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اإن حكومات كل من :
مملكة البحرين .  .1  

اململكة العربية ال�سعودية .  .2  
دولة قطر .  .3  

دولة الكويت .  .4  
الأع�ساء يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

انطالقا من اأهداف النظام الأ�سا�سي ملجل�س التعاون الداعي اإىل تقارب 
اأوثق و روابط اأقوى بني دول املجل�س، 

وا�ستنادًا اإىل التفاقية القت�سادية التي تن�س على اإقامة احتاد نقدي 
بني دول املجل�س وتوحيد العملة .

وموا�سلة للخطوات التي مت اتخاذها لإقامة الوحدة القت�سادية بينها.
القانونية والتنظيمية  اأ�س�سه  اإقامة احتاد نقدي وو�سع  وتاأكيدًا لعزمها 

على  قواعد را�سخة وثابتة. 
الحتاد  �ساأن  يف  التعاون  جمل�س  عن  ال�سادرة  القرارات  �سوء  ويف 

النقدي.
فقد اتفقت على ما يلي :
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الف�صـل الأول
اأحـكام عامة

املادة )1(
تعاريف

يق�سد بامل�سطلحات املبينة اأدناه املعاين الواردة قرين كل منها ، ما مل 
يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك : 

جمل�س التعاون : جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
املجل�س الأعلى : املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون .

دول املجل�س : الدول الأع�ساء يف جمل�س التعاون .
الدول الأع�ساء : دول جمل�س التعاون الأطراف يف هذه التفاقية.

الأمانة العامة: الأمانة العامة ملجل�س التعاون .
الحتاد النقدي : الحتاد النقدي للدول الأع�سـاء.
املجل�س النقدي : املجل�س النقدي للدول الأع�ساء .

البنك املركزي : البنك املركزي للدول الأع�ساء.
للدول  املركزية  والبنوك  النقد  موؤ�س�سات   : الوطنية  املركزية  البنوك 

الأع�ساء. 
ت�سهيالت  من  اآخر  نوع  اأي  اأو  املك�سوف  على  ال�سحب  الإقرا�س: 

الإقرا�س.
منطقة العملة املوحدة : منطقة العملة املوحدة للدول الأع�ساء .

اجلهات العامة: جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وحكومات الدول 
الأع�ساء والأ�سخـا�س املعنـوية العـامة يف منطقة  العملة 

املوحدة. 
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املوؤ�س�سات املالية : الكيانات اخلا�سعة لرتخي�س واإ�سراف ورقابة البنوك 
املركزية الوطنية.

اجلهات احلكومية : حكومات الدول الأع�ساء وال�سلطات الوطنية املحلية 
واجلهات  العامة  واملوؤ�س�سات  الت�سريعية  والهيئات 

الأخرى التابعة لها .

املادة ) 2 (
قيام الحتاد النقدي

ٌيقام مبقت�سى هذه التفاقية احتاد نقدي وفقا لالإجراءات املن�سو�س 
عليها يف هـذه التفاقية والأنظمة الأ�سا�سية امللحقة بها.

املادة ) 3 (
ال�صمات واملالمح الأ�صا�صية لالحتاد النقدي 

يتطلب قيام الحتاد النقدي ما يلي :-
ل�سمان  الأع�ساء  للدول  القت�سادية  ال�سيا�سات  تن�سيق   .1  
حتقيق  يكفل  ومبا   ، والنقدي  املايل  ال�ستقرار  يف  م�ساهمتها 
منطقة  يف  امل�ستدام  القت�سادي  التقارب  من  عالية  درجة 

العملة املوحدة .
الالزمة  ت�سويتها  املدفوعات ونظم  املتعلقة بنظم  البنى  تهيئة   .2  

للعملة املوحدة.
الرقابة  جمال  يف  م�سرتكة  وقواعد  م�سرفية  ت�سريعات  تبني   .3  

امل�سرفية مبا يحقق ال�ستقرار النقدي واملايل .
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اإن�ساء جمل�س نقدي ُيعد لإن�ساء بنك مركزي يتمتع بال�ستقاللية   .4  
ر�سم  الأ�سا�سية  املركزي  البنك  اأغرا�س  من  ويكون  التامة، 
للعملة  ال�سرف  �سعر  و�سيا�سة  النقدية،  ال�سيا�سة  وتنفيذ 

املوحدة .
اإ�سدار عملة موحدة حتل حمل عمالت الدول الأع�ساء.  .5  



ــ 9 ــ

الف�صل الثاين
املجل�س النقدي

املادة ) 4 (
اإن�صاء املجل�س النقدي

تلتزم الدول الأع�ساء فور دخول هذه التفاقية حيز النفاذ باتخاذ   .1
الإجراءات املطلوبة لإن�ساء املجل�س النقدي . 

ين�ساأ املجل�س النقدي وميار�س مهامه اإىل حني قيام البنك املركزي   .2
النتهاء من  فور  النقدي  املجل�س  تلقائية حمل  ب�سفة  �سيحل  الذي 

الإجراءات املتعلقة باإن�ساء البنك املركزي .
ميار�س املجل�س النقدي مهامه ووظائفه طبقًا لأحكام هذه التفاقية   .3

ونظامه الأ�سا�سي .
العربية  باململكة  الريا�س  مدينة  يف  النقدي  املجل�س  مقر  يكون   .4

ال�سعودية.

املادة ) 5 ( 
ال�صخ�صية القانونية 

يتمتع املجل�س النقدي بال�سخ�سية القانونية امل�ستقلة يف الدول الأع�ساء 
ونظامه  التفاقية  لهذه  طبقًا  اإليه  املوكلة  واملهام  الأهداف  حدود  يف 

الأ�سا�سي .
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املادة ) 6 ( 
الأهداف واملهام 

البنى  وجتهيز  تهيئة  اإىل  اأ�سا�سية  وب�سفه  النقدي  املجل�س  يهدف 
البنك  اإن�ساء  الأخ�س  وعلى  النقدي  الحتاد  لقيام  املطلوبة  الأ�سا�سية 

املركزي واإر�ساء قدراته التحليلية والت�سغيلية،  والقيام مبا يلي:
الظروف  لتهيئة  الوطنية  املركزية  البنوك  بني  التعاون  تعزيز   .1  

الالزمة لقيام الحتاد النقدي .
ال�سرف  اأ�سعار  و�سيا�سات  النقدية  ال�سيا�سات  وتن�سيق  تهيئة   .2  

للعمالت الوطنية اإىل حني اإن�ساء البنك املركزي .
الوطنية  املركزية  البنوك  اإقرا�س  بحظر  اللتزام  متابعة   .3  
الالزمة  القواعد  وو�سع  الأع�ساء،  الدول  يف  العامة  للجهات 

لتنفيذ ذلك.
حتديد الإطار القانوين والتنظيمي الالزم لقيام البنك املركزي   .4  

مبهامه بالتعاون مع البنوك املركزية الوطنية .
الحتاد  اأهداف  لتحقيق  الالزمة  الإح�سائية  الأنظمة  تطوير   .5  

النقدي.
للعملة  املعدنية  وامل�سكوكات  النقد  اأوراق  لإ�سدار  الإعداد   .6  
لإ�سدارها  عمل  اإطار  وتطوير  و�سع  على  والعمل  املوحدة، 

وتداولها يف منطقة العملة املوحدة .
التاأكد من جاهزية نظم املدفوعات ونظم ت�سويتها للتعامل مع   .7  

العملة املوحدة.
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متابعة وفاء الدول الأع�ساء بالتزاماتها جتاه الحتاد النقدي   .8  
تقارب  مبعايري  يتعلق  فيما  وحتديدًا  املوحدة  العملة  واإ�سدار 

الأداء القت�سادي.
يحدد يف �سوء  ذلك الربنامج الزمني لإ�سدار العملة املوحدة   .9  

وطرحها للتداول . 
النقدي  الحتاد  لقيام  الالزمة  الت�سريعات  ب�ساأن  التو�سية   .10 

واإن�ساء البنك املركزي واإ�سدار العملة املوحدة.

املادة )7(
الت�صاور مع املجل�س النقدي

باأي  يتعلق  فيما  النقدي  املجل�س  مع  بالت�ساور  الأع�ساء  الدول  تلتزم 
ت�سريع مقرتح يتعلق بالحتاد النقدي .

املادة )8(
اأجهزة املجل�س النقدي

يتاألف املجل�س النقدي من جمل�س اإدارة وجهاز تنفيذي، ويحدد النظام 
الأ�سا�سي للمجل�س النقدي اخت�سا�سات كل منهما .
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الف�صل الثالث
العملة املوحدة 

املادة ) 9 (
م�صمى العملة

يحــدد املجلــ�س النقــدي م�ســمى العمــلة املوحــدة وتقــ�سيماتها وفئاتها 
العمــالت  مقــابل  �ســرفها  و�ســعر  الأمــنية،  وعالمــاتها  وموا�ســفاتها 

الأجنبية.
املادة )10(

اإجراءات اإ�صدار العملة
حتدد القيم التبادلية لعمالت الدول الأع�ساء مقابل العملة املوحدة قبل 
اإ�سدارها  باأ�سعار �سرف ثابتة غري قابلة لالإلغاء وتبداأ العملة املوحدة 

كوحدة ح�سابية، وذلك طبقًا للقرارات ال�سادرة عن املجل�س النقدي .

املادة ) 11 ( 
اأوراق النقد وامل�صكوكات املعدنية 

1 ـ تكون اأوراق النقد وامل�سكوكات املعدنية ال�سادرة عن البنك املركزي 
هي العملة القانونية الوحيدة يف منطقة العملة املوحدة .

2 ـ يجوز اأن تظل اأوراق النقد وامل�سكوكات املعدنية ال�سادرة يف الدول 
الأع�ساء عمـلة قانونية  لها قوة اإبراء  يف حدود اإقليمها بعد اإ�سدار 
العملة املوحدة لفرتة حتدد من قبل البنك املركزي وذلك لإغرا�س 

ا�ستبدال عمالت الدول الأع�ساء بالعملة املوحدة.
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الف�صل الرابع
البنك املركزي 

املادة ) 12 ( 
اإن�صاء البنك املركزي 

ي�سدره  قرار  وفق  النقدي  املجل�س  حمل  ويحل   املركزي  البنك  ٌين�ساأ 
ويبا�سر مهامه  النقدي،   املجل�س  تو�سيه من  بناًء على  الأعلى  املجل�س 

وفقًا لأحكام هذه التفاقية ونظامه الأ�سا�سي .

املادة ) 13 ( 
ال�صخ�صية القانونية 

يتمتع البنك املركزي بال�سخ�سية القانونية امل�ستقلة يف حدود الأهداف 
واملهام املن�سو�س عليها يف هذه التفاقية ونظامه الأ�سا�سي.

املادة ) 14 (
الأهداف واملهام

ا�ستقرار  املركزي يف حتقيق  البنك  اإن�ساء  الأ�سا�سي من  الهدف  يتمثل 
للموارد  الأمثل  التوظيف  اإطار  يف  املوحدة  العملة  منطقة  يف  الأ�سعار 
القت�سادية مبا يحقق ال�ستقرار القت�سادي ، وتت�سمن مهامه ما يلي:

�سيا�سة  فيها  املوحدة مبا  للعملة  النقدية  ال�سيا�سة  وتنفيذ  ر�سم   1ـ 
العملة  منطقة  يف  لها  املتوافق  التطبيق  و�سمان  �سرفها،  �سعر 

املوحدة من خالل البنوك املركزية الوطنية .
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 2ـ اإدارة الحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة املوحدة.
 3ـ اإ�سدار اأوراق النقد وامل�سكوكات املعدنية  بفئات العملة املوحدة .

املالية  املدفوعات  لنظم  الأ�سا�سية  للبنية  الفعال  الت�سغيل  تعزيز   4ـ 
ونظم ت�سويتها �سمن منطقة العملة املوحدة .

5ـ اأداء الوظائف الت�سغيلية والإح�سائية وال�ست�سارية الالزمة ملمار�سة 
اأعماله واأداء وظائفه.

 6ـ و�سع قواعد عامة  للرقابة الوقائية على املوؤ�س�سات املالية .
املادة )15(

ال�صتقاللية
اأجهزة جمل�س التعاون واجلهات احلكومية  توجيه  اأي من  يحظر على 
اأية تعليمات اإىل البنك املركزي والبنوك املركزية الوطنية ولأي ع�سو 
من اأع�ساء اأجهزتها التنفيذية  من �ساأنها التاأثري على اأدائها لواجباتها 
ومهامها مبوجب هذه التفاقية ونظمها الأ�سا�سية، وعلى تلك الأجهزة 
واجلهات احلكومية  و العامة التعهد باحرتام هذه املبادئ وعدم التاأثري 
باأي �سكل من الأ�سكال على اأع�ساء الأجهزة التنفيذية امل�سار اإليها اأثناء 

ممار�ستهم لوظائفهم.

املادة )16(
اأجهزة البنك املركزي واخت�صا�صاتها

يحدد النظام الأ�سا�سي اأجهزة البنك املركزي واخت�سا�ساتها.
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الف�صل اخلام�س
اأ�ص�س وقواعد التعاون

املادة )17(
اللتزام يف جمال الت�صريع 

ل�سمان  والإجراءات  التدابري  جميع  اتخاذ  الأع�ساء  الدول  على   .1
لبنوكها  الأ�سا�سية  الأنظمة  فيها  مبا  الوطنية  ت�سريعاتها  ان�سجام 
املركزية مع اأحكام هذه التفاقية مبا ي�سمح للبنك املركزي مبمار�سة 

وظائفه واأداء مهامه.
من  املركزي  البنك  ي�سدره  مبا  الوطنية  املركزية  البنوك  تلتزم   .2

تعليمات يف امل�سـائل املتعلقة باخت�سا�سات البنك املركزي. 

املادة )18(
العالقات مع البنوك املركزية الوطنية

1 ـ متار�س املوؤ�س�سات املالية القائمة يف الدول الأع�ساء اأن�سطتها طبقًا 
والتي يتم ابالغها  البنك املركزي   للوائح والقرارات ال�سادرة عن 

من خالل البنوك املركزية الوطنية .
على  الوقائية  الرقابة  تنظيم  و�سروط  مبادئ  املركزي  البنك  ي�سع  ـ   2
اللتزام  واإجراءات  الأع�ساء  الدول  يف  املوجودة  املالية  املوؤ�س�سات 

والتدابري الواجب اتخاذها يف جمال ال�ستقرار املايل .
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املادة )19(
العالقات الدولية للبنك املركزي

ومنتديات  منظمات  يف  املوحدة  العملة  منطقة  املركزي  البنك  ميثل 
بال�سيا�سة  تتعلق  ملوا�سيع  بحثها  عند  الدولية  والنقدي  املايل  التعاون 
ال�سلة  ذات  املوا�سيع  من  غريها  اأو  ال�سرف  �سعر  و�سيا�سة  النقدية 
دولية  اتفاقيات  اإبرام   ذلك  يف  مبا  املركزي،  البنك  ووظائف  مبهام 

ثنائية اأو جماعية مع الدول واملنظمات الإقليمية والدولية.

املادة )20(
تن�صيق ال�صيا�صات القت�صادية و�صيا�صات املالية العامة 

حتقيق  اإىل  توؤدي  اقت�سادية  �سيا�سات  بتبني  الأع�ساء  الدول  تلتزم 
التقارب القت�سادي الكلي يف منطقة العملة املوحدة وفق معايري تقارب 
وي�سع  والنقدي،  املايل  ال�ستقرار  لتحقيق  املقرة  القت�سادي  الأداء 
ب�سفة  املعايري  هذه  وتقييم  مراقبة  واآليات  اإجراءات  املركزي  البنك 
منتظمة، وتلتزم اجلهات الإح�سائية يف الدول الأع�ساء بتمكني البنك 
املركزي من احل�سول على البيانات الإح�سائية خالل الفرتة الزمنية 

التي يراها لزمة لأداء مهامه .
املادة )21(

حظر الإقرا�س 
يحظر على البنك املركزي والبنوك املركزية الوطنية اإقرا�س اجلهات 
العامة، ويجب ت�سفية الأر�سدة القائمة للقرو�س املمنوحـة من البنوك 
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املركزية الوطنية لهـذه اجلهات قبل اإ�سدار العملة املوحدة، كما يحظر 
اأدوات  من  وغريها  مالية  لأوراق  مبا�سر  �سراء  بعمليات  القيام  عليها 
الدين التي  ت�سدرها اجلهات العامة، ول ي�سري احلظر على املوؤ�س�سات 

املالية .
املركزية  والبنوك  املركزي  للبنك  ُي�سمح  تقدم،  مبا  الإخالل  ودون 
اإطار تنفيذ  الثانوية، وذلك يف  الوطنية ب�سراء هذه الأدوات يف ال�سوق 

عمليات ال�سوق املفتوحة  كما يجوز قبولها ك�سمان. 

املادة )22(
الإجراءات اجلزائية     

1. تلتزم الدول الأع�ساء باعتماد اأنظمة موحدة ملكافحة جرائم تزييف 
ذلك  يف  مبا  حلمايتها  اتخاذها  الواجب  الإجراءات  تت�سمن  النقد 

الن�س على عقوبات موحدة �سد هذه اجلرائم .
2. للبنك املركزي فر�س جزاءات مالية وحتميلها على ح�سابات البنوك 
املركزية الوطنية لدى البنك املركزي يف حالة خمالفة هذه البنوك 
اللتزامات املرتتبة عليها مبوجب ما ي�سدر من قرارات اأو تعليمات 
عن البنك املركزي ويحدد البنك املركزي بقرار منه هذه املخالفات 

واجلزاءات املرتتبة على كل خمالفة .
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الف�صل ال�صاد�س
اأحكام ختامية

املادة )23(
المتيازات واحل�صانات 

يتمتع البنك املركزي واأجهزته وموظفوه يف الدول الأع�ساء بالمتيازات 
لتفاقية  طبقًا  مبهامه  والقيام  اأهدافه  لتحقيق  الالزمة  واحل�سانات 
عند  املركزي  البنك  يربم  اأن  على  التعاون،  جمل�س  وح�سانات  مزايا 
امتيازاته وح�ساناته على  فيه  املقر يحدد  دولة  اتفاق مقر مع  اإن�سائه 
املجل�س  على  واحل�سانات  المتيازات  هذه  وت�سري   . التف�سيل  وجه 

النقدي عند مبا�سرته ملهامه ووظائفه .
املادة )24(

ت�صوية املنازعات 
اأو  تف�سري  ب�ساأن  بينها  ين�ساأ  نزاع  اأي  ت�سوية  الأع�ساء على  الدول  تعمل 
تاأويل اأو تطبيق هذه التفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها اإذا تعذر 
ت�سويته طبقا ملا تقدم عر�س النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التحكيم 

التي يتفق عليها.
املادة )25(
املالحق 

للبنك  الأ�سا�سي  والنظام  النقدي  للمجل�س  الأ�سا�سي  النظام  يعترب 
املركزي بعد دخولهما حيز النفاذ واأية مالحق اأخرى يتفق عليها طبقًا 

لهذه التفاقية جزء ل يتجزاأ من هذه التفاقية .
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املادة )26(
التعديالت 

منها  اأي  اقرتاح  على  وبناءًا  الأع�ساء،  الدول  موافقة جميع  بعد  يجوز 
الإجراءات  لذات  لنفاذه   التعديل  ويخ�سع   ، التفاقية  هذه  تعديل 

املن�سو�س عليها يف املادة (28) من هذه التفاقية .

املادة )27(
الن�صمام 

لأي دولة من دول جمل�س التعاون ، من غري الدول الأع�ساء ، الن�سمام 
لالتفاقية �سريطة ا�ستيفائها ملعايري تقارب الأداء القت�سادي وموافقة 

املجل�س الأعلى.

املادة )28(
النفاذ 

حررت هذه التفاقية من ن�سخة اأ�سلية واحدة باللغة العربية تودع لدى 
من  �سهر  مرور  بعد  النفاذ  حيز  التفاقية  هذه  وتدخل  العامة  الأمانة 

تاريخ اإيداع وثيقة الت�سديق الرابعة لدى الأمانة العامة.

اعتمدت هذه التفاقية يف مدينة م�سقط –�سلطنة عمان بتاريخ 1/2/ 
املجل�س  الأعلى  املجل�س  وفو�س  2008م.   /12/30 املوافق  1430هـ 

الوزاري بالتوقيع عليها.
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