارة المقدماااة ضااامو االلتزاماااات باااال

)المطالبات( للسنة المالية المعنية لغاية اساتحقاقها باالنتفااع لقيقاة أو تم يناا، خاصاة فاي 
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لاااالت اإلجااارة الموصااوفة فااي ال مااة، أو فااي لاااالت كاناات قيمااة باا   ااجاارة كبياارة ) ات 

ر تسليم محل االنتفاع أو التم يو منه قريبا. ل و، ال ماان  شارعا أبمية نسبية( ويحتمل تع 

ومحاساابيا مااو اعتبااار باا   ااجاارة ربحااا تحاات الحساااب قياسااا علااة التو يعااات الدوريااة 

لألربا  فاي الم ااربات الشارعية طويلاة ااماد، لياث يانص المعياار الشارعي للم ااربة، 

ا ظهار ماو رباي بايو الطارفيو تحات ... ويتاو  تقسايم ما 8/8الصادر عو ااياوفي بأناه: "

الحساااب، ويراجاا  مااا دفاا  مقاادما تحاات الحساااب عنااد التن اايي الحقيقااي أو الح مااي". 

ويترتاال علااة باا ا أنااه   ا فسااخ العقااد قباال التم اايو مااو االنتفاااع لساابل ال يرجاا  للزبااون 

المستأجر، فان البنك مطالل بتعاويي الزباون فاي  لاك. وبا ا يقت اي وضا  المخصصاات 

اطيات المالياة الال ماة لمعالتاة المطالباات التاي قاد تارد علاة ااجارة المقدماة غيار وااللتي

 المستحقة،   ا تم التسابها ربحاء وهللا أعلم

 

 :(2-2/م16/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  استفسار متعلق بمتسسة تدير صندوقا وقفيا 16

اإلسالمية ويم و أن تصاغ منها عقود العقود الم كورة في الستا  يعمل بها في المصرفية 

  .مستوفية للشروط الشرعية باشراف الهيئة الشرعية علة ما يتوافق عليه أطراف التعاقد

ات الشرعية ومستندات الصندوقيو التابعيو طلل اعتماد الشهاد 17

 لشركة مسقط المالية

 

 :(3-2/م17/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

وط واال ااام ومعلومااات الصااندوقيو وملخااص المعلومااات( المتعلقااة )الشاار بعااد دراسااة

بصندوقي مسقط المالية اسواق النقد والخليتي لنمو اارباا  واالطمئناان علاة التعاديالت 

واالستفسااار عمااا يلاازم، ال تاارى الهيئااة مانعااا شاارعيا مااو تقااديم التااي وجهاات بهااا الهيئااة 

 الصندوقيو. كل مووتسويق 

 

الثااااني ماااو  اإلصااادارلشاااهادة الشااارعية اصاااو  طلااال اعتمااااد ا 18

 ص و  ميثاق

 :(4-2/م18/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

مراجعااة بي لااة صاا و  ميثاااق المتااا ة سااابقا مااو الهيئااة ودراسااة ااصااو  المتعلقااة بعااد 

اعتماااد قائمااة واالستفسااار عمااا يلاازم، ال تاارى الهيئااة مانعااا شاارعيا مااو باالصاادار الثاااني 
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  .  ل صدار الثاني مو ص و  ميثاقااصو

 

طلب الموافقة على االتفاقية الثنائية للتمويل المبني على أساس  19
 )تمويل مجمع(  شركة الملك

 :(5-2/م19/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

واالستفساار مراجعة بي لة االتفاقية الثنائية للتمويل المبناي علاة أساار شاركة الملاك بعد 

الشاهادة الشارعية لالتفاقياة الثنائياة للتمويال المبناي علاة أساار تعتماد الهيئاة يلازم، عما 

 شركة الملك.

 

 :(6-2/م20/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  طلب اعتماد التحديثات على سياسة االستثمار 20

م مراجعاااة سياساااة االساااتثمار والتأكاااد ماااو تعاااديلها وفقاااا لقااارار الهيئاااة الساااابق رقااابعاااد 

 ب( واالستفسار عما يلزم، تعتمد الهيئة سياسة االستثمار المحدثة.1-ط11/2019/1)

 

 : اعتماد سياسات العمل اآلتية طلل  21

 .FRMسياسة آلية مراجعة التمويل االسالمي  -

 .ICAAPسياسة كفاية رأس المال  -

   الئحة هيئة الرقابة الشرعية. -

 :(7-2/م21/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

واالستفساار عماا يلازم، مراجعة التحديثات علة سياسات العمل المعروضة علة الهيئة بعد 

 تعتمد الهيئة اآلتي:

 .FRMسياسة آلية مراجعة التمويل االسالمي  -أ

 .ICAAPسياسة كفاية رأر الما   -ب

 الئحة بيئة الرقابة الشرعية .  -ت

 

 :(8-2/م22/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  لوكالةطلل الموافقة علة منتج لساب الوديعة القائم علة ا 22



 
 
 
 
 

 

 
 

Page 8 of 20 
 

 

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

 

مراجعاة مساألة نقال ااصاو  بايو وعااء الم ااربة العاام ووعااء الوكالاة فاان  بعد  -1

 الهيئة تشترط اآلتي:

 أن ال يتدي النقل  لة االضرار بأي مو الوعائيو. -أ

 أن ال يشوب النقل بيو ااوعية أي محاباة. -ب

 فترية.أن ي ون النقل بالقيمة الد -ت

في لا  اض طرار البنك لنقال أي أصال ماو وعااء آلخار خالفاا للشاروط المنصاوص  -ث

 عليها أعال  فيتل أخ  موافقة الهيئة.

)مزيج بيو التغطية  خدمات الت افلمنتتات وطلل الموافقة علة  23

  التأمينية واإلستثمار(

 :(9-2/م23/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

ات وخدمات الت افال التاي سيساوقها ميثااق لزبائناه والمقدماة ماو شاركة منتتمراجعة بعد 

واالستفسااار عمااا  سااالمة العربيااة اإلسااالمية للتااأميو بواسااطة شااركة ت افاال عمااان للتااأميو

 وافقت الهيئة علة تسويق وتقديم منتتات وخدمات الت افل لزبائو ميثاق.يلزم، 

 :(10-2م/24/2019رقم )الهيئة الموقرة قرار وتوصية  اتفاقية الالة فرص استثمارية 24

أوصاات الهيئااة بمراجعاااة االتفاقيااة ماا  قسااام الشااتون القانونيااة ثااام  عااادة عرضااها بعاااد 

  لك علة الهيئة.

 

صببببندوق الببببدخل العقبببباري ل الشببببهادة الشببببرعية اعتمبببباد طلببببب 25
 )لألفراد والشركات( اإلسالمي

 :(11-2م/25/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

الشاااهادة الشااارعية لصاااندوق ميثااااق للااادخل العقااااري االساااالمي لألفاااراد  تمااادت الهيئاااةاع

 والشركات و لك بعد المراجعة واالستفسار عما يلزم.
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 :(12-2م/26/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  منح مزايا التخفيضات لزبائن ميثاقطلب الموافقة على  26

 .جتماع القادماقية فيتجل لاللعدم توفر تفاصيل آلية تنفي  االتف

 

 :(13-2م/27/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  تعثرال حاالت 27

 افقت الهيئة الموقرة علة الحلو  المقترلة:و

 .عن طريق شراء البنك من حصص عقار المشاركة سداد ما عليه من متأخراتأوال: 

 اعادة جدولة التمويل.ثانيا: 

 .لتزام بالتبرعإلغاء مبلغ االثالثا: 

 

 :(14-2م/29/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  طلل صرف رصيد لساب الخيرات 28

 

 وافقت الهيئة علة المسابمة مو لساب الخيرات.
 

 :(15-2م/30/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  تعييو اللتنة التنفي ية للهيئة 29

 يل اللتنة التنفي ية للهيئة للفترة الحالية وافق ف يلة الشيخ رئيس الهيئة علة تش

ف يلة الشيخ/ د. ( بع وية كل مو : ف يلة الشيخ/ عصام اسحاق ، و2019-2021)

 ماجد ال ندي.

طلااااال مراجعاااااة بناااااود االتفاقياااااة الرئيساااااية للتمويااااال بعقاااااد  30

 للشركات المرابحة

 :(16-2م/31/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

المعيار لم و،  5/2/2في مادته  الشرعي الخاص بالمرابحة االلتزام بالمعيارأوصت الهيئة ب

يمن  الشراء الم كور  ال م  الوعد ال ي يترتل عليه االلتفاف علة عدم ضمان الشريك ، 

  في نظر الهيئة اآلتي: ول لك فالحل
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مو  %80والبنك  %20أن يتم  لك بعقديو منفصليو، يت مو العقد ااو  شراء العميل 

عقار أو مصن  دون وجود أي وعد في ب ا العقد، أو أن ي ون الوعد بالشراء أو بالبي  

 بالقيمة السوقية أو بما يتفق عليه الطرفان.

والعقد الثاني بو عقد التأجير المنتهي بالتمليك م  الوعد أو عقد المرابحة ، وفي لالة 

 د في ب ا العقد .المرابحة يتم االتفاق علة الثمو المتفق عليه ال ي يحد

 

طلاااال الموافقااااة علااااة تعااااديل منااااتج لساااااب ااطفااااا  بااااراعم  31

 واعتماد شهادة شرعية جديدة

 :(17-2م/32/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

 .لساب ااطفا  براعمتعتمد الشهادة الشرعية المحدثة لمنتج 

طلاااال الموافقااااة علااااة منااااتج تموياااال شااااراء الساااايارات بنظااااام  32

 ة المتبقية القيم

 :(18-2م/33/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

واالستفسااار تمويال شاراء السايارات بنظاام القيماة المتبقياة " "مناتج  بعاد دراساة -1

  .المنتجعما يلزم، ال ترى الهيئة مانعا شرعيا مو تقديم وتسويق 

 .منتجلتعتمد الشهادة الشرعية ل -2

ا المناااتج علاااة الهيئاااة بعاااد  عااادادبا تعااار  العقاااود والمساااتندات المنظماااة لهااا  -3

 .ومراجعتها

 :(19-2م/34/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  (2/2019القادم )االجتماع  مناقشة أعما  33

 .2019يونيو 17و  16بيو يومي  وافقت الهيئة علة تو ي  ااعما  المدرجة

 

ة المتطلبااااات الرقابيااااة وال ااااوابط الشاااارعية للمنظومااااة التقنياااا 34

 المصرفية اإلسالمية 

 :(1-ط2م/35/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

 أوال : توضي الهيئة اآلتي:

طالمااا أن  الهيئااة طاارف خااارجي وتقااوم بمساااعدة التاادقيق الشاارعي بالتأكااد مااو  -1

الخطوات الشرعية في المنظومة االل ترونية فال لاجة لتعييو طرف ثالاث للتادقيق 

 عليه مو نفقات  ائدة.الشرعي لما يترتل 
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فيما يتعلق بالخطوات الفنية والمخااطر واإلشا االت التقنياة للمنظوماة اإلل ترونياة  -2

 .فان  ب   المهمة يم و  سنادبا للمدقق الخارجي للبنك 

 

طلااال الموافقاااة علاااة  نشااااء صاااندوق لااارأر الماااا  المحماااي  35

 لزبائو متموعة أ موت اإلستثمارية

 :(2-ط2م/36/2019رقم )وقرة قرار وتوصية الهيئة الم

 

 في االجتماع القادم. تفاقية الخاصة به ا الصندوقتوصي الهيئة بعر  اال -1

 

 :(3-ط2م/37/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  لاالت تعثر 36
 

 :للحالة ااولة  علة الحلو  المقترلة الموافقة

 .حصص عقار المشاركةعن طريق شراء البنك من  سداد ما عليه من متأخرات أوال:

 عادة جدولة التمويل.إثانيا: 

 .لتزام بالتبرعإلغاء مبلغ االثالثا: 

 

مساااااتندات وعقاااااود مناااااتج تمويااااال السااااايارات بنظاااااام القيماااااة  37

 المتبقية 

 :(4-ط2م/39/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

 

ر ماجد ال ندي وتتتيز الهيئة المنتج مو ليث المبدأ وتحا  المستندات لف يلة الدك

 لدراستها والتعديل عليها ثم تعر  علة الهيئة.

مبااااااادرات التعاضااااااد باااااايو جااااااانبي بنااااااك مسااااااقط اإلسااااااالمي  38

 والتقليدي

 (:1-2م/40/2019رقم ) قرار وتوصية الهيئة الموقرة
 

على اإلدارة الموقرة السعي الجاد لتحقيق المزيد من االستقالل واالبتعاد عن اإلندماج في 
دارات الخاصة بميثاق سواء ما يتعلق بالخزينة أو االستثمار أو التمويل أو جميع اإل

 التسويق أو بيع المنتجات وتطويرها وإدارتها أو نحو ذلك.
 

 :(2-2/م41/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة استفساااار ماااو البناااك المركااازي لاااو  آلياااة التسااااب اارباااا   39
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  في عقود الوكالة باالستثمار

 قة التساب البنك لألربا ؟طري -أ

 يعتمد البنك في التساب الربي في عقود الوكالة باالستثمار علة الربي اإلجمالي.

 العقبات التي تواجه البنك في الوكالة باالستثمار؟  -ب

م الوكيال حسايصعل علة البنك التساب الربي مو صاافي اارباا  وبا ا يعناي أن ي

بأعمااا  الوكالااة، كمااا أنااه فااي لااا   كاال النفقااات والرواتاال والمصاااريف المتعلقااة

مشاركة أموا  الوكالة م  أموا  الوكيل يصاعل معهاا عملياة فصال ماا كاان يخاص 

 الموكل مو مصاريف ان  العامليو يقومون بنفس ااعما  دون فصل.

كما أن الوكيل قد تتعدد لديه التهات الموكلاة لاه ويطلال ماو كال جهاة أن تادف  لاه 

 نفس المصاريف.

 الرقابة الشرعية في المسألة؟رأي بيئة  -ت

ساااالمية فاااي الوكالاااة لبناااو  اإلاتف ااال بيئاااة الرقاباااة الشااارعية أن تتعامااال  -1

يتم و الموكل )البنك( مو أن يشترط ربحا معيناا وماا فالمرابحة. باالستثمارية 

وللموكل أن يشترط علاة الوكيال التاأميو الت اافلي علاة  ،للوكيللافز  فهو اد 

 لوكيل عو السداد. بائو ا  ن تعثر الديون

 

كان الوكيل شركة لديها تقارير مالياة ومراجعاات لساابية فللموكال )البناك(   ن -2

داريااة وي ااون ربااي أن يشااترط علااة الوكياال أن يتحماال كافااة المصااروفات اإل

 .الوكالة مو الربي الصافي المعلو في تقاريربا المالية

 

يشاترط علاة الوكيال الوكيل متسسة أو فردا فيم و للموكل )البنك( أن  ن كان  -3

أن يتحمل كافة المصروفات اإلدارية وي ون رباي الوكالاة ماو الاربي اإلجماالي 

محسوما منه بنود خاصة تتعلق بالمصروفات المباشرة للعقد )مثل مصاروفات 

 النقل والتحويل(.

 

 :(3-2/م42/9201رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  استفسار مو البنك المركزي لو  ااجرة المقدمة 40
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ة أو عامو ليث المبدأ، ااجرة ـ مقدماة أم ماتخرة ـ تتال بالعقاد، وتساتحق باساتيفاء المنف

باااالتم يو ماااو  لاااكء وبنااااء علياااه، فااصااال أن تقياااد ااجااارة المقدماااة ضااامو االلتزاماااات 

)المطالبات( للسنة المالية المعنية لغاية اساتحقاقها باالنتفااع لقيقاة أو تم يناا، خاصاة فاي 

إلجااارة الموصااوفة فااي ال مااة، أو فااي لاااالت كاناات قيمااة باا   ااجاارة كبياارة ) ات لاااالت ا

أبمية نسبية( ويحتمل تع ر تسليم محل االنتفاع أو التم يو منه قريبا. ل و، ال ماان  شارعا 

ومحاساابيا مااو اعتبااار باا   ااجاارة ربحااا تحاات الحساااب قياسااا علااة التو يعااات الدوريااة 

 (13) طويلاااة ااماااد، لياااث يااانص المعياااار الشااارعي لألرباااا  فاااي الم ااااربات الشااارعية

... ويتااو  تقساايم مااا ظهاار مااو ربااي باايو  8/8للم اااربة، الصااادر عااو اايااوفي بأنااه: "

الطرفيو تحت الحساب، ويراج  ماا دفا  مقادما تحات الحسااب عناد التن ايي الحقيقاي أو 

 ". ... الح مي

فاااع لساابل ال يرجاا  للزبااون ويترتاال علااة باا ا أنااه   ا فسااخ العقااد قباال التم اايو مااو االنت

المستأجر، فان البنك مطالل بتعاويي الزباون فاي  لاك. وبا ا يقت اي وضا  المخصصاات 

وااللتياطيات المالياة الال ماة لمعالتاة المطالباات التاي قاد تارد علاة ااجارة المقدماة غيار 

 المستحقة،   ا تم التسابها ربحاء وهللا أعلم

 

تااااادريتي عاااااو أساااااهم ( للموافقاااااة علاااااة الخااااارو  ال4طلااااال ) 41

 م 2019" لغاية شهر ديسمبر ......ميثاق في "شركة 

 :(4-2/م43/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

 

 ديساامبرلتااة  .....الموافقااة علااة اسااتمرار البنااك فااي البياا  التاادريتي اسااهمه فااي شااركة 

 تنقية ااربا .االلتزام بم م  2019

 

بعااااي أصااااو  صاااا و  طلاااال موافقااااة الهيئااااة علااااة اسااااتبدا   42

 م2017يوينو -ميثاق مو اإلصدار ااو  

 :(5-2/م44/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
 

لصالي اإلصدار  بسبل  طفائها و لك وافقت الهيئة علة استبدا  بعي ااصو  المص  ة

 .مو ص و  ميثاقااو  
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التقرير الشرعي السانوي لصا و  ميثااق )االصادار ااو ( وفقاا  43

 لمتطلبات الرقابية مو بيئة سوق الما .ل

 

 :(6-2/م45/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
 

و لاك بعااد االطااالع  تعتماد الهيئااة التقريار الشاارعي الساانوي لصا و  ميثاااق اإلصاادار ااو 

 .علة تقرير التدقيق الشرعي الخاص به   الص و 

 

حماااي طلااال الموافقاااة علاااة  نشااااء صاااندوق لااارأر الماااا  الم 44

 لزبائو متموعة أ يموت االستثمارية

 :(7-2/م46/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
 

 .ال مان  مو أن يسوق ميثاق ب ا الصندوق طالما له بيئة شرعية تشرف عليه

شارعا وفيما يخص التحوط فانه ليس ضمانا مباشارا و نماا تااب  لابعي الخياارات التاائزة 

 مو المشتقات.

 

 :(8-2م/47/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  يدة مقترلة لمنتج لساب ال بل مو ميثاقبي لة جد 45
 

 ( مو خطوات تسلسل المنتج لي ون اآلتي:4عدلت الهيئة علة البند )

ً أو يطلل مو البنك االلتفاظ بال بل  -4 م و للزبون اختيار استالم ال بل فعليا

ال بل فعليا وله الحق في توكيل البنك في ااصل أن يتسلم الزبون . بالنيابة عنه

 تسلمه نيابة عنه واالتفاظ به.

و  ا اختار الزبون الوكالة فيتل أن تت مو االتفاقية المشتركة بينه وبيو البنك 

 ب   الوكالة وااللتفاظ بال بل.

 

 مستندات منتج تمويل السيارات بنظام القيمة المتبقية  46

 

 :(9-2/م48/2019رقم ) قرار وتوصية الهيئة الموقرة
 

 .يتجل لمزيد مو الدراسة
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 تمويل بعقد السلم"الطلل الموافقة علة منتج " 47

 

 :(10-2/م49/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
 

 يعر  علة اللتنة التنفي ية للدراسة و فادة الهيئة في االجتماع القادم.

 

  ا طلل اعتماد التحديث علة سياسة تقاسم اارب 48

 

 :(11-2/م50/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 
 

( المحدثاة ماو سياساة تقاسام اارباا  و لاك بعاد التعاديل عليهاا 4النساخة ) اعتمدت الهيئة

 وفقا لآلتي:

ال توافق الهيئة علة التعديل المقتر  وتبقاة المادة ل عاالن ( Cالنقطة ) 5.3الفقرة  -1

 عو ااو ان كما بي.

المتعلااق بتنظايم دفاا   ( وافقاات الهيئاة علااة التعاديل المقتار Fنقطاة )ال 5.5الفقارة   -2

 الهبة علة الودائ  ال بيرة.

( ووافقت علاة التعاديالت 2( لي ون رقمه )1وافقت الهيئة علة تعديل الملحق رقم ) -3

 المقترلة علة الهي لة.

( علاااة السياساااة بشاااأن 1وافقااات الهيئاااة علاااة  ضاااافة ملحاااق ي اااون رقماااه رقااام ) -4

PER/IRP. 

 

 :(12-2/م51/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  تعثرحاالت ال 49

اللتنة التنفي ية فيما يخص لاالت التعثر الثالث الم كورة ووافقت  توصياتاعتمدت الهيئة 

 علة الحلو  المقترلة وبي:

 .عو طريق شراء البنك مو لصص عقار المشاركة سداد ما عليه مو متأخرات  -1

 .دون  يادة ويلعادة جدولة التم  -2

 .لتزام بالتبرع لغاء مبلغ اال -3
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 يتعلق بتوقيت توقي  الزبون علة عقد المرابحة.استفسار  50

 

 :(13-2/م52/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

رط أن ي تل الوقت والتاريخ في كل المستندات لتة يتم و التدقيق ماو ضابط المرالال يشت

  رط، ويشتااساسية لعقد المرابحة

 

متعلق بطلل الزبون تأجيل دف  أقساط التمويل العقاري استفسار  51

 لظروف مالية خاصة

 

 :(13-2م/53/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

 

أن البنك يتجل وت اف مادة مسااوية لمادة التأجيال علاة المادة المتفاق عليهاا منا   -1

 بداية التعاقد.

يعد  في قيمة ااجرة بالزيادة أو يازاد فاي  كما يم و وبناءا علة اتفاق الطرفيو أن -2

 قيمة الولدات و لك عو طريق ملحق يوقعه الطرفان.

 

 استفسار متعلق بعقود المشاركة للتمويالت الس نية 52

 

 :(13-2/م54/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

 

 لك تنتقل مل ية لمصلحة البنك فان  بي  الحصة الشهرية ي ون عند سداد الزبون للقيمة، وب

 ويتل أن ينص علة ب ا في العقود.الحصة للزبون بشرط بلوغ أجل الدف  المتفق عليه، 

 

استفسار متعلق بالمبلغ المالي المرتتا  نظيار التساوق بالبطاقاة  53

 االئتمانية

 :(13-2/م55/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

لتزامات الناشئة عو لسداد اال اوالحسابات ضمان مستقال اتمانية منتتئالبطاقات االما دامت 

تمانية ئووجل التنبيه أن ال تربط ب   البطاقات اال ،استخدام بطاقة االئتمان فال  ش ا 

البطاقة بنسبة معينة مو المبلغ كالبنو  التقليدية التي تحدد سقف بالحسابات التارية 

 المودع في الحساب التاري.

 

 :(3.1-3م/58/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  2019 صل بيو أموا  ميثاق وبنك مسقططلل اعتماد شهادة الف 54

دقيق الشرعي المقدم للهيئة لو  فحص أدوات الفصل بيو ميثاق تاعتمادا علة تقرير ال

 وبنك مسقط فقد وافقت الهيئة علة الشهادة واعتمدتها.
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 :(3.2-3م/59/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  االئتمانيةطلل التعديل في آلية استقطاع أجرة البطاقات  55

 

سااتقطاع أجاارة الخاادمات المرتبطااة توصااي الهيئااة بااأن يسااتمر البنااك فااي اآلليااة الحاليااة ال

 شرعي يدركه الزبائو با ن هللا.التزام  تمانية وفي  لكئبالبطاقات اال

 

 :(3.3-3م/60/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  "ركة االئتمانية المشت طلب الموافقة على منتج "البطاقة 56

 

 االئتمانية المشتركة. وافقت الهيئة علة منتج البطاقة

 

 :(3.4-3م/61/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  :طلل الموافقة علة منتج "ميثاق لتمويل ااعما  " 57

 

 ميثاق لتمويل ااعما .وافقت الهيئة علة منتج 
 

 :(3.5-3م/62/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  طلل الموافقة علة منتج "تمويل بعقد السلم " 58

 

 وافقت الهيئة علة منتج "التمويل بعقد السلم ". -1

( 1.2( ماو فقارة )وصاف الوظيفاة ااساساية 3-1-2أوصت الهيئة بتعديل الفقارة ) -2

متلااس العقااد / أو خااال  بحيااث ي ااون دفاا  البنااك للزبااون السااعر المتفااق عليااه فااي 

 أيام.3

 

طلاال الموافقااة علااة االسااتثمار فااي الصاا و  الساايادية لااو ارة  59

 المالية 

 :(3.6-3م/63/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

 

وافقت الهيئة علة االستثمار في اإلصدار الثاني للص و  السيادية علة أن تعر  

 خاصة بها علة الهيئة.المستندات والوثائق والشهادة الشرعية ال
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 :(3.7-3م/64/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  طلل الصرف مو لساب الخيرات 60

 .مو لساب الخيرات  طلل الصرف وافقت الهيئة علة

 

 :(3.8-3م/65/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  دليل المنتج لمشاركات ومرابحات الشركاتاعتماد طلل  61

 لهيئة مو ليث المبدأ علة دليلي منتتي المشاركات والمرابحات للشركات.وافقت ا

 

طلل الموافقة علة تسويق خدمة "للو   دارة المحافظ لزبائو  62

 لفاوة للخدمات المصرفية الخاصة "

 :(3.9-3م/66/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

دارة المحافظ إل" لشريعة اإلسالميةوافقت الهيئة علة خدمة تسويق الحلو  المتوافقة م  ا

 لزبائو لفاوة للخدمات المصرفية الخاصة".

 

طلل الموافقة علة العر  المقدم للمتسسات الح ومية  63

 الودائ  الثابتة والشركات بشأن

 :(1.3-4م/69/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

يهاال مااو صااافي  يصااي للبنااك أن، وال توافااق الهيئااة علااة صاايغة رسااالة العاار   -1

 أرباله لرب الما  دون مشارطة أو  لتزام بالهبة.

يصي للبنك أن يمني رب الما  ربحا تحت الحسااب وعناد التسااب الاربي المتحقاق  -2

في نهاية فترة اإلستثمار للبنك أن يتنا   عو بعي ااربا  لرب الما  دون  لتازام 

 مسبق ب لك. 

 

اافراد )كتيل طلل الموافقة علة تحديث رسوم منتتات  64

 التعريفة(

 :(2.3-4م/70/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

ال توافق الهيئة علة فر  رسم شاهري علاة لساابات التاوفير التاي يانقص فيهاا الرصايد 

عو الحد اادناة، ان لسااب التاوفير قاائم أصاال علاة عقاد الم ااربة وبمثال با   الرساوم 
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 تنقط  الشركة.

 

المنظومة االل ترونية الحالية    لال علة طلل الموافقة  65

  جديدةمنظومة ب

 :(3.3-4م/71/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

وافقت الهيئة الموقرة علة مشروع تغيير المنظومة اإلل ترونياة وأوصات بعار  تفاصايل 

 المشروع عليها قبل التدشيو.

 

ثاق في "شركة ( للموافقة علة البي  التدريتي اسهم مي5طلل ) 66

 م 2020" لغاية شهر يونيو ......

 :(3.4-4م/72/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

 يوينااولتااة  .....الموافقااة علااة اسااتمرار البنااك فااي البياا  التاادريتي اسااهمه فااي شااركة 

االلتزام بتنقية ااربا  وتقديم تقرير لاو  وضا  با   ااساهم فاي االجتماعاات م م  2019

 للهيئة لتة المهلة المحددة أعال .الدورية 

 

طلل الموافقة علة تتنيل ااربا  المطهرة مو عوائد اإلستثمار  67

 في أرب  شركات

 

 :(3.5-4م/73/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة 

وفقاا للعمليااة الحساابية لتنقيااة الاربي المعتماادة فااي سياساة اإلسااتثمار، توافاق الهيئااة علااة 

. كماا توصاي مو الشركات الم كورة وفقا لسياسة لسااب الخياراتلمطهرة تتنيل المبالغ ا

 بالتأكد مو العملية الحسابية قبل الصرف.

 :(3.6-4م/74/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  ...طلل الموافقة علة بي لة محفظة التمويل العقاري م  شركة  68

 توصي الهيئة باعادة دراسة المشروع .

 

 :(3.7-4م/75/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة م2019أجيل صرف مبلغ لساب الخيرات لعام طلل ت 69

 

م 2019 للسانة المالياةصرف المبلغ المتبقي في لساب الخيارات وافقت الهيئة علة تأجيل 

 م علة التمعيات الخيرية المعتمدة.2020خال  الرب  ااو  مو عام علة أن يتم الصرف 

 

 :(3.8-4م/76/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  اد سياسة خطة الطوارئ )مبادئ توجيهية(طلل اعتم 70

 ستمرارية ااعما  وتحليل آثار ااعما  التتارية )خطة الطوارئ(.اخطة تعتمد 
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 :(3.9-4م/77/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  المخصوص طلل الموافقة علة منتج لساب الوديعة الثابتة 71

وافقات الهيئاة علاة مناتج لسااب الوديعاة الثابتاة واشاترطت أن تم اي مادة قبال تساالم  -1

 الزبون أي ربي تحت الحساب.

 

 :(3.10-4م/78/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  طلل الموافقة علة اتفاقية الوعد لتداو  العمالت  72

 

 .علة اتفاقية الوعد لتداو  العمالت الموافقة -1

رات التقابي وترتيبهاا لسال اإلم انياة فاان أم او التقاابي اعدم التراخي في خيأوصت ب -2

في  ات اليوم المتفق عليه و ال ال يصار  لة الياوم التاالي و لاة الياوم الثالاث  ال بعاد تعا ر 

 التقابي في اليوم السابق له.

 

 :(3.11-4م/79/2019رقم )قرار وتوصية الهيئة الموقرة  لالة تعثر 73
 علة الحلو  المقترلة: ةالموافق

 .عن طريق شراء البنك من حصص عقار المشاركة سداد ما عليه من متأخرات أوال:

 اعادة جدولة التمويل.ثانيا: 

 .إلغاء مبلغ اإللتزام بالتبرعثالثا: 

 

 
 

 مسقط:
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