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تحية طيبة وبعد ،

تعليمات للبنوك بشأن رضورة إحاطة البنك املركزي علما ً قبل
الرشوع يف إجراء أية اتصاالت مع سلطات رقابية مالية
أو مرصفية يف دول أخرى *

ملا كان موضوع الرقابـة عىل املجموعات املرصفيـة واملالية الدولية يتطلب إجـراء اتصاالت دورية ،وتعاون
متبادل بني السلطات الرقابيـة املختصـة ،يف الدول املضيفـة إلحـدى وحـدات هذه املجموعـات ،وبني السلطات
الرقابية يف الدول األم لتلك املجموعات ،وذلك وفقا ً ملتطلبات نظام الكونكوردات واملعايري الدنيا للرقابة عىل
املجموعات املرصفية الدولية ،والتي وضعت من قبل لجنة بازل .
وحيث إن هـذه االتصاالت والتعاون املتبادل قـد أضحت ال تغطي فـقـط نشاط املجموعـة الخاص بالفـرع
أو الرشكة التابعة لها ،بل تعداها ليشمل نشاط الرشكات الزميلة واالستثمارات وحصص األقلية التي تمتلكها
هذه املجموعات يف البلد املضيف .
لذا ،فإن عىل مرصفكم أن يكون عىل علم باملتطلبـات املشار إليهـا أعـاله ،والتي تستدعي قيـام السلطات
الرقابية املختصة يف الدولـة املضيفـة بالتشاور واالتصال ،سواء بصورة رسميـة أو غري رسميـة ،مع السلطات
الرقابية يف الدولة األم ،وذلك كلما قام مرصفكم بمناقشة موضوع ما مع السلطات الرقابيـة يف الدولـة املضيفة
للحصول عىل موافقتها .
وعليه ،وتحقيقا ً للمتطلبات املشار إليها ،ولتاليف السلبيات التي قد تنشأ نتيجة لعدم تنفيذ هذه املتطلبات،
فإنه يتعني عىل مرصفكم إبالغ بنك الكويت املركزي بأية خطط أو أنشطة يعتزم القيام بها مستقبالً يف
الخارج ،ويستدعي األمـر مناقشتهـا أو التشاور بشأنهـا مع السلطات الرقابيـة يف دولة املضيفـة .وجديـر
بالذكر ،أن هذه الخطط أو األنشطة تتضمن تملك أو زيادة حصة يف رأسمال الرشكات ،أو إنشاء رشكة تابعة
* أرسلت إىل جميع البنوك املحلية .

 - ٢٧تعليمات للبنوك بشأن رضورة إحاطة البنك املركزي علما ً قبل الرشوع بإجراء أية اتصاالت مع سلطات رقابية مالية أو مرصفية يف دول أخرى .

1

الباب الثاني  :القانون ،والتعليمات والضوابط اإلرشافية والرقابية

أو زميلة ،أو تعديل رأس املال يف الرشكة ،أو فتح فروع ،أو التوسع يف النشاطات والقيام بأنشطة جديدة .كما
يتعني عىل مرصفكم إبالغ البنك املركزي بأية عمليات قام بها باملخالفة للقوانني والتعليمات السائدة يف الدولة
املضيفة .
هذا ،ونـود أن نؤكد مرة أخرى عىل رضورة قيام مرصفكم بإحاطـة البنـك املركـزي علمـاً ،قبـل الشـروع
بإجراء أيـة اتصاالت مع سلطات رقابيـة ماليـة أو مرصفيـة يف دول أخرى ،للحصول عىل موافقتها بشأن أي
خطط أو أنشطة يعتزم مرصفكم القيام بها .
مـع أطيب التمنيـات ،،،
املحافـظ
سالم عبدالعزيز الصباح
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