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مقدمـــة ..
حققت مسرية جملس التعـاون منذ انطالقتها يف مـايو 1981م العديد من
املشاريع املـشتركة ،إضافة إىل التنسيق والتعاون والتكامل يف كافة اجملاالت .ومتثل
العالقات االقتصادية والتجاريـة أحد األسس اليت تقوم عليها بنية العمل اخلليجي
املشترك؛ فمن ضمن األهداف األساسية اليت نص عليها النظام األساسي للمجلس
يف مادته الـرابعة ،وضع أنظمة مـتماثلة يف خمتلف امليـادين مبا يف ذلك الشئون
االقتصادية واملالية والشئون التجارية واجلمارك واملواصالت واالتصاالت والطاقة.
وتضمنت االتفاقية االقتصادية بني دول جملس التعاون اليت مت اعتمادها يف قمة
جمـلس التعاون مبسقط يف  31ديـسمرب عام 2001م ،نصوصـًا جديدة تعكس
مسـتجدات العمل املشترك ،مثل االحكـام املتعلقة بالسوق اخللـيجية املشتركة
(الفصل الثاين) ،واالحتاد النقدي واالقتصادي (الفصل الثالث) ،حيث أرست قواعد
العمل االقـتصادي اخلليجي املشترك من مرحلـة التعاون إىل مرحلة التكامل وفق
آليات وبرامج زمنية حمددة.
وتسعى دول اجمللس ،ومن خالل ما تقوم به جلنة التعاون املايل واالقتصادي،
وجلنة حمافظي مـؤسسات النقد والبنوك املركـزية بدول اجمللس لتحقيق التكامل
االقتصادي بـني دول اجمللس  ،إىل تنسيق سياساهتا املالية والنقدية واملصرفية ،األمر
الذي وفـر لدول اجمللس استقرارًا ماليًا ونقدياً .ومكن املصارف واملؤسسات املالية
بـدول اجمللس من الوصول إىل مستوى مرمـوق ،مبا يف ذلك مواكبتها للتطورات
واملتطلبات الدولية يف تطبيق األنظمـة األساسية للرقابة املصرفية الصادرة عن جلنة
بازل ،ومعايري الشفافية واإلفصاح وكفاية رأس املال .وتبنت دول اجمللس عددًا من
الوثائق يف اجملال املصريف ،لدعم القـطاع املصريف اخلليجي وزيادة قدرته التنافسية
إقليميًا ودولياً.
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ويف ظل املعطيات واالجنازات االقتصـادية اليت حققتها دول اجمللس ،برزت
أمهية توحيد ممارسات الرقابة واإلشراف على العمل املصريف يف دول اجمللس .وبدأ
العمل لتحقيق هذا اهلدف بقرار من جلنة حمافظي مؤسسات النقد والبنوك املركزية
بدول اجمللس (أكتوبر 2002م)  ،ومتت مناقشة متطلبات اإلشراف والرقابة الالزم
تنسيقها أو توحيدهـا بني دول اجمللس من قبل جلنة فنية خمتصة هي جلنة اإلشراف
والرقابة علـى اجلهاز املصريف بدول اجمللس حيث قـامت بدراسة قوانني وأنظمة
الرقابـة والسياسات واإلجراءات املصرفيـة بغرض التنسيق والتوفيق بني األجهزة
الرقابيـة للدول األعضاء ،ومـراجعة ما صدر مـن معايري وأوراق عمل وأدلة
استرشاديه ،وقامت بالتعـاون مع صندوق النقد الدويل بإعداد مسح شامل حول
جتانس األنظـمة اإلشرافية والرقابية على القطاع املصريف بدول اجمللس ،واالستفادة
من التجربة األوروبية هبذا اخلصوص .ومت تكليف جهة استشارية متخصصة للقيام
بإعداد اإلطار العـام لنموذج العمل املشترك لتقريب وتوحيد النظام املصريف بدول
اجمللس هبدف صياغته كوثيقة جتسد تعليمات رقابية وإشرافيه مشتركة لدول جملس
التعاون ،كجزء من اجلهـود الرامية إىل زيادة التكـامل االقتصادي لدول جملس
التعاون وحتقيق متطلبات االحتاد النقدي.
وبناء على تكليف من جلنة حمـافظي مؤسسات النقد والبنوك املركزية بدول
اجمللس قامت جلنة اإلشـراف والرقابة على اجلهاز املصريف بدول اجمللس باالشتراك
مع قانونيني من مؤسسات النقد والبنـوك املركزية بدول اجمللس مبراجعة وصياغة
هذه التعليمات الرقابية واإلشـرافية ،ورفعت توصيتها إىل جلنة حمافظي مؤسسات
النقد والبنوك املركزية بدول اجمللس للنظر بشأهنا.
ويف االجتماع الرابع واخلـمسني للجنة احملافظني ( 19مارس 2012م) اتفقت
اللجنة على تعديل مسمى الوثيقة لتصبح "املعايري االسترشادية للرقابة املصرفية املوحدة
لدول جملس التعاون" .واعتماد العمل هبا بصفـة استرشاديه ملدة سنتني متهيدًا للنظر
بالعمل هبا بصفة ملـزمة بعد مراجعتها واالتفاق عليها .وتقوم الدول األعضاء بتقدمي
تقارير دورية عن مدى تطبيقها ومالحظاهتا بشأهنا.
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وجرى صياغة هذه الوثيقة على أساس املبادئ التالية:
ـ األخـذ يف االعتبار أنه هـذه املبادئ هي أسـاس ملشروع االحتـاد النقدي،
واالستقرار املايل.
ـ التدرج يف تنسيق (أو توحيد) هذه املبادئ.
ـ الالمركزية يف عملية اإلشراف والرقابة حيث حتتفظ مبقتضاه السلطات الوطنية
مبسئولية الرقابة على البنوك الوطنية.
ـ اعتماد احلد األدىن من املعـايري االحترازية مع منح مؤسـسات النقد والبنوك
املركزية املرونة لوضع معايري أكثر صرامة.
ـ األخذ بأفضل املمارسات الدولية يف صياغة هذه املبادئ ،مع األخذ يف االعتبار
آخر التطورات فيما بعد األزمة املالية العاملية.
وتشتـمل وثيقة "املعايري االسترشادية للرقـابة املصرفية املوحدة لدول جملس
التعاون" على ( )8فصول وملحقني هي :
_ النطاق واالعفاءات والتعاريف (الفصل األول).
_ وأدوار اهليئات الرقابية املشتركة والوطنية على اجلهاز املصريف (الفصل الثاين).
_ ومتطلبات الترخيص ملزاولة وتسويق األنشطة املصرفية (الفصل الثالث).
_ واحلد األدىن للمتطلبات االحترازية (الفصل الرابع).
_ والصالحيات الرقابية املنوطة بالسلطات الوطنية (الفصل اخلامس).
_ وإدارة األزمات واملخاطر االئتمانية (الفصل السادس).
_ واالمتثال (الفصل السابع).
واحكام متممـة تتناول جمموعة من القضايـا  ،تشمل مكافحة غسل األموال
ومتـويل االرهاب ،واحلوكمة ،ووكـاالت التصنيف االئتماين ومـراكز املعلومات
االئتمـانية ،واملعايري احملاسبية واملراجعة ،والتواصل اخلارجي (الفصل الثامن) .ويتناول
امللحق ( )1التوجيهات املتعلقة مبعايري الرقابة املصرفية ومتطلبات مالءة رؤوس أموال
البنوك ،فيما يتناول امللحق رقم ( )2الربنامج الزمين لتطبيق (بازل . ) III
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هذا وستعمل الدول األعضاء هبذه املعايري بصفة استرشاديه ملدة سنتني متهيدًا
للنظر بالعمل هبا بصفة مـلزمة بعد مراجعتها واالتفاق عليها .وسيتم تقدمي تقارير
دورية للجنة حمـافظي مؤسسات النقد والبنـوك املركزية بدول اجمللس عن مدى
تطبيقها ومالحظاهتا بشأهنا.
آملني أن حتقق هذه الـوثيقة "املعايري االسترشادية للـرقابة املصرفية املوحدة
لدول جملس التعاون" اهلدف املرجو من إقرارها.
واهلل ويل التوفيق،،،

األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية
قطاع الشئون االقتصاديـة ـ إدارة املـال والنقـد
مايــو 2012م
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التمهيــد ..
 _ 1إن الغرض من التعليمات املبينة أدناه هو تقريب وتوحيد التشريعات املصرفية
بدول جملس التعاون فيما يتعلق مبتطلبـات الترخيص واملتطلبات االحترازية
واإلشراف على املصارف العاملـة يف الدول األعضاء لتعزيز االستقرار املايل
لدول اجمللس ودعم الوحدة النقدية فيـما بينها .وتعترب هذه التعليمات مبثابة
حدود دنيا للرقابة املصرفية بدول اجمللس بصفة استرشاديه.
 _ 2لضمان التمثيل العادل للدول األعضاء ،لن يتم متثيل املراكز املالية املنشأة داخل
أي دولة عضو يف اللجان وفرق العمل الرقابية اإلقليمية.
 _ 3جيوز إنشاء جلان أو فرق عمل تضم ممثلني عن السلطات الوطنية ،وجيوز أن
ينضم إليهم عـند احلاجة خرباء يف الـشئون املصرفـية ،وذلك هبدف بدء
احملـادثات الفنية املتعلقة باجملاالت اليت ختدم تقـريب أنظمة الرقابة املصرفية.
وتـشمل هذه اجملـاالت ،من بني أمور أخـرى ،احلد األدىن للمـتطلبات
االحترازية ،والتـرخيص ،واخلدمات املصرفية اإلسالمية ،ومصارف اجلملة،
ومتطلبات انضباط السوق ،وإدارة األزمات .وسوف يتم انعقاد هذه اللجان
أو فرق العمل عند احلاجة فيما يتعلق باملسألة اليت جيري دراستها ،كما جيوز
إنشاء هذه اللجان أو الفرق ملدة حمدودة حسب مقتضى احلال.
 _ 4يتعني على السلطات الوطنية وموظفيها العمل مبهنية ونزاهة يف أداء واجباهتم،
على أن يتم تزويدهم باملوارد املالية والبشرية الكافية إىل جانب البنية التحتية
التشغيلية الالزمة واملناسبة.
 _ 5من أجل ضمـان اتساق وتوافق التطبيق ،على الـسلطات الوطنية أن تعتمد
تعريفا موحدا لـ"املصرف" ،ويتم استثناء املؤسسات املالية األخرى اليت ال
تنطبق عليها هذه التعليمات .وعلى وجه اخلصوص ،لن تنطبق هذه التعليمات
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على املؤسسات املالية غري املصـرفية ،مثل شركات التمويل اليت لن يشملها
تعريف املصـرف .كما أن هذه التعليمات لن حتول بأي شكل من األشكال
دون تطبيق القوانني الوطنية اليت تنص علـى منح تراخيص إضافية جتيز قيام
املصارف بأنشطة حمددة أو إجراء أنواع معينة من العمليات.
 _ 6هتدف هذه التعلـيمات إىل وضع حد أدىن للـمتطلبات املفـروضة على
املصارف العاملة يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،وجيوز للسلطات
الوطنية ،حسب تقديرها ،فرض شروط وطنية إضافية إىل جانب احلد األدىن
ملتطلبات الترخيـص مبوجب هذه التعليمات .وقد تشمل الشروط اإلضافية،
من بني أمور أخرى ،قيودا على امللكية األجنبية وعلى عدد الفروع املسموح
هبا ،ومتطلبات إضافية لفتح فروع حملية جديدة وبتوافر موارد كافية ومناسبة
ومتاحة لدى املصارف .وعلى السلطات الوطنية أن تنظر أيضا يف األثر احملتمل
لتلك الشروط اإلضافية وباألخص القيـود على امللكية األجنبية وعلى عدد
الفروع ،وعلى املفاوضات اجلارية مع منظمة التجارة العاملية بشأن قيود النفاذ
إىل سوق اخلدمات املالية.
 _ 7تؤدي املتطلبات االحترازية دورا هاما يف اإلشراف على املصارف ،ولكي يتم
تقريب املتطلبات اإلشرافية علـى املصارف يف مجيع الدول األعضاء ،ينبغي
وضع متطلبـات احترازية مشتركة تفـرض على املصارف العاملة يف الدول
األعضاء تصنيف األصول على أساس درجة املخاطر املترتبة عليها ،حبيث يتم
تصنيف املخاطر على أسـاس احلد األدىن للمعايري احملددة .ويف هذا الصدد،
اعتمدت جلنة بازل للرقابة املصرفية اتفاقا إطاريا يف شهر يونيو  2004بشأن
التقارب الدويل لقياس رأس املال ومتـطلبات رأس املال والذي يُتطلب من
الدول األعضاء ،مبوجب التعليمات القائمة ،أن تطبق أحكامه على املصارف
العاملة على أراضيها ،على أن يشمل تطبيق إطار عمل بازل مجيع التعديالت
والتنقـيحات واملراجعات اليت تلي تاريخ سريـان هذه التعليمات ،وحتديداً،
اعتماد مجيع متطلبات بازل  3وأية تعديالت الحقة.
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 _ 8نظرا إىل تنوع املصارف العاملة يف دول اجمللس ،ينبغي على السلطات الوطنية
أن يكون لديهـا القدرة على طرح األساليب املتـاحة الحتساب املتطلبات
االحترازية اخلاصـة مبخاطر االئتمان ،شريطة أن ختتار مجيع املصارف العاملة
داخل أراضيها مـا بني املنهج املعياري ومنهج التصنيف الداخلي ،على النحو
احملدد من قبل جلنة بازل.
 _ 9من أجل حتقيق املستوى املطلوب من التقارب يف جمال الرقابة االحترازية ،على
السلطات الوطنية اعتماد حدود مُقرَّبة يف اجملاالت املتروكة للسلطات الوطنية
مبوجب إطار اتفاقية بـازل وأية تعديالت عليها أو مالحق هلا يف املستقبل.
ولتحقيق ذلك ينبغي اعتبار املستنـدات الصادرة عن جلنة اإلشراف والرقابة
على اجلهاز املـصريف بدول اجمللس واملـوافق عليها من قبل جلـنة حمافظي
مؤسـسات النقد واملصارف املركزيـة بدول اجمللس حول "اتفاقية بازل "2
والقرارات املتروكة للـسلطات الوطنية املعتمدة مـن اهليئات الرقابية جمللس
التعاون لدول اخلليج العربية" و "معايري التركزات الكبرية" و"بلورة حدود دنيا
لسيـاسة التصنيف وتكوين خمصصات القروض" ومجيع املستندات اليت تعدهلا
أو حتل حملها جزءًا من هذه التعليمات.
 _ 10تنص هذه التعـليمات على إصدار توجيهات جديدة توضح املعايري الواردة
فيها .وجيوز تنقيح هـذه التوجيهات وإعادة إصدارها ،من بني أمور أخرى،
لتضمينها التغيريات اليت تطرأ على املعايري الدولية.
 _ 11هتدف الدول األعضاء إىل ضمان تعاون الـسلطات الوطنية فيها من أجل
تقريب طرق احتساهبا للمتطلبات الرقابية لرأس املال مبا يتماشى مع "بازل 2
وبازل ."3
 _ 12تلتزم السلطات الوطنية بإدراج أفضل املمارسات الدولية ضمن إطار تقريب
التعليمات الرقابية املصـرفية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية .متثل
معايري السـيولة يف هذا السـياق مسألة ذات أمهـية قصوى حيث وافقت
السلطات الوطنية على ضـرورة اعتماد املصارف للمعايري الصادرة عن جلنة
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بـازل" :اإلطار الدويل ملعايري قياس خماطر الـسيولة ومراقبتها (مبا يف ذلك ما
يتعلق بنسبـة تغطية السيولة ( )LCRونسبة التمويل املستقر الصايف (،)NSFR
وأية معايري الحقة مقبولة دوليا بشأن خماطر السيولة .باإلضافة إىل ذلك ،فإن
السلطات الوطنية متفقة من ناحية املبدأ على ضرورة قيامها باستحداث إطار
إشرايف يف مجيع أحناء دول جملـس التعاون لدول اخلليج العربية ،حبيث يسمح
هذا اإلطار إجراء تقيـيم شامل لقدرة املصارف على حتـمل خماطر السيولة
وممارسات إدارة خماطر السيولة ،مبا يضمن وجود سيولة كافية لدى املصارف
بالنـظر إىل منوذج عملها ودورها يف النظـام املايل .وينبغي على هذا اإلطار
اإلشرايف معاجلة خصائص وخماطر السيولة لدى املصارف يف دول اجمللس فضال
عن هيكل وبنية السوق ،على أن يتوفر هذا اإلطار للمصارف ملساعدهتا على
تطوير أفضل املمارسات إلدارة املخاطر.
 _ 13عند قيـام السلطات الوطنية بالنظـر يف طلب ترخيص ملمارسة الألنشطة
املصرفية املتوافقة مع الشـريعة االسالمية أن ختتار ما بني هنج ترخيص فردي
(أي مزاولة األنشطة املصرفية التقليدية واإلسالمية من خالل ترخيص واحد)
أو هنج ترخيص مزدوج (أي عـدم مزاولة األنشـطة املصرفيـة التقليدية
واإلسالمية مـعًا إال من خالل ترخـيصني مستقـلني)  .إال أنه يتعني على
السلطات الوطنـية يف نفس الوقت اعتماد هنج مُقـرَّب لألنظمة االحترازية
اخلاصة باألنشطة املصرفية اإلسالمية وذلك محاية ملصاحل املودعني وأصحاب
احلسابات االستثمارية وضمانًا إلستقرار وسالمة القطاع املصريف .وبأي حال
ينبغي على املعـايري االحترازية للمنتجات املصـرفية اإلسالمية أن تقوم على
معايري بازل ،على أن يتم تعديلها وتكييفهـا حسبما يلزم لتأخذ يف احلسبان
خصوصيات املنتجات املصرفيـة اإلسالمية احملددة من قبل املنظمات الدولية
ذات اإلختصاص مثل معـايري جملس اخلدمات املـالية اإلسالمية .وميكن أن
يندرج احلد األدىن للمتـطلبات االحترازية لألنشطة املصرفية اإلسالمية ضمن
إطار إشرايف يُعىن خصيصا بالقطاع املصريف اإلسالمي أو أن يكون من ضمن
إطار إشرايف موحد للقطاع املصريف ككل.
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 _ 14من املـهم أن يُطلب من املصارف االلتـزام مبتطلبات التقـارير اإلشرافية
الدورية ،وذلك لضمان فعالية اإلشراف .وعلى السلطات الوطنية أن تنظر يف
تقريب مكونات وبنية التقارير الدورية الرئيسية بالتعاون مع فريق العمل املعين
بالتقـريب .ولعله من املناسـب أن يعتمد يف حتقيق ذلك عـلى مسودة
"التعليمات والقواعد اإلرشادية اليت أعدهتا جلنة اإلشراف والرقابة على اجلهاز
املصريف سابقًا بشأن تقدمي الكشوفات الشهرية.
 _ 15توافق الـدول األعضاء على االلتزام على املدى الطويل بوضع نظام لتأمني
الودائع بكل دولة مبا يتيح تغطية الـودائع احملفوظة لدى املصارف .وستقوم
السلطات الوطنية التابعة لكل دولة عضو باعتماد منهج مُقرّب يف تعاملها مع
العناصر األساسيـة لنظام التأمني مثل احلدود الدنـيا والعليا للتغطية ،واملدة
الـزمنية لتحديد عدم قدرة البنك علـى سداد الودائع واملدة الزمنية لتعويض
املودعني ،على أن تظل طـرق متويل هذه األنظمـة خاضعة إلرادة الدول
األعضاء.
 _ 16تعتـزم الدول األعضاء توقيع مذكرة تفاهم جتيز ملراكز املعلومات االئتمانية
العاملة بدول اجمللس تبادل املعلومات فيما بينها ،شريطة االلتزام مببادئ محاية
وسرية البيانات ،مبوجب هذه املذكرة سيتمكن أي مصرف يف أي من الدول
األعضاء من احلصول على معلومات ائتمانية ختص العمالء من الشركات يف
الدول األعضاء األخرى وذلك بتـوجيه طلب استعالم إىل مركز املعلومات
االئـتمانية يف دولة مقره الذي يطلب بدوره املعلومات من املركز الثاين الذي
حيتفظ باملعلومات املطلوبة ويسلمها للطرف الطالب فور حصوله عليها.
 _ 17على السلطات الوطنية أن تنظر يف تطـوير قاعدة بيانات ائتمانية مشتركة
تشمل أوضاع التسهيالت االئتمانية املمنوحة للشركات العاملة بدول اجمللس
وذلك من أجل احـتساب وتكوين إحـصائيات حول نـسب التعثر لدى
الـشركات ومدى وحجم اخلسائر احملتملة عن مثل هذا التعثر .كما ميكن أن
تقوم السلطات الوطنية باستخدام هذه املعلومات ألغراض اإلبالغ واإلنذار
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املبكر يف إدارة األزمات واملخـاطر النظامية .كمـا جيوز أن تُستخدم هذه
اإلحصائيات مـن قبل املصارف كمصدر مفـيد يف عمليات اإلقراض ويف
اعتمادها أسلوب بازل  2للتصنيف الداخلي للمخاطر االئتمانية.
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الفصـل األول
النطـاق واإلعفـاءات والتعاريـف
 _ 1النطـاق :
تنطبق هذه التعليـمات على مجيع املصارف العـاملة يف الدول األعضاء،
باستثناء املصارف املرخصة من قبل املراكز املالية بدول اجمللس.
 _ 2اإلعفـاءات :
ال تُطبق هذه التعليمات على:
( أ ) مؤسسات النقد و املصارف املركزية للدول األعضاء؛
(ب) مصارف التنمية اإلقليمية أو الدولية أو املتخصصة؛
(ج) املؤسسات املالية غري املصرفية مثل شركات التمويل ،كما هي معرفة مبوجب
القوانني الوطنية للدول األعضاء.
 _ 3التعاريف :
ألغراض هذه التعليمات يكون للمصطلحات التالية التعريف اآليت:
( أ ) "منهج القياس املتقدّم" هو أسلوب متقدم الحتساب املخاطر التشغيلية ،كما
مت تعريفه يف بازل 2؛
(ب) "املصرف" يعين الشخص االعتباري الذي يقوم بأنشطة مصرفية ؛
(ج) "األنشطة املصرفية" تعين األنشطة التالية عند إمتامها معا ويف سياق العمل:
 .1قبول الودائع من األشخاص ؛
 .2منح التسهيالت االئتمانية والتمويلية.
كما تعين أي أنشطة أخرى تراها السلطات الوطنية أهنا من األنشطة املصرفية
( د ) "اجملموعة املصرفية" تعين جمموعة منشآت تشمل مصرف أو أكثر ؛
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(هـ) "جلنة اإلشراف والرقابـة على اجلهاز املصريف " تعـين اللجنة املكونة من
مسئويل الرقابة يف مؤسسات النقد واملصارف املركزية للدول األعضاء؛
( و ) "املبادئ األساسية لبازل" تعـين املبادئ األساسية للرقابـة املصرفية الفعالة
الصادرة عن جلنة بازل للرقابة املصرفية وأي تعديالت الحقة عليها؛
( ز ) "بازل  :2معيار كفايـة رأس املال املعدل الصادر عن جلنـة بازل للرقابة
املصرفية" ؛
(ح) "منهج املؤشر األساسي" هو أسلوب مبسط الحتـساب املخاطر التشغيلية،
كما يتم تعريفه يف بازل 2؛
(ط) "الفرع" يعين مكان العمل الـذي يشكل جزءا تابعا ألحد املصارف والذي
ينفذ مباشرة مجيع أو بعض األنشطة املصرفية هلذا املصرف؛
(ي) "الصالت الوثيقة" تعين الوضع الذي يكون فيه شخصان طبيعيان أو اعتباريان
أو أكثر مرتبطني معًا بأي من األشكال التالية:
 _ 1املشاركة يف امللكـية املباشرة أو غري املـباشرة لـ %20أو أكثر من
حقوق تصـويت الشخص االعتبـاري أو رأس ماله .وألغراض هذه
الفقرة الفرعيـة ،يكون الشخـص (أ) مالكا غري مبـاشر للشخص
االعتباري (ب) ،إذا كان هذا الشخص (أ) صاحب ملكية يف (ب) من
خالل شخص ثالث (ج) ،مبـا يف ذلك احلاالت اليت يتـصرف فيها
الشخص (ج) بالنيابة عن الشخص (أ)؛
 _ 2كنتيجة هلـذه الصلة ،يستطيع صاحب حقوق امللكية ممارسة أي شكل
من أشكال السيطرة على الشخص االعتباري؛ أو
 _ 3عند قيام عالقة دائمة بني شخصني أو مجيع األشخاص من جهة ونفس
الشخص الثالث مـن جهة أخرى ،وتكون هـذه العالقة من النوع
احملدد يف الفقرتني ( )1أو (. )2
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(ك) "الوديعة" تعين مبلغا ماليا يتم استالمه وفقا لشروط ويتم إعادة سداده ،سواء
عند الطلب أو غـري ذلك ،والذي ال يكون مرهونـا بتقدمي ممتلكات (غري
العملة) أو خدمات أو ضمانات.
( ل ) "املركز املايل" يعـين أي منطقة حرة يتم إنـشاؤها من وقت آلخر داخل
أراضي دولة عضو والـيت يتم من خالهلا مزاولة األنشطـة املصرفية واملالية
ويشمل دون احلصر مركز ديب املايل العاملي ومركز قطر املايل.
( م ) "املصـارف الوطنية" تعين املصارف اليت يتم تأسيسها حملّيًا يف إحدى الدول
األعضاء ؛
( ن ) "اجملموعة املصرفية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية" تعين اجملموعة
املصرفية التابعة ملنشأة مت تأسيسها حمليا يف دولة عضو؛
(س) "جلنـة احملافظني" يعين جلنة حمافظي مؤسـسات النقد واملصارف املركزية يف
جملس التعاون لدول اخلليج العربية؛
(ع) "الدولة العضو األم" تعين الدولة العضو اليت مت فيها التأسيس والترخيص ألحد
املصارف الوطنية وفقا هلذه التعليمات؛
(ف) "الدولة العضو املضيفة" تعين الدولة العضو اليت مت فتح فرع فيها من قبل أحد
املصارف الوطنية من دولة عضو أخرى؛
(ص) "منهج التصنيف الـداخلي" يعين األسلوب املستخـدم الحتساب املخاطر
االئتمانية بطريقة فنية متقدمة ،كما مت تعريفه يف بازل2؛
( ق ) "الدولة العضو" تعين الدولة العـضو يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية
وتشمل :اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين واململكة العربية السعودية
وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت؛
( ر ) "اجمللس النقدي" يعين اجمللس النقدي الذي مت تأسيسه مبوجب اتفاقية االحتاد
النقدي والنظام األساسي للمجلس النقدي؛
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(ش) "السلطات الوطنية" تعين مؤسسات النقد واملصارف املركزية للدول األعضاء
أو أي جهات أخرى مكلّفـة من قبل أي من الدول األعضاء ملمارسة أي
صالحيات أو أعمال وفقا هلذه التعليمات؛
(ت) "مصـرف أجنيب" يعين مصرف مت تأسيسه خارج دول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية؛
(ث) "اجملموعة املصرفية األجنبية" تعين اجملموعة املصرفية التابعة ملنشأة مت تأسيسها
خارج دول اجمللس؛
(خ) "املنشأة األم" يعين أي منشأة:
 _ 1متلك كامل أو غالبية حقوق التصويت يف منشأة أخرى (منشأة تابعة)،
 _ 2أو أن تكون من املسامهني يف املنشأة التابعة ،وتتمتع باحلق يف تعيني أو
عزل غالبية أعضاء جملس إدارهتا أو إدارهتا التنفيذية؛
 _ 3أو أن تكون من املـسامهني يف املنشأة التابعة ،وتتمتع باحلق يف ممارسة
نفوذ مهيمن عليها وفقا للعقد املربم مع هذه املنشأة أو لألحكام الواردة
يف نظام أو عقد تأسيسها ،حيثما جييز القانون احلاكم للمنشأة التابعة
خضوعها ملثل هذه العقود أو األحكام،
 _ 4أو أن تكون من املسامهني يف املنشأة التابعة ،وتسيطر وحدها على أغلبية
حقوق التصويت يف هذه املنشأة وفقا التفاق مربم مع املسامهني اآلخرين
يف املنشأة التابعة .وتُعد مجيع الشـركات اليت تتبع املنشأة التابعة على
أهنا تتبع املنشأة األم أيضاً.
( ذ ) "الشخص" يشمل الشخص االعتباري أو الشخص الطبيعي؛
(ض) "املسامهة املؤهلة" تعين مسامهة مباشرة أو غري مباشرة يف أحد املصارف:
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 _ 1متثل  %10أو أكثـر من رأس املال أو مـن حقوق التـصويت يف
املصرف ،وحيق ألي سلطة وطنية اعتماد نسبة تقل عن ذلك.
 _ 2أو اليت على إثرها يستطيع صاحب املسامهة ممارسة أي نوع من السيطرة
على إدارة املصرف.
(ظ) "املنهج املعياري" يعـين أسلوب منطي الحتساب املخاطر االئتمانية أو خماطر
السوق أو املخاطر التشغيلية ،كما مت تعريفه يف بازل2؛
(غ) "رأس املال األساسـي" و"رأس املال الثانوي" يكون هلما املعىن املذكور يف
ال عن أي تعديالت عليها من حني آلخر .
بازل ، 2فض ً
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الفصـل الثانـي
اهليئـات الرقابيـة
اجلـزء األول
اللجان وفرق العمل الرقابية اإلقليمية
 _ 4جلنـة احملافظيـن :
 : 1 _ 4فيما يتعلق بالقضايا اليت تندرج ضمن نطاق هذه التعليمات والتوجيهات
وتتعلق بتقريب الرقابة املصرفية ،فإن جلنة احملافظني:
(أ ) تشكل الكيان األعلى لصنع القرارات املتعلقة بالرقابة املصرفية؛
(ب) تصادق على وتصدر توجيهات التقارب بشأن الرقابة املصرفية .
(ج) تصادق على وتصدر التعليـمات واإلرشادات الرقابية األخرى وفقا ملا
يلزم من وقت آلخر.
 _ 5جلنة اإلشراف والرقابة على اجلهاز املصريف :
 : 1 _ 5تتوىل هذه اللجنة املهام املنوطة هبا يف الصالحيات املعتمدة من جلنة احملافظني
واليت تشمل من بني أمور أخرى:
( أ ) صياغة تعليمات التقارب بشأن الرقابة املصرفية والتوصية هبا إىل جلنة احملافظني؛
(ب) حتمل املسؤولية الفنية بالنسبة إىل قيادة جهود تقريب الرقابة املصرفية
يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية؛
(ج) تعمل كمحفل للتبادل املفتوح للمعلومات بني السلطات الوطنية ضمن
جملس التعاون لدول اخلليج العربية؛
( د ) تعـزيز ثقافة الرقابة املشتركة من جانب السلطات الوطنية ضمن جملس
التعاون لدول اخلليج العربية.
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 _ 2 _ 5تتألف اللجنة من مسئويل الرقابة املصرفية للسلطات الوطنية أو ممثليهم
وتنعقد اجتماعاهتا دوريـا حسب الضرورة لتنفيذ أعماهلا وفقًا للصالحيات
واملسئوليات املناطة هبا.
 _ 3 _ 5يتوفر النصاب الجتماع اللجنة حبضور مجيع األعضاء فيها وتُتخذ قرارات
اللجنة باإلمجاع.
 _ 6فريق العمل املعين بالتقريب :
 : 1 _ 6يتم إنشاء فريق عمل معين بالتقريب بقرار صادر عن جلنة احملافظني ويتألف
الفريق من ممثلني من السلطات الوطنية.
 : 2 _ 6يتوىل فريق العمل املعين بالتقريب املهام التالية:
( أ ) دعم تطبيق تعليمات التقارب بشأن الرقابة املصرفية والتأكد من تطبيقها
بشكل متناسق؛
(ب) تقييم درجة التقـارب اليت وصلت إليها كل دولة عـضو بالنسبة إىل
تعليمات الرقابة املصرفية؛
(ج) وأداء املـهام األخرى املشمولة يف الـصالحيات احملددة له من قبل جلنة
احملافظني ،باإلضافة إىل أي مهام أخرى يتم حتديدها من وقت آلخر.
 : 3 _ 6يف سياق املهام املنوطة به عمال بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ()2 _ 6
أعاله ،يقوم فريق العمل بتقييم مستقل ملـدى اإلمتثال بالتعليمات من قبل
الدول األعضاء آخذين بعني االعتبار التقييمات الذاتية لكل دولة.
 : 4 _ 6يتواصل فريق العمل ويتعاون تعاونا ناشطا مع السلطات الوطنية ومع أي فرق عمل
أو جلان إقليمية معنية بالرقابة املصرفية ضمن جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
 : 5 _ 6يقوم فريق العمل برفع الـتقارير إىل جلنة احملافظني حسبما يقتضي األمر
حلسن تأدية أعماله.
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 _ 7فريق العمل املعين باملخاطر النظامية :
 : 1 _ 7يتم إنشاء فريق عمل معين باملخاطر النظامية بقرار صادر عن جلنة احملافظني
ويتألف من كبار املمثلني عن السلطات الوطنية.
 : 2 _ 7يكون فريق العمل وحدة عمل إقليميـة تتوىل مسؤولية إدارة األزمات
واملخاطر النظامية على املستوى اإلقليمي لدول اجمللس.
 : 3 _ 7يتوىل فريق العمل املهام التالية:
( أ ) مراقبة املخاطر النظامية وأنظمة اإلنذار املبكر؛
(ب) القيام بتحليالت احترازية كلية وببحوث اقتصادية؛
(ج) القيام باختبار القدرة على حتمل الضغط ( )stressttestingوالتحاليل
القائمة على االفتراضات البديلة ()scenario analysis؛
( د ) التخطيط حلاالت الطوارئ؛
(هـ) تنسيق اجلهود اليت تبذهلا السلطات الوطنية لضمان االستقرار املايل وأي
ترتيبات تتخذها للتعامل مع تعثر املصارف؛
( و ) ضمان التبادل الفعال للمعلومات النظامية بني السلطات الوطنية للدول
األعضاء؛
( ز ) تقييم واستعراض درجة التقارب اليت وصلت إليها الدول األعضاء فيما
يتعلق بأساليب إدارة املخاطر النظامية واإلبالغ عنها للجنة احملافظني ؛
(ح) أداء املهام األخرى املـشمولة يف الصالحيـات احملددة له من قبل جلنة
احملافظني ،باإلضافة إىل أي مهام أخرى يتم حتديدها من وقت آلخر.
 : 4 _ 7يقوم فريق العمل برفع التقارير إىل جلنة احملافظني حسبما يلزم األمر حلسن
تأدية أعماله.
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اجلـزء الثانـي
السلطـات الوطنيـة
 _ 8دور السلطات الوطنية :
 : 1 _ 8تبقى السلطات الوطنية مسؤولة عن إصدار مجيع التوجيهات والتعليمات
فيما عدا القرارات الـصادرة على مستوى دول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية إحلاقًا هلذه التعليمات أو ملبادئ التقارب املتعلقة بالرقابة املصرفية.
 : 2 _ 8باإلضافة إىل األدوار واملسؤوليات املسندة إليها مبقتضى هذه التعليمات،
تستمر الـسلطات الوطنية يف أداء مجيع الواجبـات الرقابية الالزمة لضمان
سالمة عمل القطاع املصريف يف الدول األعضاء.
 _ 9حوكمة السلطات الوطنية :
 : 1 _ 9تكون السلطات الوطنية مستقلـة على املستوى التشغيلي وتعتمد على
إجراءات شفافـة وإدارة سليمة كما تـكون عرضة للمـساءلة خبصوص
ممارستها لواجباهتا وفقًا لقانون الدولة العضو.
 : 2 _ 9حتتفظ الـدول األعضاء باملسؤولية الكامـلة فيما يتعلق بتحديد اهليكل
املناسب للسلطات الوطنية التابعة هلا.
 : 3 _ 9حيق للسلطات الوطنية تكوين جلان ملساعدهتا يف أداء مسؤولياهتا الرقابية
وفقا هلذه التعليمات.
 _ 10موارد السلطات الوطنية :
 : 1 _ 10على الدول األعضاء أن تضمن وجود ما يكفي من املوارد املالية والتشغيلية
والبشرية لدى السلطات الوطنية وذلك لكي تؤدي أدوارها بصورة فعالة حسب
ما تقتضيه هذه التعليمات.
 : 2 _ 10ال جيوز متويل السلطات الوطنية بطريقة من شأهنا أن تقلل من استقالليتها
أو حتول دون ممارستها لرقابة وإشراف فاعلني وفق هذه التعليمات وبشكل عام.
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الفصـل الثالـث
متطلبات مزاولة وتسويق األنشطة املصرفية
اجلزء األول
الترخيص ملزاولة وتسويق األنشطة املصرفية
 _ 11احلظر العام على األعمال غري املرخصة :
حتظر الدول األعضاء على أي شخص مزاولـة أو تسويق األنشطة املصرفية
ضمن أراضيهـا ،ما مل يكن هذا الشخص مرخصـا له من قبل السلطات الوطنية
املعنية عمال مبا ينطبق من مواد هذه التعليمات عند تنفيذها.
 _ 12مسؤولية الترخيص :
تقتصر صالحية منح التـرخيص ألي مصرف يتم تأسيسه يف إحدى الدول
األعـضاء على السلطة الوطنية لتلك الدولـة .وتتمتع السلطة الوطنية بصالحية
حتديد األنشطة املرخصة للمصرف عمال بالترخيص املمنوح له.
اجلزء الثاين
متطلبات الترخيص
 _ 13احلدود الدنيا ملتطلبات الترخيص :
 : 1 _ 13مع عدم اإلخالل باملادة  12أعاله ،لن ترخص السلطات الوطنية ألي
مصرف مبمارسة نشاطه  ،ما مل يستوف الشروط املنصوص عليها يف املواد 14
إىل  19أدناه.
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 : 2 _ 13باإلضافة إىل املتطلبات املتضمنة يف هذا اجلزء ،حيق للدول األعضاء أو
السلطات الوطنية اعتماد متطلبات ترخيص إضافية تشمل دون احلصر اآليت:
( أ ) القيود على مستوى امللكية األجنبية للمصرف؛
(ب) القيود على عدد الفروع اليت ميكن للمصرف إنشاؤها؛
(ج) مـتطلبات خبصوص تراخيص إضافيـة ينبغي احلصول عليها فيما يتعلق
بالفروع اجلديدة؛
( د ) متطلبات خبصوص عدد املوارد البشرية املؤهلة املتاحة للمصرف.
 _ 14برنامج خطة العمل :
علـى السلطات الوطنية أن تطلب من املتـقدم بطلب الترخيص تقدمي خطة عمل
مفصلة تشمل ،من بني أمور أخرى ،ميزانية تقديرية لفترة ثالث سنوات ونوع األعمال
اليت يعتزم ممارستها واهليكل التنظيمي للمصرف ووصفا ملوارد املصرف املالية والبشرية.
 _ 15إدارة املصرف :
جيب على مقدم طلب الترخيص حتديد الرئيس التنفيذي أو املدير العام املقترح
وتقدمي سريته الذاتـية ملوافقة السلطـة الوطنية .وحيق للسلطـات الوطنية ،وفقا
لتقديرها ،أن تطلب وجود أكثر من شخص إلدارة املصرف.
 _ 16مالءمة وكفاءة أعضاء جملس اإلدارة :
 : 1 _ 16جيب على مقدم طلب الترخيص حتديد أعضاء جملس اإلدارة املقترح
وتقدمي سريهتم الذاتية ملوافقة السلطة الوطنية.
 : 2 _ 16ينبغي على السلطات الوطنية عدم الترخيص ألي مصرف إذا ما كان
األشخاص املشار إليهم يف الفقرة  15و  1 _ 16أعاله:
( أ ) يظهر أن لـديهم تضارب يف املصاحل ،مما قد يؤثر سلبًا على قدرهتم يف
إدارة أعمال املصرف بشكل فعال وعادل؛
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(ب) ال حيظون بسمعة جيدة مبا يكفي؛
(ج) ليسوا على درجة كافية من الزناهة؛
( د ) ال يتحلون باملؤهالت أو الكفاءات أو اخلربات الكافية ألداء واجباهتم.
 : 3 _ 16جيب على السلطات الوطنية وضع وتطبيق اإلجراءات املناسبة اليت متكنها
من تقييم استقاللية ومالءمة و كفاءة األشخاص املشار إليهم يف الفقرة  15و
 1 _ 16أعاله .
 : 4 _ 16حيق للسلطات الوطنية ،وفقا لـتقديرها ،فرض متطلبات إضافية على
األشخاص املشار إليهم يف الفقرة  15و  1 _ 16أعاله.
 _ 17مالءمة املسامهني املؤهلني :
 : 1 _ 17جيـب على السلطات الوطنية عدم الترخيص ألي مصرف ،ما مل تعلم
هوية املسامهني الذين ميلكون مسامهة مؤثرة فيه ،سواء كانوا أشخاصا طبيعيني
أو اعتباريني ،وتقتنع مبالءمة أولئك املسامهني.
 : 2 _ 17جيب على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي أشخاص يعملون معا يف
سبـيل االستحواذ على مسـامهة مؤهلة يف أحـد املصارف أن خيطروا أو ًال
السلطة الـوطنية للمصرف املعين الذي يـسعون إىل االستحواذ على حصة
مسامهة مؤثرة فيه وحيدد يف اإلخطار حجم املسامهة املطلوبة باإلضافة إىل أي
معلومات قـد تطلبها السـلطة الوطنيـة من وقت آلخر .وال حيق ألولئك
األشخاص التملك ما مل حيصلوا على موافقة خطية من السلطة الوطنية املعنية.
 : 3 _ 17ينبغي على السلطات الوطنية عدم الترخيص لطلب استحواذ على حصة
مسامهة مؤهلة  ،ما مل تقتنع مبالئمة املساهم املقترح وقدرته املالية.
 : 4 _ 17جيب على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي أشخاص يعملون معا يف
سبيل التصرف يف مسامهة مؤهلة يف أحد املصارف أن خيطروا أو ًال السلطة
الوطنية للمصرف الذي يسعون إىل التصرف يف أسهمه.
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 _ 18الصالت الوثيقـة :
 : 1 _ 18يف حـالة وجود صالت وثيقة بني مقـدم طلب الترخيص وأشخاص
آخـرين ،سواء كانوا طبيعيني أو اعتبـاريني ،لن متنح السلطات الوطنية أي
ترخيـص إن كانت تلك الصالت حتول دون ممارستها الفعـالة ملسئولياهتا
الرقابية (مبا يف ذلك الرقابة الفعالة على أساس موحّد).
 : 2 _ 18لن متنح السلطات الوطنية أي ترخيص إن كانت القوانني أو اللوائح أو
األحكام اإلدارية للدولة الـيت حتكم شخصا أو أكثر لديه صالت وثيقة مع
املصرف ،سواء كان شخصا طبيعيـا أو اعتباريا ،أو إذا كانت الصعوبات
املرتبطة بتـنفيذ تلك القوانني أو اللـوائح أو األحكام اإلدارية حتول دون
ممارستها الفعالة ملسئولياهتـا الرقابية (مبا يف ذلك الرقابة الفعالة على أساس
موحّد).
 : 3 _ 18ينبغي على السلطات الوطنية أن تطلب من املصارف تزويدها باملعلومات
اليت حتتاج إليها لرصد االلتزام بالـشروط املشار إليها يف هذه املادة حسب
الطلب وعند الطلب.
 _ 19متطلبات احلد األدىن لرأس املال :
 : 1 _ 19لن يتم الترخيص من قبل السلطات الوطنية ألي مصرف جديد ،ما مل
تكن مقتنعـة بأن رأس مال املصرف ال يقل عن احلد األدىن املطلوب لرأس
املال حسب ما متليه التشريعات الرقابية احمللية.
 : 2 _ 19عندما يقدم طلب التـرخيص لفتح فرع يف إحدى الدول األعضاء ،
يتوجب على املصرف يف الدولة األم تزويد الفرع برأس مال ال يقل عن احلد
األدىن املطلوب لرأس املال املدفـوع متاشيًا مع املتطلبات الـرقابية للسلطة
الوطنية املضيفة.
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اجلزء الثالـث
الفـروع
 _ 20فروع املصارف الوطنية العاملة بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية :
 : 1 _ 20جيوز ألي دولة عضو أن تسمح للمصـارف الوطنية من دولة عضو
أخرى تأسيس فروع هلا ملـزاولة األنشطة املصرفيـة على أراضيها شريطة
حصول تلك املصارف على ترخيص من السلطة الوطنية املضيفة.
 : 2 _ 20لن ترخص السلطات الوطنية يف الدول األعضاء املضيفة ألي فرع تابع
ألحد املصارف الوطنية يف دولة عضو أخرى ،ما مل تقتنع بأن الفرع املقترح
سيزود برأس مال ال يقل عن احلد األدىن املطلوب لرأس املال املدفوع حسب
املتطلبات الرقابية للـسلطة املضيفة .كما جيب أن يستويف الشروط األخرى
الـيت حتدد من قبل السلطة الوطنيـة املضيفة و  /أو جلنة احملافظني من وقت
آلخر.
 _ 21فروع املصارف األجنبية العاملة بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية :
 : 1 _ 21جيوز للدول األعـضاء أن تسمح للمصارف األجنبية مزاولة األنشطة
املـصرفية ضمن أراضيها من خالل تأسيـس فروع هلا وفقًا هلذه التعليمات
وشريطة حصوهلا على ترخيص لتلك الفروع من السلطة الوطنية املضيفة.
 : 2 _ 21لن ترخص السلطات الوطنية ألي فرع تابع ملصرف أجنيب ،ما مل تكن
مقتـنعة بأن هذا الفرع املقتـرح سيزود برأس مال ال يقل عن احلد األدىن
املطلوب لرأس املال املدفوع ويـستويف الشروط األخرى اليت حتدد من قبل
السلطة الوطنية املضيفة و/أو جلنة احملافظني من وقت آلخر.
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الفصل الرابـع
احلد األدىن للمتطلبات االحترازية
 _ 22الصالحيات واألهداف :
تقوم جلنـة احملافظني ،أو أي كيان آخـر حتدده جلنة احملـافظني  ،بإصدار
توجيهات توضح املتطلبات االحترازية املطلوبة مبوجب الفصلني الثالث والرابع من
هذه الـتعليمات .وجيب أن تتـوافق هذه املتطلبـات ،كحد أدىن ،مع املعايري
االحترازية الدولية املطبقة على املصارف واملؤسسات املالية ،مبا يف ذلك على سبيل
املثال ال احلصر ،املعايري املصدرة من قبل:
( أ ) جلنة بازل للرقابة املصرفية؛
(ب) املـنظمات األخرى التابعة لبـنك التسويات الدولية (Bank for Internat
)tional Settlements؛
(ج) جملس االستقرار املايل ()Financial Stability Board؛
( د ) هيئة احملاسبة واملراجعـة للمؤسسات املالية اإلسالمية ( )AAOIFIوجملس
اخلدمات املالية اإلسالمية ( )IFSBبالنسبة إىل املصارف اإلسالمية؛
(هـ) جملس معايري احملاسبة الدولية ( )IASBبالـنسبة إىل معايري احملاسبة الدولية
( )IASومعايري التقارير املالية الدولية ()IFRS؛
 _ 23احلد األدىن ملعدل كفاية رأس املال :
 : 1 _ 23جيب على السلطات الوطنية أن تفرض على املصارف الوطنية اإلحتفاظ يف مجيع
األوقـات حبد أدىن ملعدل كفايـة رأس املال ال يقل عن نسبـة حمددة من جمموع
األصول موزونة املخاطـر وفقًا ملا حتدده التوجيهات الصادرة عن جلنة احملافظني من
وقت آلخر ،على أن يتم حساب معدل كفاية رأس املال وفقًا ملتطلبات بازل 2و .3
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 : 2 _ 23حيق للسلطات الوطنية أن تطلب من املصارف احملافظة على رأس مال
يفوق املتطلبات الدنيا املشار إليها يف هذه املادة أو مبوجب التوجيهات اليت مت
حتديدها وفقًا للمادة .22
 : 3 _ 23جيوز أن تنص التوجيهات الصادرة مبوجب املادة  22أعاله على أحكام
بشأن نـوعية رأس املال الرقايب وفقًا للفقرة  ،1_23شريطة أن ال تقل تلك
األحكام عن تلك املتضمنة يف بازل  2و.3
 : 4 _ 23حيق للسلطات الـوطنية أن تطلب من مصـرف معني احملافظة على
مستوى لرأس املـال يفوق املستوى املطلـوب وفق هذه املادة أو مبوجب
التوجيهات الصادرة عمـال باملادة  22أعاله أو عمال بالقوانني أو اللوائح
الوطنية ،وتعترب السلطات الوطنية األمر مربرا إن كان املصرف:
( أ ) معرض ملخاطر تفوق املعتاد.
(ب) أو ذا أمهية نظامية خاصة.
 _ 24طرق إحتساب متطلبات رأس املال مقابل املخاطر االئتمانية :
 : 1 _ 24ينبغي على السلطات الوطنية أن تطلب من املصارف الوطنية تطبيق املنهج
املعياري ( )Standardized Approachلقياس املخاطر االئتمانية املرجحة يف أصوهلا،
كما جيوز للسلطات الوطنية ،وفقا لتقديرها ،السماح للمصارف الوطنية احتساب
هذه املخاطر وفقًا ملنهج التصنيف الداخلي (.)Internal Ratings Based Approach
 : 2 _ 24تتبىن السلطات الوطنية حدودًا مُقرَّب ًة يف جماالت مرهونة بالقرارات املتروكة
للسلطـات الوطنية وفق إطار بازل .2وحيق للجنة احملافظني إصدار توجيهات أو
تعليمات حتدد من وقت آلخر احلـدود القابلة للتطبيق واليت تصبح ملزمة إذا ما
صادقت عليها الدول األعضاء .وينبغي على الـسلطات الوطنية تطبيق املعايري
والتعليمات التاليـة الصادرة عن جلنة اإلشراف والرقـابة على اجلهاز املصريف
واملصادق عليها من جلنة احملافظني مع مراعاة أي تعديالت الحقة عليها:
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( أ ) "بازل  -2القرارات املتروكة للسلطـات الوطنية املعتمدة من اهليئات
الرقابية جمللس التعاون لدول اخلليج العربية"؛
(ب) معايري التركزات الكبرية ؛
(ج) "احلدود الـدنيا لسياسـة التصنيف وتكوين خمـصصات التسهيالت
االئتمانية".
يف حـالة وجود أي تعـارض بني هذه الـتعليمات أو املعـايري احملددة يف
التوجيهات الصادرة مبوجبها واملعايري والتعليمات املدرجة يف الفقرات الفرعية (أ)و
(ب) و(ج) ،فسـوف يؤخذ هبذه التعليمات أو ،حسـبما يقتضي احلال ،باملعايري
الصادرة مبوجبها.
 _ 25التركـزات االئتمانيـة الكبيـرة :
 : 1 _ 25يتعني على كل مصرف رفع تقارير ربع سنوية عن التركزات االئتمانية
الكبرية لديه إىل السلطة الوطنـية املعنية .كما حيق للسلطات الوطنية فرض
متطلبـات إبالغ خالل فترات زمنية أقصـر على بعض أو مجيع املصارف
اخلاضعة لـرقابتها .وألغراض هذه الفقرة ،سوف يُعد تعرض أحد املصارف
لعميل معني أو جمموعة عمالء مرتبطني ببعضهم البعض على أنه تركز ائتماين
كبري ،إذا كانت قيمة هـذا التعرض تعادل أو تزيـد عن نسبة حمددة من
رأمسال املصرف حسب ما تنص عليه هذه التعليمات.
 : 2 _ 25حيظر على املصارف قبول التعرض الفردي لعميل معني أو جمموعة عمالء
مرتبطني ببعضهم البعض إذا كانت قـيمة هذا التعرض تتعدى احلد األعلى
املسموح به حسبما تنص عليه هذه التعليمات.
 : 3 _ 25حيظر على املصارف قبـول أي تركز ائتماين كبري (كما مت تعريفه يف
الفقرة  1 _ 25أعاله) ،إذا كانـت القيمة اإلمجاليـة جلميع التركزات
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االئتمانية الكبرية تساوي املعدل األعلى احملدد من قاعدة رأمسال املصرف،
حسبما تنص عليه التوجيهات الصادرة وفقا للمادة  22أعاله.
 : 4 _ 25حيظر على املصارف قبول التعرض الفردي ملنشأهتا األم أو مؤسساهتا
التابعة أو أي منشأة تابعة ملـنشأهتا األم إذا كانت قيمة هذا التعرض تتعدى
احلد األعلى املسموح به حسبما تنص عليه هذه التعليمات.
 : 5 _ 25حيظر على املصارف قبول التعرض ملنشأهتا األم أو مؤسساهتا التابعة أو
أي منشأة تابعة ملنشأهتا األم ،إذا كانت القيمة اإلمجالية للتعرض هلذه املنشأة
جمتمعة تتعدى احلـد األعلى املسموح به ،حسبمـا تنص عليه التوجيهات
الصادرة وفقا للمادة  22أعاله.
 : 6 _ 25حيظر على املصارف قبول التعرض الفردي أو اجلماعي ألعضاء جملس
اإلدارة واملسامهني املؤهلني إذا كانت قيمة هذا التعرض تتعدى احلد األعلى
املسموح به حسبما تنص عليه هذه التعليمات.
 : 7 _ 25حيظر على املصارف قبول التعرض ملراجعي حساباهتا اخلارجيني.
 : 8 _ 25تكون التسهيالت االئتمانية غري منتظمة عند مضي فترة زمنية حمددة من
تاريخ استـحقاقها دون سداد حسبما تـنص عليه هذه التعليمات .وتُحدد
املخصصات لتغطية مثل هذه التسهيالت تبعا للقيمة األعلى ما بني:
( أ ) املخصصات احملسوبة حسبما تنص عليه هذه التعليمات أو.
(ب) املخصصات احملسوبة على أساس معايري احملاسبة الدولية.
 : 9 _ 25ينبغي على السلطات الوطنية التأكد من التزام املصارف العاملة داخل
أراضيها باحلد األدىن ملعايري سيـاسات املخاطر االئتمانية واإلجراءات ذات
الصلة املنصوص عليها يف معايري بازل.
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 _ 26طرق إحتساب متطلبات رأس املال مقابل خماطر السوق :
ينبغي على السلطات الوطنيـة أن تطلب من املصارف الوطنية تطبيق املنهج
املعياري لـقياس خماطر السوق  ،كمـا جيوز للسلطات الوطنـية وفقًا لتقديرها،
السماح للمصارف الوطنية احتساب خماطر السوق وفقًا ملنهج النماذج الداخلية.
 _ 27طرق احتساب متطلبات رأس املال مقابل املخاطر التشغيلية :
 : 1 _ 27ينبغي على الـسلطات الوطنية أن تطلب من املصارف الوطنية تطبيق
منهج املؤشـر األساسي إلحتساب املخاطر التـشغيلية وهلا أيضا أن تسمح
للمصارف الوطنية وفـقًا لتقديرها ،احتسـاب هذه املخاطر وفقا للمنهج
املعياري أو ملنهج القياس املتقدم.
 : 2 _ 27جيوز للسلطات الوطنية إنشاء مؤسسة مشتركة جلمع وإدارة البيانات
املتعلقة باملخاطر التشغيلية لدى املصارف العاملة بدول اجمللس وذلك من أجل
تكـوين قاعدة بيانات إحصائية كافية عن املخاطر التشغيلية يف منطقة الدول
األعضاء تؤهل املصارف الستخدام منهج القياس املتقدم.
 _ 28السياسات واإلجراءات املتعلقة مبخاطر السيولة :
 : 1 _ 28ينبغي على السلطات الوطنية أن تتأكد من أن املصارف العاملة ضمن
أراضيها لديها سياسة حمددة فيما يتعلق بقابليتها على حتمل املخاطر بصورة
واضحة ومتوافقة مع استراتيجية أعماهلا .وعليها بالتايل أن تطلب من اإلدارة
العليا لكل مصـرف أن تضع وتراقب وتراجع باسـتمرار االستراتيجيات
والسياسات واملمارسات اخلاصة بإدارة خماطر السيولة  ،وأن يتم رفع تقارير
دورية عن وضع السيولة إىل جملس اإلدارة.
 : 2 _ 28على جملس اإلدارة مراجعة االسـتراتيجيات والسياسات واملمارسات
اخلاصة بإدارة خماطر السيولة على أساس سنوي على األقل .وجيوز للسلطات
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الوطنيـة املطالبة بأن تكون تلك املـراجعات خالل فترات أقصر من تلك
املنصوص عليها مبوجب هذه الفقرة.
 : 3 _ 28على السلطات الوطنية وضع إطار رقايب يسمح هلا إجراء تقييم شامل
لقدرة املصارف على حتمّل خماطر السيولة واملمارسات اليت تعتمدها إلدارة
هذه املخاطر ،وذلك هبـدف التأكد من امتـالك املصارف ما يكفي من
السيولة علـى أساس منوذجها العملي ( )business modelوالدور الذي
تؤديه يف النظام املايل .وال بد أن يتيح هـذا اإلطار للسلطات الوطنية تقييم
نطاق حدة االفتراضات املستخدمة خالل إجراءات اختبار القدرة على حتمل
الضغط ،وأن يعاجل خصائص املصارف العاملة يف الدول األعضاء ،وكذلك
خصـائص السوق واملخاطر املتصلة بتلك املصارف ،وهيكلية السوق ،على
أن يكـون إطار العمل املنصـوص عليه يف هذه الفقـرة معروف من قبل
املصارف ملساعدهتا يف تطوير ممارساهتا إلدارة املخاطر.
 _ 29املتطلبات املتعلقة مبخاطر السيولة :
ـ املتطلبات األساسية :
 : 1 _ 29جيب على السلطات الوطنيـة أن تلزم املصارف التقيد مبستوى معني
لنـسبة القروض إىل الودائـع حبيث ال تتجاوز النسبـة املنصوص عليها يف
التوجيهات الصادرة مبقتضى املادة .22
 : 2 _ 29جيب على الـسلطات الوطنية إلزام املصارف باعتماد معايري جلنة بازل
لقياس خماطر السيولة ومراقبتها وأي تعديالت مستقبلية عليها.
ـ األساليب املتقدمة لقياس مؤشرات السيولة :
 : 3 _ 29ينبغي على السلطات الـوطنية أن تلزم املصارف بوضع استراتيجيات
وسياسات وإجراءات مناسبة لقياس مؤشرات السيولة .وجيب أن تكون هذه
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األساليب دينـاميكية وذات نظرة مستقبليـة وقادرة على حتديد أي عجز
حمتمل ،مما ميكّن املصارف من تقييم تعرضها ألي تفاوت سليب بني آجال
مصادر واستعماالت األموال وحتديد مصادر لتمويل هذا النقص.
 : 4 _ 29على السلطات الوطنية إلزام املصارف بوضع منهجيات للتدفقات النقدية
احلالية واملتوقعـة الناشئة عن السلوك املستقبلي لألصول وااللتزامات والبنود
غري املدرجة يف امليزانية العمـومية .كما جيب على املصارف إجراء حتليل
ألي عجز أو تفـاوت يف التدفقات النقدية ووضـع احللول املناسبة لتفادي
حدوث أي عجز أو تفاوت إن أمكن.
 : 5 _ 29كما جيب على املصارف دراسة السـيناريوهات البديلة بشأن مراكز
السيـولة وسبل ختفيف املخاطر ،باإلضافة إىل املراجعة الدورية لالفتراضات
اليت قامت عليها القرارات املتعلقة باالقتراض .وجيب أن تشمل السيناريوهات
البديلة معاجلة لاللتزامات العرضية املتعلقة باملنشآت ذات الغرض اخلاص اليت
يوفر هلا املصرف الرعاية أو دعما ماليا هاما.
 : 6 _ 29جيب أن تتناسب االستراتيجيات والسياسات و اإلجراءات املشار إليها
أعاله مع مستوى تعقيد ونطاق عمل املصرف ودرجة املخاطر املعرض هلا
وأن تعكس أمهية املصرف يف كل دولة عضو يزاول فيها عمله.
 : 7 _ 29علـى السلطات الوطنية أن تفرض عـلى املصارف إعداد خطة اقتراض
للطوارئ حتدد بوضوح استراتيجيات معاجلة نقص السيولة يف احلاالت الطارئة.
 : 8 _ 29يتعني على السلطات الوطنيـة أن تتفق فيما بينها على املعايري النوعية
والكمية حول خماطر السيولـة الالزم تقريبها مبا يتفق مع معايري بازل هبذا
اخلصوص.

_ _ 39

 _ 30اعتماد وتنفيذ التعديالت الصادرة عن جلنة بازل للرقابة املصرفية حول
كفاية رأس املال وخماطر السيولة :بازل : 3
 : 1 _ 30يتعني على السلطات الوطنية أن تلزم مجيع املصارف بتطبيق بازل  3استنادا
إىل الورقة الصادرة يف  16ديـسمرب  2010والتنقيحات الالحقة عليها من
قبل جلنة بازل للرقابة املصرفية.
 : 2 _ 30على السلطـات الوطنية أن تضمن قيـام املصارف بتطبيق بازل 3
بشكل كامل حبلول العام  2019وذلك تبعا للربنامج الزمين للتطبيق املذكور
يف امللحق ( )2من هذه التعليمات.
 _ 31املتطلبات االحترازية لألعمال املصرفية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية :
 : 1 _ 31عندما تسمح السلطات الوطنية مبزاولة األنشطة املصرفية املتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية داخل أراضيهـا ،فعليها وضع متطلبات احترازية مناسبة لتلك األعمال.
كما جيب عليها التأكد من قدرة املصارف املعنية على حتديد وقياس وإدارة ورصد
املخاطـر املرتبطة باألعمال املصرفية املتـوافقة مع الشريعة اإلسالمية باإلضافة إىل
ضرورة التأكد من وجود إطار مناسب لدى تلك املصارف إلدارة تلك املخاطر.
 : 2 _ 31ينبغي على السلطات الوطنية االتفاق فيما بينها على تبين منهج مُقرَّب
للمتطلبات االحترازية الدنيا لألعمال املصرفية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية،
مبا يؤمن آليات السالمـة الكافية حلماية مصاحل املودعني وحاملي احلسابات
االستثمارية وضمان استقرار القطاع املصريف.
 : 3 _ 31جيب أن تستند املتطلبات االحترازية لألعمال املصرفية املتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية إىل املعايري الـيت يضعها جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ( )IFSBوما
ميكن تطبيقه من معايري جلنة بازل للرقابـة املصرفية مبا ال يتعارض مع الشريعة
اإلسالمية وخصوصيات املنتجات واخلدمات املالية اإلسالمية.
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الفصل اخلامس
الصالحيات الرقابية املنوطة بالسلطات الوطنية
 _ 32الرقابـة :
 : 1 _ 32تضمن الدول األعضاء منح السلطات الوطنية مجيع صالحيات ومسؤوليات
الرقـابة والتحقيق لتمكينهـا من ممارسة رقابة فعـالة على املصارف ،وفقًا
ملتطلبات هذه التعليمات ومبا يتفق مع املبادئ األساسية للرقابة املصرفية الفعالة
الصادرة عن جلنة بازل .وسوف متارس هذه السلطات الوطنية صالحياهتا يف
احلدود املنصوص عليها يف أطرها القانونية الوطنية وذلك:
( أ ) بشكل مباشر؛
(ب) أو بالتعاون مع سلطات أخرى؛
(ج) أو بالتقدم بطلب إىل اجلهات القضائية املختصة.
 : 2 _ 32ينبغي على السلطات الوطنـية اعتماد وتطبيق الدعامة الثانية لبازل 2
خبصوص عملـية املراجعة الـرقابية ،ويتحـتم عليها مراجعـة الترتيبات
واالستراتيجيات والسياسات واإلجراءات املطبقة من قبل املصارف وبشكل
دوري للـتأكد من سالمتها وكفـاءهتا يف معاجلة املخـاطر اليت تتعرض هلا
املصارف ومدى كفاية رأس ماهلا ملواجهة تلك املخاطر.
 _ 33الرقابة على اجملموعات املصرفية العاملة يف أكثر من بلد :
 : 1 _ 33عندما يكون املصرف جزءًا من جمموعة مصرفية ،متارس السلطات الوطنية
الرقابـة على هذا املصرف يف الدولة العضو اليت تأسس فيها ،يف حني متارس
ت الرقابية املعنية احملددة يف الفقرات  33.2إىل  33.4من هذه املادة
السلطا ُ
الرقابة املوحدة على اجملموعة املصرفية بكاملها.
_ _ 41

 : 2 _ 33يف احلاالت اليت تشتمل فيها جمموعة مصرفية من دول جملس التعاون لدول
اخلليج العربيـة على مصارف مرخص هلـا يف دول أعضاء خمتلفة ،متارس
الرقابة املوحدة من قبل:
( أ ) الـسلطة الوطنية املرخصة للمنشـأة األم األساسية للمجموعة املصرفية
اخلليجية مبوجب املادة 13؛
(ب) أو الـسلطة الوطنية يف الدولة العضـو املرخصة للمصرف الذي يشغل
أعلى مركز يف هـيكل اجملموعة املصرفية يف احلاالت اليت ال تكون فيها
املنشأة األم األساسية للمجموعة مصرفاً.
 : 3 _ 33يف حالة قيام مصرف أجـنيب بتأسيس مصرف تابع له أو فرع له يف
دولة عضو ،تتوىل السلطة الوطنية يف الدولة العضو اليت يتواجد فيها املصرف
التابع أو الفرع الرقابـة على هذا املصرف التابع أو الفرع ،يف حني تُمارس
الرقابة املوحدة على املصـرف التابع أو اجملموعة املصرفية األجنبية من قبل
السلطة الرقابيـة للدولة األم اليت ينتمي إليها هذا املصرف أو هذه اجملموعة
املصرفية األجنبية.
 : 4 _ 33عندما يفتح مصرف وطين فرعًا له يف دولة عضو أخرى ،تتوىل السلطة
الوطنية يف هذه الـدولة الرقابة على هذا الفرع يف حني تتوىل السلط ُة الوطنية
للدولة العضو األم الرقابة املوحدة على املصرف بكامله.
 _ 34تبـادل املعلومات :
 : 1 _ 34يف حال كانت مسؤوليـة الرقابة على القطاع املصريف واملايل يف أي
دولة عضو مقـسمة أو مشتركة بني سلطـات وطنية خمتلفة يف تلك الدولة
العضو ،فعلـى الدولة العضو إنشاء آليات رمسية وغري رمسية لتبادل املعلومات
بني تلك السلطات الوطنية املختلفة لضمان فعالية الرقابة.
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 : 2 _ 34يتعني على الدول األعضاء احملافظة على الترتيبات احلالية لتبادل املعلومات
فيما بينها ،كما جيوز هلا أن تربم اتفاقيات تعاون إضافية فيما بينها تنص ضمن
أمور أخرى ،على تبادل املعلومات بني السلطات الرقابية أو اهليئات األخرى
بالدول األعضاء عندما تكون املعلومات املفصح عنها سرية .وجيب أن يكون
الغرض من تبادل املعلومات ألداء املهام الرقابية املعينة يف هذه التعليمات أو يف
التوجـيهات املعتمدة وفقًا هلا .ويكفل فريق العـمل املعين باملخاطر النظامية
تبادل املعلومات الـنظامية ذات الصلة بشكل فعـال بني السلطات الوطنية
والسلطات الرقابية املعنية األخرى بالدول األعضاء.
 : 3 _ 34يف سبيل تيسري وترسيخ الرقابة املصرفية الفعالة ،ينبغي على السلطات
الوطنية املسؤولـة عن الرقابة اجملمعة على مصرف أو جمموعة مصرفية وضع
إطار رمسي لتبادل املعلومات ،يتم إبرامه:
( أ ) بني السلـطة الوطنية املسؤولة عن الرقابة اجملمعة على املصرف األم من
جهة والسلطات الوطنية األخرى املـسؤولة عن الرقابة على املصارف
التابعة لذلك املصرف األم من جهـة أخرى ،بالنسبة إىل أي جمموعة
مصرفية تعمل يف دول أعضاء خمتلفة ؛
(ب) بني السلطة الوطـنية للدولة العضو األم والسلطـة الوطنية للدولة العضو
املضيفة ،بالنسبة إىل أي مصرف وطين ميتلك فروعًا يف دول أعضاء أخرى.
 _ 4 _34ينبغي أن يشتمل اإلطار املشار إليه يف الفقرة  ،3_34من بني أمور أخرى ،على:
( أ ) شروط معينة بالنسبة إىل نوع املعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها؛
(ب) شروط معينة بالنسبة إىل معاجلة املعلومات السرية؛
(ج) قائمة بالعناوين اآلمنـة اليت ميكن إرسال املعلومات السرية إليها حفاظًا
على سرية هذه املعلومات؛
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( د ) الشروط املتعلقة بتـبادل املعلومات يف حاالت معينة من شأهنا أن تؤثر
على سالمة النظام املايل (كحاالت االحتيال اجلسيم).
 _ 35أنظمـة التصنيف :
 : 1 _ 35بانتظار املزيد من التنسيق ،سوف يُسمح للسلطات الوطنية باإلبقاء على
أنظمة التصنيف القائمة لديها لرصد وتقييم املخاطر الفردية للمصارف.
 : 2 _ 35جيوز للدول األعضاء ،يف تاريخ الحق يتم االتفاق عليه ،أن تفوّض واحدة أو
أكثر من السلطات الوطنية أو أي سلطات أخرى تتفق عليها إلعداد نظام تصنيف
موحد يطبق يف الدول األعضاء يف تاريخ مستقبلي يتم االتفاق عليه الحقا.
 _ 36الرقابة املكتبية وامليدانية :
 : 1 _ 36ينبغي على السلطات الوطنية تطبيق اإلجراءات الوطنية لتخطيط وتنفيذ
الرقابـة امليدانية واملكتبية ،وهلـا يف سبيل ذلك أن حتدد التوازن املناسب يف
التنفـيذ بني الرقابة امليدانية واملكتبية حسب تقديرها .وتشمل الرقابة املكتبية
وامليدانية فحص ومراجعة األمور التالية ،ضمن أمور أخرى متعلقة باملصرف:
( أ ) االستراتيجية؛
(ب) نظام احلوكمة؛
(ج) كفاية رأس املال؛
( د ) السيولة؛
(هـ) جودة األصول؛
( و ) نظام الضبط الداخلي وإدارة املخاطر؛
( ز ) األرباح.
 : 2 _ 36يتوىل موظفو السلطة الوطنية املشرفة على املصرف الرقابة امليدانية.
 : 3 _ 36يتعني على السلطات الوطنـية التباحث بصورة رمسية وغري رمسية مع
أعضاء جملس إدارة املصرف وإدارته التنفيذية فيما يتعلق بنتائج الرقابة امليدانية.
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 _ 37التقارير الدورية :
عـلى السلطات الـوطنية أن تستـلم من املصارف تقاريـر دورية تتضمن
املعلومات االحترازية اليت تـراها السلطات الوطنية ضـرورية لتمكينها من تنفيذ
مسئولياهتا الرقابية االحترازية بصورة فعالة.
 _ 38مراجعو احلسابات اخلارجيون :
 : 1 _ 38جيب على املصارف تزويد السلطات الوطنية املعنية بنسخ من التقارير
والقوائم اليت يعدها مراجعو احلسابات اخلارجيون خالل كل سنة مالية وذلك
ملراجعتها.
 : 2 _ 38جيوز للـسلطات الوطنية االجتماع مع مراجعي احلسابات اخلارجيني
للمصرف ملناقشة املسائل اليت تطرأ خالل عملية التدقيق اخلارجي .وجيوز أن
تُعقد هذه اللقـاءات يف حضور إدارة املصرف أو بغري ذلك ،وفقًا ملا حتدده
السلطات الوطنية يف أي حالة معينة.
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الفصـل السـادس
إدارة األزمـات واملخاطر النظاميـة
 _ 39إدارة األزمات واملخاطر النظامية :
 : 1 _ 39يتعني على السلطات الوطنية االتفاق فيما بينها على إطار مقرب إلدارة األزمات
واملخاطر النظـامية ،على أن يقوم فريق العمل املعين باملخاطر النظامية بتيسري أعماله
من حيث التنسيق والدعم .وجيب أن يشتمل اإلطار املقرب كحد أدىن على مايلي:
( أ ) رصد املخاطر من خالل أنظمة اإلنذار املبكر؛
(ب) التحاليل االحترازية الكلية واألحباث االقتصادية؛
(ج) اختبار القدرة على حتمل الضغط وحتليل االفتراضات البديلة  /األلعاب احلربية؛
( د ) والتخطيط للطوارئ مبا يف ذلك التدابري املضادة واالتصال اخلارجي.
 : 2 _ 39استكماال جلهود فريق العمل املعين باملخاطر النظامية ،ينبغي على الدول
األعضاء توقيع مذكـرة تفاهم بينها لتيسري إدارة وحل األزمات املالية النظامية
عرب احلدود ،كما يتعني عليها توفري احللول املناسبة بالتعاون مع القطاع املصريف
لتقليص التكاليف االقتصادية واالجتماعية ،بالتزامن مع مبادراهتا لتعزيز انضباط
السوق واحلد من املخاطر األخالقية أو االعتبارية (. )Moral Hazard
 : 3 _ 39ينبغي أن تشمل مذكرة التفاهم ما يلي كحد أدىن:
( أ ) إجراءات عملية إلشراك مجيع األطراف املعنيني يف أي أزمة مالية معينة؛
(ب) آليات التنسيق على املستويني الوطين و اإلقليمي؛
(ج) توافر آليات اختاذ القرارات هبدف تنسيق العمل بني الدول؛
( د ) تعزيز اجلـاهزية ملواجهة األزمات املالية مبا يف ذلك احلاجة احملتملة إىل
مشاطرة أي عبء مايل بني الدول األعضاء.
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 : 4 _ 39تكفل السلطات الوطنية التنسيق واالتصال املستمرين مع اللجان وفرق
العمل الرقابية اإلقليمية فيما يتعلق بإدارة األزمات واملخاطر النظامية.
 _ 40ضمان االستقرار املايل :
 : 1 _ 40تكفل الدول األعضاء اضطالع سلطاهتا الوطنية مبسؤوليات ضمان االستقرار
املايل.
 : 2 _ 40تقرر السلطات الوطنية وفق تقديرها الظروف اليت تتدخل فيها لضمان
االستقرار املايل ودرجة هذا التدخل.
 : 3 _ 40ولكن يف حالة األزمات الواسعة النطاق ووجود هتديدات مبخاطر نظامية
على املستوى اإلقليمي ،يتعني على فريق العمل املعين باملخاطر النظامية حتديد
املتطلبات الدنيا إلجراءات ضمـان االستقرار املايل على أن يتم اعتماد هذه
املتطلبات مـن قبل جلنة احملافظني .وعند تنفيـذ هذه املتطلبات ،يتوىل فريق
العمل املعين باملخاطر النظامية مسؤولية التنسيق بني الدول األعضاء فيما يتعلق
باآلثار النقديـة واملالية إلجراءات ضمان االستقرار املايل على مستوى جملس
التعاون لدول اخلليج العربية.
 : 4 _ 40جيـب على السلطات الوطنية وضع سيـاسات داخلية حول دورها لضمان
االستقرار املايل توضّح فيها املسائل املنصوص عليها يف هذه املادة .وال ينبغي تقريب
هذه السياسات الداخلية فيما بني الدول األعضاء ،ولكن كحد أدىن جيب أن:
( أ ) حتدد األحوال والظروف والشـروط اليت تقدم فيها السلطات الوطنية
الدعم املطلوب للمستفيدين؛
(ب) تعيّن املستفيدين النهائيني مبوجب ترتيبات ضمان االستقرار املايل .
(ج) حتدد أدوات اإلقراض وفتراهتا الزمنية ونوعية الضمانات والرهونات املقبولة.
 : 5 _ 40ختطر السلطات الوطنية جلنـة احملافظني بسياساهتا الداخلية فيما يتعلق
بدورها كضامن لالستقرار املايل .
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 : 6 _ 40تقرر السلطات الوطنية مدى إتاحة السياسات الداخلية املعدّة وفقًا هلذه
املادة للقطاع اخلاص ،وذلك لتحقيق التوازن بني جتنب قضايا اخلطر األخالقي
أو االعتباري وإرساء ثقة أكرب يف القطاع املصريف احمللي.
 _ 41برنامج تأميـن الودائـع :
 : 1 _ 41تكفل الدول األعضاء وضع نظام لتأمني الودائع ضمن أراضيها.
 : 2 _ 41تضع وحتدد الدول األعضاء العناصر الالزم تقريبها لنظام تأمني الودائع
واليت جيب أن يشتمل على ما يلي كحد أدىن:
( أ ) مستويات التغطية الدنيا والقصوى للنظام؛
(ب) املدة اليت يتبني فيها عجز أحد املصارف عن إعادة سداد الودائع؛
(ج) املدة اليت يتعني بانقضائها دفع التعويض للمودعني.
 : 3 _ 41يسري مفعول الفقرتني  41.1و  41.2من هذه املادة يف تاريخ مستقبلي
تتفق عليه الدول األعضاء الحقا.
 _ 42تعثـر املصارف :
 : 1 _ 42تطبق الدول األعضاء أطرًا واضحة وشفافة ملعاجلة تعثر املصارف.
 : 2 _ 42يف حالة وقوع أحداث نظامية يف عموم دول اجمللس  ،ينسق فريق العمل
املعين باملخاطـر النظامية جهود الـسلطات الوطنية املعـنية لضمان كفاءة
ومنهجية التعامل مع املصارف.
 : 3 _ 42تكفل الدول األعضاء جتهيـز السلطات الوطـنية باألدوات املالئمة
للتدخل ،كل يف أراضيه ،مبقتضى األطر املنصوص عليها يف هذه املادة.
 _ 43إفالس املصارف :
على الـدول األعضاء تطـبيق إطار واضح وشفـاف للتعامل مع إفالس
املصارف العاملة داخل أراضيها.
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الفصـل السابـع
االمتثــال
 _ 44صالحيات السلطات الوطنية :
على الدول األعضاء أن تـضمن متتع السلطات الوطنية بـالسلطة القانونية
الكافية للتدخل عند إخفاق املصارف يف االمتثال للقوانني واللوائح التنفيذية احمللية
ال هذه التعليمات يف كل دولة عضو على حده.
شام ً
 _ 45اإلمتثـال :
 : 1 _ 45مع عدم املساس حبقها يف إنزال العقوبات اجلنائية ،تكفل الدول األعضاء
إمكانيـة اختاذ التدابري اإلداريـة املالئمة أو إيقاع العـقوبات اإلدارية حبق
األشخـاص املسؤولني عن عدم االمتثال لألحكام الوطنية املعتمدة تنفيذًا هلذه
التعليمات والتوجيهـات املتعلقة هبا ،مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر،
األحكام الوطنية املنفذة ملواد هذه التعليمات والتوجيهات املتعلقة هبا املشتملة
على متطلبات رأس املـال والسيولة .ولتحـقيق هذا اهلدف ،تكفل الدول
األعضاء متكني السلطات الوطـنية قانونيًا من اختاذ إجراءات صارمة ورادعة
ضد أي خمالفـة لألحكام املشار إليها يف هـذه املادة .وتشتمل الصالحيات
املـمنوحة للسلطات الوطنية مبقتضى هذه املادة كح ّد أدىن -على سبيل املثال
ال احلصر -على ما يلي:
( أ ) تكثيف الرقابة على املصارف؛
(ب) إصدار إنذارات رمسية وغري رمسية؛
(ج) فرض غرامات مالية؛
( د ) املطالبة باختاذ إجراءات تصحيحية منها على سبيل املثال ال احلصر:
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 .1تطبيق خطط مقبولة لكفاية رأس املال أو استعادة السيولة؛
 .2مجع رأس مال إضايف فوراً؛
 .3أي خطوات أخرى تعترب مناسبة لتعزيز مركز سيولة املصرف.
(هـ) تقييد أو وقف املدفوعات للمسامهني؛
( و ) حجب التصاريح مبزاولة أنشطة جديدة؛
( ز ) تقليص أو تعليق التصاريح احلالية؛
(ح) استبدال املديرين أو أعضاء جمالس اإلدارات أو احلد من صالحياهتم ؛
(ط) فرض متطلبات إضافية لكفاية رأس املال؛
(ي) سحب التراخيص.
 : 2 _ 45حتدد السلطات الوطنـية الصالحيات اليت تعتزم ممارستها يف األحوال
املنصوص عليها يف هذه املـادة .وجيوز أن تكون الصالحيات املذكورة مرنة
بدرجة كافيـة حبيث تُستخدم يف ظروف معينة فيما يتعلق مبصرف معني أو
البيئة اليت يعمل فيها مصرف معني.
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الفصـل الثامـن
أحكـام متممـة
 _ 46الصالحيات اإلضافية :
تشتمل هذه التعليمات على املتطلبات الدنيا الواجب اعتمادها يف جمال الرقابة
املصرفية .وحتتفظ الدول األعضاء بصالحية اعتماد متطلبات أشد صرامة من تلك
اليت تنص عليها هذه التعليمات.
 _ 47مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب :
 : 1 _ 47جيب على السلطات الوطنية اعتماد وتنفيذ إطار قانوين شامل يهدف
إىل مكافحـة غسل األموال و متويل اإلرهاب ،آخـذة يف ذلك بالتوصيات
الصادرة عن جممـوعة العمل املايل .وجيب أن يلـزم هذا اإلطار املصارف
(متضمنة تلك العاملة يف املراكز املالية بدول اجمللس) مبا يلي:
( أ ) إنشاء دائـرة ملكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب يكون من ضمن
مسئولياهتا إبالغ السلطات املختصة باملعامالت املشبوهة وتزويدها بأي
معلومات أخرى تشري أو تـدل على عمليات حمتملة لغسل األموال أو
متويل اإلرهاب .
(ب) حتديد عالقات العمل احملظورة،
(ج) تطوير نـظام للتعرف علـى هوية العـمالء والتحقق منهم و إجراء
التحقيقات النافية للجهالة،
( د ) وضع إجراءات رقابية مصـممة لرصد املعامالت املـشبوهة ومراقبة
املدفوعات النقدية اليت تفوق حدودًا معينة،
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(هـ) ضرورة مشاركة اإلدارة العليا يف إقرار إقامة عالقات عمل مع العمالء
ذوي املخاطر املرتفعة أو اخلروج من تلك العالقات،
( و ) االحتفاظ بسجالت العمالء ملدة مخس سنوات على األقل.
 _ 48وكاالت التصنيف االئتماين :
 : 1 _ 48تصدر السلطات الوطنـية ،كل على حده ،قائمة بوكاالت التصنيف
االئتماين املعتمدة منها.
 : 2 _ 48جيب أن تبىن قرارات السلطات الوطنيـة اخلاصة باعتماد وكاالت
التصنيف االئتماين على املوضوعية واالستقاللـية والرقابة املستمرة وشفافية
منهجياهتا ومصداقية وشفافية تقييماهتا االئتمانية.
 _ 49احلوكمة ورقابة جملس اإلدارة واإلدارة العليا :
 : 1 _ 49على السلطات الوطنية أن تطلب من كل مصرف وضع ترتيبات صارمة
ال تنظيميًا واضحًا يقوم على سلسلة مسؤوليات
بشأن احلوكمة ،تتضمن هيك ً
حمددة وشفّافة ومتناسقة ،وآليات فعالة لتحديد املخاطر اليت يتعرض هلا أو قد
يتعرض هلا املصرف وإدارهتا ومراقبتها والتبليغ عنها ،باإلضافة إىل آليات ضبط
داخلية مناسبة تشمل إجراءات إدارية وحماسبية وفنية سليمة.
 : 2 _ 49جيب على السلطات الوطنية كحد أدىن:
( أ ) إخضاع كبـار اإلداريني وأعضاء جملـس اإلدارة الختبارات املالءمة
والكفاءة آخذين بعني االعتبار مسعتهم ومؤهالهتم املهنية؛
(ب) التـأكد من أن اهليـكل التنظيمـي للمصرف يـشتمل على أدوار
ومسؤوليات وسياسات وإجراءات واضحة وحمددة؛
(ج) ضمان شفافية سياسة املكافآت واألجور لدى املصارف والتأكد من أهنا
ال تشجع اإلفراط يف حتمل املخاطر القصرية األجل؛
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( د ) ضمان أن تكون اإلدارات املعنـية بإدارة املخاطـر ووضع سياسات
املكافآت واألجور والتدقيق الداخلي ومسئوليات االمتثال مستقلة متامًا
عن الدوائر األخرى داخل املصارف.
 : 3 _ 49جيب أن تكون املتطلبات املشار إليها يف هذه املادة شاملة ومتناسبة مع
طبيعة وحجم ومستوى تعقيد أنشطة املصرف.
 _ 50متطلبات اإلفصاح :
 : 1 _ 50ينبغي على السلطات الوطنية إلـزام املصارف بتطبيق الدعامة الثالثة
لبازل ،2فضال عن أي تعديالت عليها من حني آلخر.
 : 2 _ 50على السلطات الوطنيـة إلزام املصارف باإلفصاح عن قوائمها املالية
السنوية املدققة والقوائم املراجعة الفصلية.
 _ 51مراكز املعلومات االئتمانية :
 : 1 _ 51على الدول األعضاء تشجيع القطاع اخلاص إلنشاء مراكز للمعلومات
االئتمانية ضمن أراضيها.
 : 2 _ 51جيب على املصـارف رفع التقارير إىل مراكز املعلـومات االئتمانية ،على أن
تتضمن هذه التقـارير -كحد أدىن -املعلومات اإلجيابـية والسلبية حول العمالء من
الشركات واألفراد على أن يتم االتفاق على احلد األدىن للتسهيالت االئتمانية لإلبالغ.
 _ 52معاييـر احملاسبة واملراجعـة :
 : 1 _ 52على السلطات الـوطنية إلزام املصارف بتطبيق معايري احملاسبة الدولية
( )IASومعايري التقارير املالية الدولية ( )IFRSومعايري هيئة احملاسبة واملراجعة
للـمؤسسات املالية اإلسالمية ( )AAOIFIوجملس اخلدمات املالية اإلسالمية
( )IFSBبالنسبة إىل املصارف اإلسالمية وفقًا للتوصيات الصادرة مسبقًا عن
جلنـة اإلشراف والرقابة علـى اجلهاز املصريف واملعتمـدة من جلنة حمافظي
مؤسسات النقد واملصارف املركزية بدول اجمللس.
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 : 2 _ 52جيب على السلطات الوطنية اعتمـاد املعايري الدولية للمراجعة وإلزام
مراجـعي احلسابات اخلارجيني على تطـبيقها آخذين بعني االعتبار كل ما
يصدر عن هيئة احملاسبة واملراجعة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
 : 3 _ 52جيب على مراجعي احلسابات اخلارجيني إبالغ السلطات الوطنية فورًا
بأي واقعة أو قرار أو فعل من شأنه أن:
 .1يشكل خرقًا جوهريًا ألي قوانني أو لوائح أو توجيهات؛
 .2يؤثر على قدرة املصرف على مواصلة أعماله كمنشأة؛
 .3يؤدي إىل تعديل على القوائم املالية املعلنة بإحدى السنوات السابقة.
على السلطات الوطنية أن جتتمع مع املراجعني اخلارجيني مرة واحدة يف
السنـة على األقل الستعراض اإلجـراءات والسياسـات واملنهجيات اليت
يعتمدوهنا ملراجعة حسابات املصارف.
 _ 53التواصل اخلارجي :
 : 1 _ 53على السلطات الوطنية أن تعلن وتنشر حمليًا وخارجيًا املعايري االحترازية
اليت ستطبَّق يف الدول األعضاء وكيفيـة اإلشراف على تطبيقها وأي معايري
سلوكية للعاملني يف القطاع املصريف.
 : 2 _ 53على السلطات الوطنية أن تنتهج سـياسة انفتاح وشفافية فيما يتعلق
بالتواصل املـذكور مبا يضمن ،قدر اإلمـكان ،استمرار إطالع العاملني يف
املصارف على املعايري االحترازية ذات العالقة واإلجراءات الرقابية ومربراهتا
(حيثما كانت حمل اهتمام العموم وذات صلة بالقطاع املصريف).
 _ 54مسؤولية السلطات الوطنية :
تكفل الدول األعضاء ،طـاملا يتماشى ذلك مع القوانني الوطنية ،عدم حتميل
السلطات الوطنية وممثليها املسؤولية القانونية ألي ضرر قد يلحق بأي طرف آخر
نتيجة لإلجراءات املتخذة عند ممارستهم وظائفهم بالشكل القانوين الصحيح.
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امللحـق ( ) 1
التوجيهات احملددة من قبل جلنة احملافظني
ألغراض تعليمات الرقابة املصرفية
لقد مت حتديد املعايري التالية من قـبل جلنة احملافظني ألغراض تعليمات الرقابة
املصـرفية ("التعليمات") .قد تتم مراجعـة هذه املعايري أو تعديلها من وقت آلخر
وذلك من أجل أخذ التغيريات اليت قد تطرأ علـى املعايري الدولية يف االعتبار مثل
معايري بازل .كل فقرة أدناه حتتوي على إشارة ملا ينطبق من مواد التعليمات مما له
عالقة.
 _ 1متطلبات احلد األدىن لرأس املال (املادة : )19
يكون احلد األدىن املطلوب لرأس املال املدفوع مبوجب (املادة 200 )1 _ 19
(مائتني) مليون دوالر أمريكي.
 _ 2متطلبات احلـد األدىن لرأس املال لفروع املصارف الوطنية العاملة بدول
اجمللس (املادة : )20
يكون احلد األدىن املطلوب لرأس مال فروع املصارف الوطنية مبوجب (املادة
( 50 )2 _ 20مخسني) مليون دوالر أمريكي لكل فرع رئيسي.
 _ 3متطلبات احلد األدىن لرأس املال لفروع املصارف األجنبية العاملة بدول
اجمللس (املادة : )21
يكون احلد األدىن املـطلوب لرأس مال فروع املـصارف األجنبية مبوجب
(املادة ( 50 ) 3 _ 21مخسني) مليون دوالر أمريكي.
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 _ 4احلد األدىن ملعدل كفاية رأس املال (املادة : )23
 _ 1يبلغ احلد األدىن ملعدل كفاية رأس املال للمصارف الوطنية ،ألغراض املادة 23
من هذه التعليمات %8 ،من األصول ذات املخاطر املوزونة.
 _ 2تبلغ النسبة املئوية للشرحية األوىل من رأس مال املصارف الوطنية ،كحد أدىن ألغراض
املادة  23من هذه التعليمات  %4من إمجايل األصول ذات املخاطر املوزونة.
 _ 3قد تتم مراجعة هذه املعدالت من وقت آلخر وذلك وفقًا أليتعديالت الحقة
على معايري بازل.
 _ 5حدود التعرض للمخاطر االئتمانية (املادة : )25
 _ 1ألغراض املادة  1_25من هذه التعليمات ،تعد التسهيالت االئتمانية تركزا ائتمانيا
كبريا عندما تساوي أو تتعدى قيمتها  10يف املائة من قاعدة رأس مال املصرف.
 _ 2تبلغ النـسبة املئويـة املقررة ألغراض املادة  2 _ 25مـن هذه التعليمات
(التعرض الفردي لعمـيل واحد أو جملموعة من العـمالء املرتبطني ببعضهم
البعض)  25يف املائة من قاعدة رأس مال املصرف كحد أقصى .
 _ 3تبلغ النسبة املئوية املقررة ألغراض املادة  3 _ 25من هذه التعليمات (إمجايل
التركـزات االئتمانية الكبرية)  800يف املائـة من قاعدة رأس مال املصرف
كحد أقصى.
 _ 4تبلغ النسبة املئـوية املقررة ألغراض املـادة  4 _ 25من هذه التعليمات
(التعرض الفردي للمنشأة األم للمصرف املقرض أو مؤسساهتا التابعة)  20يف
املائة من قاعدة رأس مال املصرف كحد أقصى.
 _ 5تبلغ النسبة املئوية املقررة ألغراض املادة  5 _ 25من هذه التعليمات (إمجايل
الـتعرض للمنشأة األم للمصرف املقرض ومؤسساهتا التابعة)  65يف املائة من
قاعدة رأس مال املصرف كحد أقصى.
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 _ 6تبلغ النسبة املئوية املقررة ألغراض املادة  6 _ 25من هذه التعليمات فيما
خيص التعرض الفردي ألحد أعضاء جملس اإلدارة  ،أو أي مساهم مؤهل 10
يف املائة من قاعدة رأس مال املصرف كحد أقصى.
 _ 7تبلغ النسبة املئوية املقررة ألغراض املادة  6 _ 25من هذه التعليمات (إمجايل
التعرض اجلماعي ألعضاء جملس اإلدارة واملسامهني املؤهلني)  35يف املائة من
قاعدة رأس مال املصرف كحد أقصى.
 _ 6التسهيالت االئتمانية غري املنتظمة :
 _ 1تصنف التسهيالت االئتمانية على أهنا غري منتظمة عند مضي  90يومًا أو أكثر
على تاريخ استحقاقها أو أي قسط منها دون سداد.
 _ 2ألغـراض املادة  8 _ 25من هذه التعليمـات ،حتسب املخصصات على
النحو التايل:
(أ )  20يف املـائة على التسهيالت دون املـستوى (وهي التسهيالت اليت
جتاوز موعد استحقاقها دون سداد ملدة  180-91يوماً)،
(ب)  50يف املائة للتسهيالت املشكوك يف حتصيلها (وهي التسهيالت اليت
جتاوز موعد استحقاقها دون سداد ملدة  360-181يوماً)،
(ج)  100يف املائة للتسهيالت الرديئة (وهي التسهيالت اليت جتاوز موعد
استحقاقها دون سداد ملدة أكثر من  360يوماً).
 _ 7نسبة القروض إىل الودائع :
ألغراض املادة  1 _ 29تكون أقصى نسبة مئوية مقررة لنسبة القروض إىل
ودائع العمالء . %100
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