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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2012/69
ب�إ�صدار تعديالت على بع�ض �أحكام القانون امل�صرفـي
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
وعلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 80/5
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وب ــناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بتعديالت القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2000/114امل�شار �إليه
املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  22 :من حمــــرم �سنة 1434هـ
املـوافــــق  6 :من دي�سمرب �سنة 2012م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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تعديالت بع�ض �أحكام القانون امل�صرفـي
�أوال  :ي�ضاف �إىل القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2000/114باب جديد
على النحو الآتي :
الباب ال�ساد�س
الأعمال امل�صرفية الإ�سالمية
املـــادة ( ) 121
ت�سري �أحكام هذا القانون واللوائح والتعاميم والإر�شادات ال�صادرة تنفيذا لأحكامه على
امل�صارف املرخ�ص لها مبزاولة الأعمال امل�صرفية الإ�سالمية  ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع
طبيعة الأعمال امل�صرفية الإ�سالمية .
املـــادة ( ) 122
يخت�ص جمل�س املحافظني بو�ضع اللوائح والتعاميم والإر�شادات املتعلقة بالأعمال امل�صرفية
الإ�سالمية �سواء فيما يتعلق بالرتخي�ص  ،التنظيم والإدارة والرقابة ال�شرعية  ،ر�أ�س املال ،
االئتمـ ــان  ،ح ــدود اال�ستثم ــار واالنك�شــاف  ،املحا�سبــة  ،التقاريــر  ،الإف�صــاح  ،و�إدارة املخاطــر
�أو غريها .
املـــادة ( ) 123
يخت ــ�ص البنك املركــزي بالرتخيـ�ص مبمار�ســة الأعمــال امل�صرفية الإ�سالمية من خــالل
م�صارف �إ�سالمية �أو نوافذ بامل�صارف التقليدية .
املـــادة ( ) 124
دون الإخ ــالل بالقيــود التي ي�ضعها جمل�س املحافظني  ،يكون للم�صــارف املرخــ�ص لهــا
مبزاولة الأعمال امل�صرفية الإ�سالمية فـي �سياق ممار�ستها لتلك الأعمال  ،القيام بكافة
املعامالت  -دون ح�صر  -وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ولها ب�صفة
خا�صة الآتي :
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�أ  -قب ــول الودائ ــع و�إدارة ح�ساب ــات لال�ستثم ــار امل�شت ــرك �أو املخ�ص ــ�ص بر�س ــوم و�أرب ــاح
�أو من غريهما .
ب  -التمويل واال�ستثمار فـي �صيغة امل�ضاربة �أو امل�شاركة �أو املرابحة �أو الإجارة �أو ال�سلم
�أو اال�ست�صناع �أو القرو�ض احل�سنة وغريها من ال�صيغ ال�شرعية .
ج �	-إ�صدار ال�صكوك املدعمة بالأ�صول وامل�شروعات واال�ستثمار فيها .
د  -التعامل على الأموال العقارية واملنقولة بيعا و�شراء وا�ستثمارا وت�أجريا وا�ستئجارا ،
وذلك ا�ستثناء من القيود املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون والقوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية ذات ال�صلة .
املـــادة ( ) 125
تعفى امل�صارف املرخ�ص لها مبزاولة الأعمال امل�صرفية الإ�سالمية من الر�سوم التي تفر�ض
على املعامالت املتعلقة بتملك الأموال العقارية واملنقولة �أو �إيجارها �أو ا�ستئجارها التي
جتريها لغر�ض مزاولة الأعمال امل�صرفية الإ�سالمية بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 126
�أ  -تكــون للم�صــرف املرخــ�ص لــه مبزاولــة الأعمـال امل�صرفيـة الإ�سالميـة جلنة للرقابـة
ال�شرعية تبني اللوائح ت�شكيلها واخت�صا�صاتها ونظام العمل بها  ،كما تبني ال�شروط
الواجب توافرها فـي �أع�ضائهــا  ،وي�صدر بتعيني �أع�ضائهــا وحتديــد مكاف�آتهــم قــرار
من اجلمعي ــة العامــة للم�صرف .
ب  -علـى جمل ــ�س املحافظني �إن�شــاء هيئــة عليــا للرقابــة ال�شرعيــة  ،ويبني قرار الإن�شــاء
ت�شكيلها واخت�صا�صاتها ونظام العم ــل بهـا وال�شـروط الواجب توافرها فـي �أع�ضائها
وحتديــد مكاف�آتهم .
ثانيا  :يلغــى ك ــل مــا يخالــف التعدي ــالت امل�ش ــار �إليهــا فـي البن ــد ال�سابــق �أو يتع ــار�ض مع
�أحكامها .
ثالثـا  :يعمل ب�أحكام هذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .

