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البنـك املركـزي العمانـي
قــــــــرار
رقـم ب م 2014/3/55/
ب�إن�شاء اللجنة العليا لال�ستقرار املايل و�إ�صدار الئحتها التنظيمية
ا�ستنادا �إىل القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
و�إلى موافقة مجل�س محافظي البنك المركزي العماني بجل�سته رقم  :م م 7/13/5/162/2527/

بتاريخ  20مايو 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تن�ش ـ�أ بالبن ـ ـ ــك املركـ ــزي العمان ـ ــي جلن ـ ـ ــة ت�سم ـ ــى " اللجنــة العلي ــا لال�ستق ـ ــرار املال ـ ــي "،
ويعم ــل فـي �ش�أنها ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  16 :من جمادى الأوىل 1435هـ
املـوافـــــق  18 :من مـــــــــــــــــــــار�س 2014م
د  .علــي بن حممــد بن مو�ســـى
نائب رئي�س جمل�س املحافظني
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الالئحة التنظيمية للجنةالعليا لال�ستقرار املايل
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
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 :املخاط ــر الت ــي ت�صيــب قطاع ــا �أو ن�شاط ــا اقت�صادي ـ ــا مع ــينا  ،وت�ؤث ـ ــر
على �أدائه مما قد ي�ؤدي �إىل انهياره .
املــادة ( ) 2
ت�شكــل اللجنـة بقــرار مــن جملــ�س املحافظــني برئا�ســة الرئيـ�س التنفي ــذي للبنــك املركــزي ،
وع�ضوية كل من :
 - 1الرئي�س التنفيذي لهيئة �سوق املال  ،نائبا للرئي�س .
 - 2ممثل عن وزارة املالية  ،ال تقل درجته عن مدير عام .
 - 3ممثل عن وزارة التجارة وال�صناعة  ،ال تقل درجته عن مدير عام .
 - 4م�س�ؤول وحدة اال�ستقرار املايل بالبنك املركزي  ،ع�ضوا ومقررا .
وللجن ــة �أن تدعـ ــو حل�ضــور اجتماعاتهــا من ت ــرى اال�ستعانـ ــة بهم مــن ذوي اخلب ــرة
والكفاءة  ،كلما ر�أت �ضرورة لذلك  ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود .
املــادة ( ) 3
يتولــى مقــرر اللجنــة التن�سيــق لأعمالها واجتماعاتهــا  ،و�إخطار �أع�ضائها بجــدول الأعم ــال
قبل تاريخ االجتماع بوقت كاف .
املــادة ( ) 4
يح ــل نائ ــب الرئي ــ�س حمــل الرئي�س عن ــد غيابــه � ،أو وجــود مانــع يحــول دون ممار�ستـ ــه
اخت�صا�صاته .
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املــادة ( ) 5
جتتم ــع اللجن ــة بدعوة من الرئيـ ــ�س �أو من يحـ ــل حمل ــه  ،مرت ــني على الأقــل ف ــي ال�سن ــة ،
وكلما اقت�ضت احلاجة ذلك  ،وال يكون اجتماع اللجنة �صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،
على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه .
وتتخذ اللجنة قراراتها وتو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي
يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
وتتوىل اللجنة رفع تقارير عن اجتماعاتها �إىل جمل�س املحافظني .
املــادة ( ) 6
يتحم ــل البنـ ــك املركزي مكاف�أة �أع�ضــاء اللجن ــة  ،واملخ�ص�صـ ــات املالي ــة الالزمـ ــة ملمار�سـ ــة
اخت�صا�صاتها  ،وذلك على النحو الذي يحدده جمل�س املحافظني .
املــادة ( ) 7
تتوىل اللجنة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1درا�سة املخاطر النظامية على الأعمال امل�صرفية و�سوق املال  ،وو�ضع احللول
واملقرتحات املنا�سبة لإدارة هذه املخاطر والأزمات املالية .
 - 2التن�سيق بني ال�سيا�سة املالية والنقدية والرقابة االحرتازية .
 - 3التن�سيق بني اجلهات الرقابية والإ�شرافية فـي املجال املايل وامل�صرفـي .
 - 4التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات املالية الدولية فيما يتعلق بالرقابة والإ�شراف فـي املجال
املايل وامل�صرفـي .
� - 5إبداء الر�أي حول تطبيق �أف�ضل املعايري الدولية فيما يتعلق بالرقابة والإ�شراف
فـي املجال املايل وامل�صرفـي  ،مبا يتالءم مع الأنظمة الرقابية املحلية .
� - 6أي �أعمال �أخرى يكلفها بها جمل�س املحافظني .
املــادة ( ) 8
يتولـ ــى الرئيـ ــ�س التنفي ــذي للبن ــك املرك ــزي �إ�ص ــدار التعليم ــات الالزم ـ ــة لتنفيـ ــذ �أحكـ ـ ــام
هذه الالئحة .

