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النظام األساسي 
للمجلس النقدي 

1431هـ



ــ 2 ــ 

�أ ت
5 ن �أ 

جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية . �لأمانة �لعامة.
�لنظام �لأ�سا�سي للمجل�س �لنقدي . ـــ �لريا�س : جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ، 

�لأمانة �لعامة ؛ 2009م .
15 ، 15  �س ؛ 20 �سم.

عربي و�جنليزي.
STATUTE OF THE MONETARY COUNCIL    : عنو�ن �آخر

�لرقم �ملوحد ملطبوعات �ملجل�س : 0368 ـــ 091 / ح / ك / 2009. / �لنقد / / �لحتاد 
�لنقدي / / �لعملة �خلليجية �ملوحدة / / �ملجال�س / / �لنظام �لأ�سا�سي / / �لقو�نني 

و�للو�ئح / / دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية /.
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�إن �لدول �لأع�ساء يف �تفاقية �لحتاد �لنقدي
تطبيقا لتفاقية �لحتاد �لنقدي ،وي�سار �إليها فيما بعد بـ »�لتفاقية« ، 

قد �تفقت على �لنظام �لأ�سا�سي للمجل�س �لنقدي لدول جمل�س �لتعاون، 
وي�سار �إليه فيما بعد بـ »�ملجل�س �لنقدي« وفقًا ملا يلي :

)املادة 1(
تعاريف 

يق�سد بامل�سطلحات �ملبينة �أدناه �ملعاين �لو�ردة قرين كل منها ، ما مل 
يقت�س �سياق �لن�س خالف ذلك :

جمل�س �لتعاون : جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية .

�ملجل�س �لأعلى: �ملجل�س �لأعلى ملجل�س �لتعاون.

دول �ملجل�س : �لدول �لأع�ساء يف جمل�س �لتعاون .

�لدول �لأع�ساء : دول جمل�س �لتعاون �لأطر�ف يف هذه �لتفاقية.

�لحتاد �لنقدي : �لحتاد �لنقدي للدول �لأع�سـاء.

�لبنك �ملركزي : �لبنك �ملركزي للدول �لأع�ساء.

للدول  �ملركزية  و�لبنوك  �لنقد  موؤ�س�سات   : �لوطنية  �ملركزية  �لبنوك 
�لأع�ساء. 

�لإقر��س : �ل�سحب على �ملك�سوف �أو �أي نوع �آخر من ت�سهيالت �لإقر��س .
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منطقة �لعملة �ملوحدة : منطقة �لعملة �ملوحدة للدول �لأع�ساء .

�ملوؤ�س�سات �ملالية : �لكيانات �خلا�سعة لرتخي�س و�إ�سر�ف ورقابة �لبنوك 
�ملركزية �لوطنية.

�جلهات �حلكومية : حكومات �لدول �لأع�ساء و�ل�سلطات �لوطنية �ملحلية 
و�لهيئات  �لت�سريعية و�ملوؤ�س�سات �لعامة و�جلهات �لأخرى �لتابعة لها .

)املادة 2(
الإن�شاء

ين�ساأ �ملجل�س �لنقدي وميار�س مهامه �إىل حني قيام �لبنك �ملركزي  1 .
�لذي �سيحل ب�سفة تلقائية حمل �ملجل�س �لنقدي فور �لنتهاء من 

�لإجر�ء�ت �ملتعلقة باإن�ساء �لبنك �ملركزي .

�لتفاقية  لأحكام  ووظائفه طبقًا  �لنقدي مهامه  �ملجل�س  ميار�س  2 .
ونظامه �لأ�سا�سي .

�لعربية  باململكة  �لريا�س  مدينة  يف  �لنقدي  �ملجل�س  مقر  يكون  3 .
�ل�سعودية .

)املادة 3(
ال�شخ�شية القانونية

يتمتع �ملجل�س �لنقدي بال�سخ�سية �لقانونية �مل�ستقلة يف �لدول �لأع�ساء 
ونظامه  لالتفاقية  طبقًا  �إليه  �ملوكلة  و�ملهام  �لأهد�ف  حدود  يف 

�لأ�سا�سي.
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)املادة 4(
الأهداف واملهام

�لبنى  وجتهيز  تهيئة  �إىل  �أ�سا�سية  وب�سفه  �لنقدي  �ملجل�س  يهدف 
�لبنك  �إن�ساء  �لأخ�س  وعلى  �لنقدي  �لحتاد  لقيام  �ملطلوبة  �لأ�سا�سية 

�ملركزي و�إر�ساء قدر�ته �لتحليلية و�لت�سغيلية،  و�لقيام مبا يلي:

�لظروف  لتهيئة  �لوطنية  �ملركزية  �لبنوك  بني  �لتعاون  تعزيز  1 .
�لالزمة لقيام �لحتاد �لنقدي .

�ل�سرف  �أ�سعار  و�سيا�سات  �لنقدية  �ل�سيا�سات  وتن�سيق  تهيئة  2 .
للعمالت �لوطنية �إىل حني �إن�ساء �لبنك �ملركزي .

متابعة �للتز�م بحظر �إقر��س �لبنوك �ملركزية �لوطنية للجهات  3 .
�لعامة يف �لدول �لأع�ساء، وو�سع �لقو�عد �لالزمة لتنفيذ ذلك.

حتديد �لإطار �لقانوين و�لتنظيمي �لالزم لقيام �لبنك �ملركزي  4 .
مبهامه بالتعاون مع �لبنوك �ملركزية �لوطنية .

�لحتاد  �أهد�ف  لتحقيق  �لالزمة  �لإح�سائية  �لأنظمة  تطوير  5 .
�لنقدي.

�ملوحدة،  �لإعد�د لإ�سد�ر �أور�ق �لنقد و�مل�سكوكات �ملعدنية للعملة . 6
يف  وتد�ولها  لإ�سد�رها  عمل  �إطار  وتطوير  و�سع  على  و�لعمل 

منطقة �لعملة �ملوحدة .



ــ 8 ــ 

�لتاأكد من جاهزية نظم �ملدفوعات و نظم ت�سويتها للتعامل مع  7 .
�لعملة �ملوحدة .

�لنقدي  �لحتاد  جتاه  بالتز�ماتها  �لأع�ساء  �لدول  وفاء  متابعة  8 .
تقارب  مبعايري  يتعلق  فيما  وحتديدً�  �ملوحدة  �لعملة  و�إ�سد�ر 

�لأد�ء �لقت�سادي.

�ملوحدة  �لعملة  لإ�سد�ر  �لزمني  �لربنامج  يحدد يف �سوء  ذلك  9 .
وطرحها للتد�ول . 

�لتو�سية ب�ساأن �لت�سريعات �لالزمة لقيام �لحتاد �لنقدي و�إن�ساء  10 .
�لبنك �ملركزي و�إ�سد�ر �لعملة �ملوحدة.

املادة )5(
الت�شاور مع املجل�س النقدي

باأي  يتعلق  فيما  �لنقدي  �ملجل�س  مع  بالت�ساور  �لأع�ساء  �لدول  تلتزم 
ت�سريع مقرتح يتعلق بالحتاد �لنقدي .

)املادة 6(
الع�شوية

تتاألف �لع�سوية يف  �ملجل�س �لنقدي من �لبنوك �ملركزية �لوطنية.
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)املادة 7(
ال�شتقاللية

�إد�رته  �أع�ساء جمل�س  �أي ع�سو من  �لنقدي وعلى  يحظر على �ملجل�س 
وجهازه �لتنفيذي تلقي �أية تعليمات �أو توجيهات،  من �ساأنها �لتاأثري على 
�أد�ء و�جباتهم ومهامهم �ملوكلة �إليهم مبوجب هذ� �لنظام، من �أي من 

�أجهزة جمل�س �لتعاون �أو حكومات �لدول �لأع�ساء �أو من �لغري.

 )املادة 8(
اأجهزة املجل�س النقدي

يتاألف �ملجل�س �لنقدي من جمل�س �إد�رة وجهاز تنفيذي ولكل جهاز من 
�جلهازين �مل�سار �إليهما �إن�ساء ما ير�ه من جلان �أو �أجهزة فرعية.

)املادة  9(
جمل�س الإدارة

تتاألف ع�سوية  جمل�س �لإد�رة من حمافظي �لبنوك �ملركزية �لوطنية .. 1
يختار جمل�س �لإد�رة  من بني �أع�سائه رئي�سًا ونائبًا للرئي�س ملدة �سنة. 2 

و�حدة .
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)املادة10(
اجتماعات جمل�س الإدارة

يعقد جمل�س �لإد�رة �ستة �جتماعات يف �ل�سنة على �لأقل ، ويجوز. 1 
ملجل�س �لإد�رة متى دعت �حلاجة لذلك عقد �جتماعات �إ�سافية 

وذلك بناء على طلب من �لرئي�س �أو �أحد �أع�ساء جمل�س �لإد�رة.
ح�سور. 2  �لوطنية  �ملركزية  �لبنوك  �أحد  حمافظ  على  تعذر  �إذ�   
�لإجتماع فله �أن ينيب  عنه من ميثله يف ذلك �لجتماع ، و�إذ� تعذر 
ح�سور رئي�س جمل�س �لإد�رة يتوىل نائب �لرئي�س رئا�سة �لجتماع 
ب�سخ�سهما  ح�سورهما  تعذر  و�إذ�   ، حمافظًا  يكون  �أن  �سريطة 

يختار �ملجل�س من ير�أ�س �لجتماع �سريطة �أن يكون حمافظًا. 
وت�سدر. 3  �لأع�ساء،  ثلثي  بح�سور  �سحيحًا  �لنعقاد  ن�ساب  يكون 
قر�ر�ت جمل�س �لإد�رة باإجماع �حلا�سرين يف �مل�سائل �ملو�سوعية،  
لكل  ويكون  �لإجر�ئية،  �مل�سائل  للحا�سرين يف  �ملطلقة  وبالأغلبية 
ت�ساوي  حالة  ويف  و�حد،  �سوت  �لإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  من  ع�سو 

�لأ�سو�ت يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س.

)املادة11(
اخت�شا�شات جمل�س الإدارة

يتمتع جمل�س �لإد�رة بال�سالحيات �لكاملة لتحقيق �لأغر��س �لتي �أن�سئ 
�ملجل�س �لنقدي من �أجلها وله بوجه خا�س ما يلي :
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�إ�سد�ر �للو�ئح و�لقر�ر�ت �لالزمة لو�سع �أهد�ف و مهام �ملجل�س. 1 
�لنقدي مو�سع �لتنفيذ.

�تخاذ �لإجر�ء�ت �ملطلوبة لإن�ساء �لبنك �ملركزي.. 2
نظم. 3  لتجهيز  �لأع�ساء  �لدول  من  �ملتخذة  �لإجر�ء�ت  متابعة 

�ملدفوعات  ونظم ت�سويتها للتعامل مع �لعملة �ملوحدة.
�لأع�ساء. 4  �لدول  وفاء  من  للتاأكد  �ملطلوبة  �لإجر�ء�ت  �تخاذ 
بالتز�ماتها جتاه �لحتاد �لنقدي  و�إن�ساء �لبنك �ملركزي و�إ�سد�ر 
�لعملة �ملوحدة، وحتديدً� فيما يتعلق مبعايري �لتقارب �لقت�سادي 
�لنظام  مع  �لوطنية  ت�سريعاتها  وتو�فق  �لأع�ساء،  �لدول  بني 

�لأ�سا�سي للبنك �ملركزي ، و�إعد�د  �لتقارير �لالزمة عن ذلك.
�إقر�ر �لنظام �لد�خلي ملجل�س �لإد�رة .. 5
�إقر�ر �للو�ئح �ملالية و�لإد�رية  للمجل�س �لنقدي .. 6
�إقر�ر ميز�نية �ملجل�س �لنقدي.. 7
�ختيار مدققي �حل�سابات و�ملر�جعني �خلارجيني وعزلهم .. 8

يف. 9  �ملوظفني  وكبار  �لنقدي  للمجل�س  �لتنفيذي  �لرئي�س  تعيني 
�جلهاز �لتنفيذي .

 ً طبقا. 10 ممار�ستها  �لإد�رة  جمل�س  يرى  �أخرى  �إخت�سا�سات  �أية 
لأهد�ف ومهام �ملجل�س �لنقدي .
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)املادة 12(
اجلهاز التنفيذي

يتكون �جلهاز �لتنفيذي من رئي�س تنفيذي متفرغ ومن كبار موظفني. 1 
و موظفني �آخرين.

ي�سرتط يف �لرئي�س �لتنفيذي وكبار �ملوظفني �أن يكونو� من مو�طني. 2 
دول �ملجل�س من �لأ�سخا�س ذوي �خلربة و�لكفاءة �ملتميزة و�ملوؤهالت 

�ملالئمة.
�لدول. 3  مو�طني  من  �لآخرين  �ملوظفني  �لتنفيذي  �لرئي�س  يعني 

�لأع�ساء و يجوز �ل�ستثناء مبو�فقة جمل�س �لإد�رة.
يكون �لرئي�س �لتنفيذي م�سئول مبا�سرة عن �أعمال �جلهاز �لتنفيذي. 4 
وح�سن �سري �لعمل فيه وميثل �ملجل�س �لنقدي وفق ما يخوله به جمل�س 
�لإد�رة، وي�سارك يف �جتماعات جمل�س �لإد�رة دون �أن يكون له حق 

�لت�سويت .

)املادة13(
اإخت�شا�شات اجلهاز التنفيذي

يخت�س  �جلهاز �لتنفيذي مبا يلي :
�ملتعلقة. 1  �ملتكاملة  و�لرب�مج  باخلطط  �خلا�سة  �لدر��سات  �إعد�د 

باأهد�ف ومهام �ملجل�س �لنقدي ورفعها �إىل جمل�س �لإد�رة .
متابعة تنفيذ قر�ر�ت وتو�سيات جمل�س �لإد�رة.. 2
�إعد�د �لتقارير و�لدر��سات �لتي يطلبها جمل�س �لإد�رة.. 3
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�إعد�د م�ساريع �للو�ئح و�لقر�ر�ت.. 4
�إعد�د �مليز�نيات و�حل�سابات �خلتامية للمجل�س �لنقدي.. 5
�أية مهام �أخرى ت�سند �إليه من جمل�س �لإد�رة.. 6

)املادة 14(
ال�شنة املالية 

تكون �ل�سنة �ملالية للمجل�س �لنقدي �سنة ميالدية تنتهي يف 31  دي�سمرب، 
�إن�ساء  تاريخ  من  تبد�أ  حيث  �لأوىل  �ملالية  �ل�سنة  ذلك  من  وي�ستثنى 
�ملجل�س �لنقدي وتنتهي يف 31 دي�سمرب من �ل�سنة �لتالية .  ويتم �لتعبري 
عن �حل�سابات �ل�سنوية للمجل�س �لنقدي بعملة دولة �ملقر، ويجوز ملجل�س 

�لإد�رة تعديل ذلك . 

)املادة 15(
نفقات التاأ�شي�س وامليزانية 

�لنقدي،  �ملجل�س  تاأ�سي�س  نفقات  يف  �لوطنية  �ملركزية  �لبنوك  ت�ساهم 
وميز�نيته �ل�سنوية ، بالت�ساوي ، ويحدد جمل�س �لإد�رة �جلدول �لزمني 

ل�سد�د �حل�س�س وعملة �ل�سد�د. 

)املادة 16(
المتيازات واحل�شانات

طبقًا للمادة )23( من �لتفاقية يتمتع �ملجل�س �لنقدي و�أع�ساء جمل�س 
�ملطلوبة  و�حل�سانات  بالمتياز�ت  موظفوه  وكذلك  وجلانه  �إد�رته 
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لقيامهم بوظائفهم وفقًا لأحكام تلك �ملادة،وللمجل�س �إبر�م �تفاق مقر 
مع دولة �ملقر تنظم �لعالقة بينهما.

)املادة 17(
ال�شرية املهنية

يحظر على رئي�س و �أع�ساء جمل�س �لإد�رة و�للجان و�لأجهزة �لفرعية 
�أية  �إف�ساء  �لوطنية  �ملركزية  و�لبنوك  �لنقدي  �ملجل�س  موظفي  وكذلك 
�أو  بطبيعتها  �سرية  كانت  �إذ�  وظائفهم  بحكم  عليها  يطلعون  معلومات 
مبوجب تعليمات تق�سي بذلك ويظل هذ� �حلظر قائمًا حتى بعد ترك 

�خلدمة .

)املادة 18(
انتهاء املجل�س النقدي

ينتهي �ملجل�س �لنقدي ويتم �إحالله بالبنك �ملركزي وفق قر�ر ي�سدره. 1 
�ملجل�س �لأعلى بناًء على تو�سية من �ملجل�س �لنقدي.  

توؤول كافة حقوق  و�لتز�مات �ملجل�س �لنقدي �إىل �لبنك �ملركزي  .. 2
تدفع �لبنوك �ملركزية �لوطنية �أي عجز يف ميز�نية �ملجل�س �لنقدي. 3 
�لبنوك  �إىل  �لفائ�س  يخ�س�س  �أو   ، بالت�ساوي  �نتهائه  تاريخ  يف 

�ملركزية �لوطنية بالت�ساوي.
�ملتعلقة. 4  �لأخرى  �لنتقالية  و�لأحكام  �لقو�عد  �لإد�رة  جمل�س  ي�سع 

بانتهاء �ملجل�س �لنقدي.
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)املادة 19(
تعديالت النظام 

منها  �أي  �قرت�ح  على  وبناءً�  �لأع�ساء،  �لدول  مو�فقة جميع  بعد  يجوز 
تعديل هذ� �لنظام، ويخ�سع  �لتعديل لنفاذه لذ�ت �لإجر�ء�ت �ملن�سو�س 

عليها يف �ملادة )28( من �لتفاقية.

)املادة 20(
النفاذ

لدى  تودع  �لعربية  باللغة  و�حدة  �أ�سلية  ن�سخة  من  �لنظام  هذ�  حرر 
�سهر من  بعد مرور  �لنفاذ  �لنظام حيز  ويدخل هذ�   ، �لعامة   �لأمانة 
�لنقدي   �ملجل�س  وي�سبح  �لنفاذ،  حيز  �لنقدي  �لحتاد  �تفاقية  دخول 

قائمًا عندئذ.

بتاريخ  عمان  م�سقط-�سلطنة  مدينة  يف  �لنظام  هذ�  �أعتمد  وقد 
1430/1/2هـ �ملو�فق 2008/12/30م .
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مطبعة �لأمانة �لعامة ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية


