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البنـك املركـزي العمانـي

قــــــــرار 

رقـم ب م /2014/3/55

باإن�صاء اللجنة العليا لال�صتقرار املايل واإ�صدار الئحتها التنظيمية 

ا�ستنادا اإىل القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 ، 

واإلى موافقة مجل�س محافظي البنك المركزي العماني بجل�سته رقم : م م /7/13/5/162/2527 

بتاريخ 20 مايو 2013م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

تن�ســاأ بالبنـــــــك املركــــزي العمانـــــي جلنـــــــة ت�سمـــــى " اللجنــة العليـــا لال�ستقـــــرار املالـــــي "، 

ويعمـــل فـي �ساأنها باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صــدر فـي : 16 من جمادى االأوىل 1435هـ

املـوافـــــق : 18 من مـــــــــــــــــــــار�س 2014م

د . علــي بن حممــد بن مو�صـــى

نائب رئي�س جمل�س املحافظني
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الالئحة التنظيمية للجنةالعليا لال�صتقرار املايل

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

البنــك املركــــــزي: البنك املركزي العماين .

جمل�س املحافظني : جمل�س حمافظي البنك املركزي .

اللجنـــــــــــــــــــــــة : اللجنة العليا لال�ستقرار املايل .

الرئيــــــــــــــــــــــ�س : رئي�س اللجنة .

نائـــب الرئيــــــ�س : نائب رئي�س اللجنة .

املخاطر النظامية: املخاطـــر التـــي ت�سيــب قطاعـــا اأو ن�ساطـــا اقت�ساديـــــا معـــينا ، وتوؤثـــــر 

على اأدائه مما قد يوؤدي اإىل انهياره .

املــادة ) 2 (

ت�سكــل اللجنـة بقــرار مــن جملــ�س املحافظــني برئا�ســة الرئيـ�س التنفيـــذي للبنــك املركــزي ، 

وع�سوية كل من :

1 - الرئي�س التنفيذي لهيئة �سوق املال ، نائبا للرئي�س .

2 - ممثل عن وزارة املالية ، ل تقل درجته عن مدير عام .

3 - ممثل عن وزارة التجارة وال�سناعة ،  ل تقل درجته عن مدير عام .

4 - م�سوؤول وحدة ال�ستقرار املايل بالبنك املركزي ، ع�سوا ومقررا .

وللجنـــة اأن تدعــــو حل�ســور اجتماعاتهــا من تـــرى ال�ستعانــــة بهم مــن ذوي اخلبـــرة 

والكفاءة ، كلما راأت �سرورة لذلك ، دون اأن يكون لهم �سوت معدود .

املــادة ) 3 (

يتولــى مقــرر اللجنــة التن�سيــق لأعمالها واجتماعاتهــا ، واإخطار اأع�سائها بجــدول الأعمـــال 

قبل تاريخ الجتماع بوقت كاف .

املــادة ) 4 (

يحـــل نائـــب الرئيـــ�س حمــل الرئي�س عنـــد غيابــه ، اأو وجــود مانــع يحــول دون ممار�ستــــه 

اخت�سا�ساته .
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املــادة ) 5 ( 

جتتمـــع اللجنـــة بدعوة من الرئيــــ�س اأو من يحــــل حملـــه ، مرتـــني على الأقــل فـــي ال�سنـــة ، 

وكلما اقت�ست احلاجة ذلك ، ول يكون اجتماع اللجنة �سحيحا اإل بح�سور اأغلبية اأع�سائها ، 

على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه . 

وتتخذ اللجنة قراراتها وتو�سياتها باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين ، وعند الت�ساوي 

يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع .

وتتوىل اللجنة رفع تقارير عن اجتماعاتها اإىل جمل�س املحافظني .

املــادة ) 6 (

يتحمـــل البنــــك املركزي مكافاأة اأع�ســاء اللجنـــة ، واملخ�س�ســــات املاليـــة الالزمــــة ملمار�ســــة 

اخت�سا�ساتها ، وذلك على النحو الذي يحدده جمل�س املحافظني .

املــادة ) 7 ( 

تتوىل اللجنة ممار�سة الخت�سا�سات الآتية :

، وو�سع احللول  املال  و�سوق  امل�سرفية  الأعمال  النظامية على  املخاطر  درا�سة   -  1

واملقرتحات املنا�سبة لإدارة هذه املخاطر والأزمات املالية .

2 - التن�سيق بني ال�سيا�سة املالية والنقدية والرقابة الحرتازية .

3 - التن�سيق بني اجلهات الرقابية والإ�سرافية فـي املجال املايل وامل�سرفـي .

4 - التن�سيق مع املوؤ�س�سات املالية الدولية فيما يتعلق بالرقابة والإ�سراف فـي املجال 

املايل وامل�سرفـي . 

5 - اإبداء الراأي حول تطبيق اأف�سل املعايري الدولية فيما يتعلق بالرقابة والإ�سراف 

فـي املجال املايل وامل�سرفـي ، مبا يتالءم مع الأنظمة الرقابية املحلية .

6 - اأي اأعمال اأخرى يكلفها بها جمل�س املحافظني . 

املــادة ) 8 (

يتولــــى الرئيــــ�س التنفيـــذي للبنـــك املركـــزي اإ�ســـدار التعليمـــات الالزمـــــة لتنفيــــذ اأحكــــــام 

هذه الالئحة .


