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الفصل األول
التعاريف واألحكام العامة

املادة )1(:
تاأ�س�ست فـي فل�سطني جمعية ت�سمى "جمعية البنوك فـي فل�سطني" مبوجب قانون اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية رقم )1( ل�سنة 

2000 وا�ستنادًا اإىل ن�ص املادة )71( من قانون امل�سارف رقم 9 لعام 2010.

املادة )2(:
تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فـي هذا النظام املعاين املخ�س�سة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:

جمعية البنوك فـي فل�سطني. اجلمعية:  
الهيئة العامة للجمعية. الهيئة العامة: 

ال�سركة التي يرخ�ص لها مبزاولة الأعمال امل�سرفـية فـي فل�سطني وفقا لأحكام قانون امل�سارف ال�ساري مبا فـي  الع�سو:  
ذلك فرع البنك الأجنبي املرخ�ص له بالعمل فـي فل�سطني.

جمل�ص اإدارة اجلمعية. جمل�ص الإدارة: 
رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية. الرئي�ص:  

مدير عام اجلمعية. املدير العام: 
قانون رقم )1( ل�سنة 2000م ب�ساأن اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية. القانون:  

وزارة الداخلية. الوزارة:  
وزير الداخلية. الوزير:  

�سلطة النقد الفل�سطينية. �سلطة النقد: 

املادة )3( مقر اجلمعية:
يكون املقر الرئي�سي للجمعية فـي مدينة القد�ص، ويكون مقرها املوؤقت فـي مدينة رام اهلل.

املادة )4( فروع اجلمعية:
للجمعية احلق فـي فتح فرع لها اأو اأكرث داخل فل�سطني.
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املادة )5( نطاق عمل اجلمعية:
جمعية مهنية ت�سم فـــي ع�سويتها البنوك املرخ�سة من قبل �ســلطة النقد /البنك املركزي الفل�ســطيني وتتوىل مهمة التن�ســيق فـــيما بينها 

بهــدف الرتقــاء مب�ســتوى الأداء واخلدمة امل�سرفـــية فـــي فل�ســطني.

 املادة )6( اال�ستقاللية:
تتمتع اجلمعية بال�سخ�سية العتبارية وبال�ستقالل املايل والإداري، ولها بهذه ال�سفة متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لتحقيق اأهدافها وغاياتها 

ولها حق التقا�سي والقيام بجميع الت�سرفات القانونية مبا فـي ذلك البيع اأو الرهن اأو القرتا�ص اأو ال�ستثمار اأو تاأجري اأموالها والتعاقد مع الغري. 

املادة )7( اأهداف اجلمعية:
تهدف اجلمعية لتحقيق ما يلي:

1.    رعاية م�سالح الأع�ساء والتن�سيق فـيما بينهم حتقيقًا ملنفعتهم امل�سرتكة.
2.    خدمة القت�ساد الوطني وتعزيزه.

3.    تطوير اأ�ساليب اأداء اخلدمات امل�سرفـية وحتديثها.
4.    تر�سيخ مفاهيم العمل امل�سرفـي واأعرافه واإتباع نظم واإجراءات موحدة لهذه الغاية.

املادة )8( الو�سائل املتبعة لتحقيق اأهداف اجلمعية:    
للجمعية اإتباع جميع الو�سائل التي تراها منا�سبة فـي حدود الت�سريعات ال�سارية لتحقيق اأهدافها ومنها:

1.    التعاون مع �سلطة النقد، وذلك من خالل التن�سيق الكامل والت�ساور معها فـي جميع الق�سايا التي تهم اجلهاز امل�سرفـي وتهدف 
لرفع كفاءته وتطوير اأدائه.

2.    عقد التفاقيات اجلماعية اأو مذكرات التفاهم لتوحيد �سروط التعامل امل�سرفـي الداخلية واخلارجية كلما كان ذلك ممكنًا.
3.    عقد الندوات واملحا�سرات التثقيفـية املتعلقة بالق�سايا امل�سرفـية والقت�سادية وما يت�سل بهما.

4.    امل�ساهمة فـي اإن�ساء معاهد ومراكز للتدريب اأو مركز للدرا�سات امل�سرفـية.
5.    بحث الق�سايا امل�سرتكة املتعلقة باأوجه ن�ساطات الأع�ساء وال�سعي اإىل اإيجاد احللول املنا�سبة للعقبات التي تواجههم.

6.    تبادل املعلومات واخلربات فـي كل ما من �ساأنه رفع م�ستوى العمل امل�سرفـي وخدمة الأهداف امل�سرتكة لالأع�ساء.
7.    التعاون مع موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص ذات العالقة باأهداف اجلمعية.
8.    اإ�سدار الن�سرات واملطبوعات الدورية التي تتعلق مبختلف الأن�سطة امل�سرفـية.

9.    جمع البيانات والإح�سائيات املتعلقة بالعمل امل�سرفـي واإعداد الدرا�سات والأبحاث بهذا ال�ساأن وتعميمها على الأع�ساء.
10.  تقدمي القرتاحات والتو�سيات لتطوير الت�سريعات امل�سرفـية والقت�سادية والت�سريعات الأخرى ذات العالقة.

11.  اإ�سدار ميثاق �سلوكيات العمل امل�سرفـي فـي فل�سطني.
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الفصل الثاني
العضوية

املادة )9( �سروط الع�سوية:
1.    تقت�سر الع�سوية فـي اجلمعية على البنوك املرخ�سة من قبل �سلطة النقد.

2.    البنوك املرخ�سة من قبل �سلطة النقد هي: 
اأ.    البنوك الفل�سطينية التجارية منها والإ�سالمية. 

ب.   فروع البنوك العربية والأجنبية الوافدة املرخ�سة ملزاولة عملها فـي فل�سطني.

املادة )10( االنت�ساب للجمعية:
يحق لكل �سخ�ص معنوي ممن تتوافر فـيهم ال�سروط الواردة فـي املادة )9( من هذا النظام النت�ساب للجمعية وفقًا لالإجراءات 

التالية:
1.    تقدمي طلب لالنت�ساب اإىل اجلمعية.

2.    التعهد باللتزام بتنفـيذ اأحكام النظام الأ�سا�سي للجمعية وقرارات هيئتها العامة وجمل�ص اإدارتها.
3.    اعتماد ممثل له لدى اجلمعية ح�سب ما هو مبني فـي املادة )16( من هذا النظام.

4.    يخول جمل�ص الإدارة اتخاذ القرار ب�ساأن قبول الطلب اأو عدم قبول الطلب، وعند رف�ص جمل�ص الإدارة قبول الطلب يجوز للطالب 
العرتا�ص على الرف�ص فـي اأقرب اجتماع تعقده الهيئة العامة.

املادة )11( ر�سوم الع�سوية واالنت�ساب:
ت�ستوفـي اجلمعية الر�سوم التالية:

1.    ر�سم انت�ساب مقداره )5،000$( خم�سة اآلف دولر تدفع ملرة واحدة فقط.
2.    ر�سم ا�سرتاك �سنوي ثابت مقداره )10،000$( ع�سرة اآلف دولر تدفع خالل �سهر كانون الثاين من كل عام. 

املادة )12( حقوق االأع�ساء وواجباتهم:
1.    للع�سو حق امل�ساركة واملناق�سة والت�سويت فـي اجتماعات الهيئة العامة، وحق النتخاب والرت�سيح لع�سوية جمل�ص الإدارة.

2.    يلتزم الع�سو بدفع بدل الع�سوية ور�سوم النت�ساب ح�سب واقع احلال وغري ذلك من املبالغ التي يقررها جمل�ص الإدارة على 
اأع�ساء اجلمعية. 

3.    انتهاء الع�سوية فـي اجلمعية ل يعفـي من ت�سديد املبالغ امل�ستحقة لها على الع�سو حال انتهاء ع�سويته.
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املادة )13(:
يعترب موؤ�س�سو اجلمعية اأع�ساء فـيها من تاريخ ت�سجيلها فـي �سجل اجلمعيات فـي الدائرة املخت�سة بالوزارة.

املادة )14( جتميد وانتهاء الع�سوية فـي اجلمعية:
1.    جتمد ع�سوية الع�سو فـي اجلمعية ب�سكل تلقائي فـي حال تاأخر الع�سو عن ت�سديد ر�سوم ال�سرتاك لفرتة تزيد عن ثالثة اأ�سهر من 

تاريخ املطالبة.
2.    يحق ملجل�ص الإدارة تفعيل ع�سوية الع�سو الذي جمدت ع�سويته نتيجة تخلفه عن دفع ر�سوم الع�سوية اإذا قام بت�سديد قيمة 

اإجمايل املبالغ املرتتبة عليه حتى تاريخ تفعيل ع�سويته بالإ�سافة اإىل الفوائد امل�ستحقة عليه. 
3.    تنتهي الع�سوية فـي اجلمعية باإحدى احلالت التالية:

اأ.    انتهاء �سخ�سية الع�سو العتبارية عن طريق الت�سفـية والف�سخ. 
ب.    يجوز للهيئة العامة بناًء على اقرتاح جمل�ص الإدارة اأن تقرر اإنهاء ع�سوية الع�سو فـي اجلمعية بقرار تتخذه بثلثي الأع�ساء 

الذين ميلكون حق الت�سويت لأحد الأ�سباب التالية:
1(    اإذا اأخل الع�سو فـي اللتزامات املرتتبة عليه اأو فـي تنفـيذ اأي قرار �سادر عن الهيئة العامة اأو جمل�ص الإدارة.

2(    اإذا ت�سرف الع�سو اأو انحرف عن املبادئ والأهداف التي اأقرتها اجلمعية.

3(    اإذا اأ�ساء للجمعية اأو اأ�سر ب�سمعتها.

ج.    الإندماج و�سحب رخ�سة املزاولة من قبل �سلطة النقد.
4.    ل يجوز ملجل�ص الإدارة اأن يقرتح على الهيئة العامة اإنهاء ع�سوية الع�سو فـي اجلمعية لالأ�سباب املذكورة فـي الفقرة )1( و )2( 

و )3( من البند )ب( اإل بعد اإنذاره خطيًا ومنحه مدة معقولة لت�سحيح اخلطاأ ل تقل عن �سهر وبعد فر�سة منا�سبة لالإدلء 
بدفاعه اأمامها.

املادة )15(:
كل دعوة اأو طلب اأو اإنذار اأو اإ�ســعار توجهه اجلمعية اإىل اأحد اأع�سائها ت�ســلم له خطيًا ب�سورة �ســخ�سية اأو ير�ســل له بالربيد امل�ســجل على 
عنوانه امل�سجل فـي �سجل الع�سوية اأو اأي طريقة اأخرى ي�ست�سوبها املجل�ص، وتقوم اجلمعية بناء على طلب خطي من الع�سو بتغيري عنوانه 

امل�سجل فـي �سجل الع�سوية.
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الفصل الثالث
الهيئة العامة

املادة )16( اأع�ساء الهيئة العامة: 
تتكــون اجلمعيــة مــن جميــع اأع�ســاء الهيئــة العامــة الــذمي �ســددوا اللتزامــات املاليــة املفرو�ســة عليهــم وفقــًا للمواعيــد املحــددة فـــي املــادة 
)11(، وينتــدب الع�ســو �ســخ�سًا طبيعيــًا ليمثلــه فـــي الجتمــاع علــى األ يقــل من�ســب هذا املمثل عن من�ســب املدير العــام اأو املدير الإقليمي 
/ امل�سوؤول الأول بالن�سبة لالأع�ساء التي اإدارتها العامة خارج فل�سطني، ويحق للمدير العام اأو املدير الإقليمي انتداب من يراه منا�سبا على 

األ يقــل درجتــه علــى نائب املدير العــام / نائب املدير الإقليمي.

املادة )17( دعوة الهيئة العامة لالنعقاد:
1.    تنعقد الهيئة العامة مرة واحدة كل �سنة على الأقل.

2.    تنعقد الهيئة العامة فـي مقر اجلمعية الرئي�سي كما يجوز لها اأن تنعقد فـي اأي مكان اآخر يحدد فـي الدعوة املرفق بها جدول 
الأعمال مرة واحدة كل �سنة على الأقل. 

3.    تنعقد الهيئة العامة بدعوة كتابية لكل اأع�سائها حل�سور الجتماع ويبني فـي الدعوة مكان الجتماع وموعده وجدول الأعمال وذلك 
قبل اأ�سبوعني من تاريخ عقده.

4.    توجه اجلمعية دعوة ل�سلطة النقد الفل�سطينية حل�سور اجتماعات الهيئة العامة ب�سفة مراقب دون اأن يوؤدي تغيبها عن احل�سور 
اإىل بطالن الجتماع، بحيث يعترب ح�سورها غري اإلزامي. 

5.    يتم دعوة الهيئة العامة لالجتماع العادي وغري العادي بطلب من:  
  اأ(    رئي�ص جمل�ص الإدارة اأو

ب(    الأغلبية املطلقة لأع�ساء جمل�ص الإدارة اأو
ت(    ثلث اأع�ساء الهيئة العامة الذين ميلكون حق الت�سويت على الأقل 

ث(    اإذا مل تدعى اجلمعية لالجتماع وفقًا ملا هو مبني فـي الفقرات )3،2،1( من هذه املادة فـيجوز للوزير اأن يدعوها لالجتماع 
اأو اأن يعني من يقوم بدعوتها لالجتماع. 

املادة )18( حتديد موعد ومكان وجدول اأعمال الهيئة العامة:
يحدد جمل�ص الإدارة موعد ومكان وجدول اأعمال الهيئة العامة العادي وغري العادي.

املادة )19(:
تقــدم القرتاحــات علــى جــدول الأعمــال وامل�ســروعات اإىل رئي�ــص جمل�ــص الإدارة كتابــة قبــل اأ�ســبوعني علــى الأقــل مــن موعــد اجتمــاع الهيئة 

العامــة لتــدرج علــى جــدول الأعمــال ول يجــوز طرح اأية م�ســروعات اأو اقرتاحــات جديدة اأثناء جل�ســة الهيئة العامة.
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املادة )20( اخت�سا�سات الهيئة العامة فـي االجتماع العادي:
تنظر الهيئة العامة فـي اجتماعها العادي فـي الأمور التالية دون احلاجة اإىل ذكرها فـي الدعوة املوجهة لعقد الجتماع وهي:

1.    ر�سم ال�سيا�سة العامة للجمعية وو�سع اخلطط والربامج الالزمة لتنفـيذها.
2.    امل�سادقة على التقرير ال�سنوي عن اأعمال اجلمعية.

3.    امل�سادقة على احل�سابات اخلتامية وتقرير مدقق احل�سابات القانوين
4.    اإقرار خطة العمل ال�سنوية.

5.    اإقرار املوازنة ال�سنوية.
6.    تعيني مدقق ح�سابات قانوين.
7.    انتخاب جمل�ص اإدارة جديد.

8.    اإبراء ذمة جمل�ص الإدارة املنتهية وليته. 
9.    ما ي�ستجد من اأعمال تتعلق بن�ساط اجلمعية.

املادة )21( اخت�سا�سات الهيئة العامة فـي االجتماع غري العادي:
تنظر الهيئة العامة فـي اجتماعها غري العادي فـي الأمور التالية:

1.    تعديل النظام الأ�سا�سي للجمعية.
2.    تعديل ر�سوم النت�ساب وال�سرتاك فـي اجلمعية.

3.    عزل اأي من اأع�ساء جمل�ص الإدارة و�سحب الثقة منه.
4.    حل اجلمعية وكيفـية الت�سرف باأموالها وموجوداتها.

5.    احتاد اجلمعية اأو اندماجها مع جمعيات اأخرى.
6.    اإقرار ميثاق �سلوكيات للعمل امل�سرفـي ونظام تبادل املعلومات.

7.    اأية اأمور اأخرى يحيلها املجل�ص اإليها مما يخرج من اخت�سا�ص جمل�ص الإدارة.

املادة )22( الن�ساب القانوين:
1.    ل يفتتح اجتماع الهيئة العامة ما مل يح�سر الأغلبية املطلقة )1+%50( لأع�سائها فاإذا ح�سل مثل هذا الن�ساب لدى افتتاح 

الجتماع فـيجوز للهيئة العامة ال�ستمرار فـي مداولتها واتخاذ القرارات واإن قل عدد احلا�سرين.
2.    اإذا مل يح�سل الن�ساب املذكور خالل ن�سف �ساعة من الوقت املحدد فـي الدعوة اعترب الجتماع موؤجاًل ملدة اأ�سبوع على الأكرث 

فـي نف�ص املوعد واملكان دون احلاجة لدعوة جديدة، وفـي هذا الجتماع املوؤجل يجوز للحا�سرين النظر واتخاذ القرارات اأيًا كان 
عددهم �سريطة األ يقل عددهم عن ثلث اأع�ساء اجلمعية.
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املادة )23( رئا�سة االجتماعات:
يراأ�ص اجتماعات الهيئة العامة الرئي�ص اأو نائبه، وفـي حال غيابهما ينتخب احل�سور اأحدًا من بينهم لرياأ�ص الجتماع.

املادة )24( ن�ساب �سدور القرارات:
1.    ت�سدر قرارات الهيئة العامة باأغلبية ثلثي عدد اأع�ساء اجلمعية الذين ميلكون حق الت�سويت فـي الأمور التالية:

  اأ(    حل اجلمعية.
ب(    تعديل النظام الأ�سا�سي للجمعية.

ت(    عزل اأع�ساء جمل�ص الإدارة و�سحب الثقة منهم.
ث(    احتاد اجلمعية اأو اإدماجها مع جمعية اأخرى.

2.    ت�سدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية املطلقة لالأع�ساء احلا�سرين الذين ميلكون حق الت�سويت فـيها عدا ذلك من الأمور التي 
مل يرد ذكرها فـي الفقرة )1( من هذه املادة.

املادة )25( حم�سر االجتماع:
ينظم حم�سر فـــي كل اجتماع تعقده الهيئة العامة ويتوىل امل�ست�ســار القانوين للجمعية تدوينه والتوقيع عليه بال�ســرتاك مع رئي�ــص جمل�ــص 

الإدارة وعندها يكون املح�سر بينة اأولية على م�سمونه وعلى �سرعية اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فـي الجتماع.

املادة )26( اإبالغ الوزارة مبوعد االجتماع:
علــى جمل�ــص الإدارة اإبــالغ الــوزارة مبوجــب اإ�ســعار خطــي مبوعــد ومــكان اجتمــاع الهيئــة العامة العادي وغــري العادي قبل موعده باأ�ســبوعني 

علــى الأقل مرفقًا بجدول الأعمال.
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الفصل الرابع
مجلس اإلدارة

املادة )27( عدد اأع�ساء جمل�س االإدارة ومدة الع�سوية:
1.    يتوىل اإدارة اجلمعية جمل�ص اإدارة يتكون من ت�سعة اأع�ساء، يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة من بني اأع�سائها.

2.    يكون متثيل ع�سوية البنوك فـي جمل�ص اإدارة اجلمعية على م�ستوى روؤ�ساء جمال�ص الإدارة و/اأو املدراء العامني و/اأو املدراء 
الإقليميني للبنوك و/اأو نائب املدير العام و/اأو نائب املدير الإقليمي على اأن يقوم الع�سو بت�سمية ممثله فـي جمل�ص الإدارة خالل 

اأ�سبوع من تاريخ انتخابه.
3.    مدة الع�سوية ملجل�ص الإدارة ثالث �سنوات ويجوز اإعادة انتخاب ذات الأع�ساء. 

املادة )28( انتخاب جمل�س االإدارة:
1.    يتم انتخاب اأع�ساء جمل�ص الإدارة بالقرتاع ال�سري.

2.    توؤلف جلنة لالإ�سراف على النتخابات برئا�سة ممثل �سلطة النقد وع�سوية اثنني من الأع�ساء من غري املر�سحني لع�سوية جمل�ص 
الإدارة يعينهم الرئي�ص لتقوم اللجنة بتدقيق طلبات الرت�سيح وجدول اأ�سماء الناخبني والإ�سراف على النتخابات ومراقبة �سندوق 

القرتاع وفرز الأ�سوات.
3.    اإذا وجد اأن عدد املر�سحني املقبولني لع�سوية جمل�ص الإدارة ل يزيد عن عدد الأع�ساء املطلوبني لع�سوية جمل�ص الإدارة تعلن 

جلنة الإ�سراف اأن املر�سحني قد فازوا بالتزكية، ويجرى الت�سويت على املر�سحني لغايات انتخاب رئي�ص املجل�ص ونائبه.
4.    تف�سل جلنة الإ�سراف باأكرثية اأع�سائها ب�سورة نهائية فـي جميع امل�سائل املتعلقة بعملية النتخاب وتنظيم تقرير يبني فـيه عدد 

الأ�سوات التي نالها كل مر�سح ويعلن رئي�ص اللجنة عن فوز املر�سحني الذين نالوا اأعلى الأ�سوات بالت�سل�سل وجتري القرعة 
للحائزين للعدد الأقل واملت�ساوي من الأ�سوات.

5.    جتري انتخابات جمل�ص الإدارة اجلديد خالل مدة ل تتجاوز ال�سهرين من تاريخ انتهاء مدة جمل�ص الإدارة القائم اأو ا�ستقالته.
6.    ل يقبل تر�سيح الع�سو غري امل�سدد لاللتزامات املالية املرتتبة عليه للجمعية قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة.

املادة )29( الرئي�س ونائب الرئي�س واأمني ال�سر واأمني ال�سندوق:
1.    يتم الرت�سح ملن�سب الرئي�ص ونائب الرئي�ص ب�سكل م�ستقل لإنتخابهم من قبل اأع�ساء الهيئة العامة، ويتوىل الع�سو الذي يح�سل 

على اأعلى عدد من اأ�سوات الهيئة العامة من�سب الرئي�ص، ويتوىل الع�سو الذي يليه مرتبة فـي عدد الأ�سوات من�سب نائب الرئي�ص. 



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 10

2.    ل يجوز لأي ع�سو وبغ�ص النظر عن عدد الأ�سوات التي ح�سل عليها اأن يراأ�ص املجل�ص اكرث من دورتني متتاليتني اإل بعد م�سي 
دورتني متتاليتني على انتهاء رئا�سته.

3.    ينتخب جمل�ص الإدارة اجلديد فـي الجتماع الأول اأمينا لل�سر واأمينا لل�سندوق.
4.    يكون من�سب الرئي�ص ونائبه لل�سخ�سني الطبيعيني املمثلني للع�سوين املنتخبني من املجل�ص ب�سفتهما ال�سخ�سية، وفـي حالة 

غيابهما يرتاأ�ص اجلل�سة اأكرب ممثل لالأع�ساء احلا�سرين �سنًا. 
5.    فـي حال تويل ع�سو جمل�ص الإدارة من�سب رئي�ص جمل�ص الإدارة ملدة تقل عن �سنة فاإن هذه املدة ل حتت�سب دورة.

6.    يفقد ال�سخ�ص الطبيعي ع�سويته فـي الهيئة العامة وجمل�ص الإدارة ورئا�سة املجل�ص اأو نائب رئي�ص املجل�ص فـي حال انتهاء عالقته 
الوظيفـية بالع�سو العتباري.

املادة )30( اخت�سا�سات جمل�س االإدارة:
يتوىل املجل�ص متكافاًل مت�سامنًا امل�سوؤوليات وميار�ص ب�سورة جماعية ال�سالحيات التالية:

1.    تنفـيذ قرارات الهيئة العامة.
2.    اعتماد ال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات الالزمة وتطبيق الإجراءات املنا�سبة لتحقيق الأهداف التي ر�سمتها الهيئة العامة.

3.    تعيني مدير عام للجمعية من ذوي اخلربة والكفاءة يفو�ص بالإدارة العامة للجمعية، ويحدد املجل�ص راتبه وعالواته واملزايا 
الأخرى.

4.    تفوي�ص املدير العام بالتوقيع نيابة عن اجلمعية فـي الأمور الإدارية والق�سائية اإ�سافة اإىل املالية فـي حدود معينة.
5.    اعتماد التقرير ال�سنوي عن اأعمال اجلمعية لعر�سه على الهيئة العامة.

6.    اعتماد احل�سابات اخلتامية وامليزانية ال�سنوية للجمعية لعر�سها على الهيئة العامة.
7.    اعتماد خطة العمل واملوازنة ال�سنوية للجمعية لعر�سها على الهيئة العامة.

8.    دعوة الهيئة العامة لالنعقاد فـي اجتماعاتها العادية اأو غري العادية.
9.    تقرير اأتعاب مدقق احل�سابات القانوين.

10.  اعتماد ميثاق �سلوكيات للعمل امل�سرفـي ونظام تبادل املعلومات وعر�سها على الهيئة العامة.

11.  اعتماد النظام الإداري واملايل للجمعية وتعديله بني حني واآخر ح�سب مقت�سى احلال.

12.  ت�سكيل اللجان الدائمة واملوؤقتة من داخل املجل�ص اأو خارجه وتكليفها باإجناز اأي اأعمال اأو مهام يقررها املجل�ص وحتديد اأتعابهم.

13.  اإيجاد م�سادر جديدة لزيادة دخل للجمعية.

14.  البت فـي طلبات الع�سوية.
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املادة )31( اخت�سا�سات الرئي�س:
ميثل الرئي�ص اأو نائبه فـي حال غيابه اأو من يفو�سه اجلمعية اأمام الغري ويقوم بالتوقيع نيابة عنها، كما يدخل �سمن �سالحياته ما يلي:

1.    اإقرار جدول اأعمال جل�سات جمل�ص الإدارة.
2.    توجيه الدعوة لأع�ساء جمل�ص الإدارة حل�سور اجتماعات املجل�ص. 

3.    رئا�سة جل�سات جمل�ص الإدارة وما يح�سرها من جلان داخلية. 
4.    اإقرار جدول اأعمال جل�سات الهيئة العامة العادية و/اأو غري العادية.

5.    توجيه الدعوة لالأع�ساء حل�سور اجتماعات الهيئة العامة طبقًا للقانون فـي الجتماعات العادية وغري العادية.
6.    رئا�سة جل�سات الهيئة العامة العادية و/اأو غري العادية.

7.    التوقيع امل�سرتك مع اأمني ال�سر واملدير العام على حما�سر اجلل�سات والقرارات الإدارية. 
8.    التوقيع امل�سرتك مع اأي من املفو�سني بالتوقيع على املعامالت املالية التي تزيد عن �سالحيات املدير العام. 

املادة )32( اخت�سا�سات اأمني ال�سر:   
يخت�ص اأمني �سر اجلمعية مبا يلي:

1.    اإعداد جدول اأعمال جمل�ص الإدارة.
2.    حت�سري الدعوة لأع�ساء جمل�ص الإدارة حل�سور اجتماعات املجل�ص.

3.    اإعداد جدول اأعمال الهيئة العامة.
4.    حت�سري دعوة لالأع�ساء حل�سور اجتماعات الهيئة العامة طبقًا للقانون فـي الجتماعات العادية وغري العادية.

5.    تويل اأمانة �سر الجتماعات واإعداد املحا�سر والقرارات وت�سجيلها بال�سجالت.
6.    التوقيع امل�سرتك مع رئي�ص املجل�ص واملدير العام على حما�سر اجلل�سات والقرارات الإدارية.

7.    م�سك ال�سجالت املن�سو�ص عليها فـي القانون.
8.    اإخطار كل من الوزارة ببيان حركة الع�سوية فـي اجلمعية اأو اأي تغيري اأو تعديل يطراأ عليها مبوجب اإ�سعار خطي خالل مدة ل

تتجاوز اأ�سبوع من تاريخ ح�سول التغيري اأو التعديل.

املادة )33( اخت�سا�سات اأمني ال�سندوق:
يخت�ص اأمني �سندوق اجلمعية مبا يلي:

1.    مراجعة موازنة اجلمعية قبل عر�سها على جمل�ص الإدارة.
2.    مراجعة احل�سابات اخلتامية وتقرير مدقق احل�سابات القانوين قبل عر�سها على جمل�ص الإدارة.

3.    مراجعة اأمور اجلمعية املالية طبقًا للنظم والأ�سول املالية املتبعة.
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4.    التوقيع امل�سرتك مع اأي من املفو�سني بالتوقيع على املعامالت املالية التي تزيد عن �سالحيات املدير العام.
5.    بحث املالحظات املالية الواردة من الوزارة والرد عليها.

املادة )34( اجتماعات املجل�س:
يجتمع جمل�ص الإدارة �ستة اجتماعات �سنوية على الأقل وكلما دعت احلاجة لذلك بدعوة من:

1.    الرئي�ص اأو نائبه فـي حال غيابه اأو ع�سوين من اأع�ساء جمل�ص الإدارة على الأقل فـي حال غيابهما، ول يكون انعقاده �سحيحًا اإل 
اإذا ح�ســره ثلثــي الأع�ســاء وتاأخــذ قراراتــه بالأغلبيــة املطلقــة )1+%50( وعنــد تعــادل الأ�ســوات يرجــح الــراأي الــذي ي�ســوت ل�ساحلــه 

الرئي�ص. 
2.    تتم الدعوة لعقد اجتماع جمل�ص الإدارة باإر�سال دعوة بالربيد امل�سجل اأو الإلكرتوين اأو بوا�سطة الفاك�ص، اأو الت�سليم باليد قبل 

اأ�سبوع من التاريخ الذي يتقرر فـيه عقد الجتماع.
3.    يرفق مع الدعوة لعقد الجتماع جدول اأعمال الجتماع املقرر عقده وم�ساريع القرارات املنوي مناق�ستها واتخاذ قرار بخ�سو�سها. 

4.    فـي حال مل يتوفر الن�ساب القانوين لعقد الجتماع ينعقد املجل�ص خالل �سبعة اأيام من التاريخ الذي كان مقررًا لالجتماع الأول 
ويكون الجتماع قانوين بغ�ص النظر عن مدى توافر الن�ساب القانوين الوارد فـي الفقرة )1( من هذه املادة. 

5.    ينعقد جمل�ص الإدارة ب�سورة ا�ستثنائية كلما دعت ال�سرورة لذلك بدعوة من الرئي�ص اأو نائبه اأو ثلث اأع�سائه وتر�سل الدعوة اإىل 
الأع�ساء حتدد فـيها اأ�سباب النعقاد ب�سكل ح�سري على جدول الأعمال خالل )3( ثالثة اأيام من تاريخ الدعوة لعقد الجتماع. 

6.    ل يرفق مع جدول اأعمال الجتماع اإل م�سروع القرار اأو املو�سوع الذي مت حتديده فـي مو�سوع الدعوة.
7.    ي�سارك فـي اجتماعات جمل�ص الإدارة املدير العام ب�سفته مراقبًا يكون له حق امل�ساركة فـي املناق�سات دون اأن يكون له حق 

الت�سويت ودون اأن يوؤدي تغيبه عن احل�سور اإىل بطالن الجتماع.
8.    تتم دعوة �سلطة النقد حينما تقت�سي احلاجة بحيث ي�سارك ممثل عنها فـي اجتماعات جمل�ص الإدارة ب�سفته مراقبًا يكون له حق 

امل�ساركة فـي املناق�سات ذات العالقة دون اأن يكون له حق الت�سويت ودون اأن يوؤدي تغيبه عن احل�سور اإىل بطالن الجتماع.

املادة )35( اأ�سباب االنتهاء من ع�سوية املجل�س:
1.    ال�ستقالة: يجوز لع�سو جمل�ص الإدارة ال�ستقالة من من�سبة فـي اأي وقت مبوجب اإ�سعار خطي يقدمه اإىل جمل�ص الإدارة، وعلى 
جمل�ص الإدارة البت فـي الإ�سعار خالل مدة ل تتجاوز �سهر من تاريخ تقدميه وفـي حالة عدم الرد يعترب موافقة على ال�ستقالة.
2.    الت�سفـية والف�سخ والندماج: ينقطع ع�سو جمل�ص الإدارة عن اأداء عمله فـي جمل�ص الإدارة اإذا فقد الع�سو اأهليته بت�سفـيته اأو 

ف�سخه اأو اأ�سهر اإفال�سه اأو اإذا اندمج فـي م�سرف اآخر.
3.    التخلف عن ح�سور الجتماع: يفقد ع�سو جمل�ص الإدارة من�سبه اإذا تخلف عن ح�سور ثالث اجتماعات متتالية دون عذر م�سروع 
يقبله املجل�ص بعد اأن يوجه رئي�ص املجل�ص كتابًا لهذا الع�سو يطالبه فـيه باللتزام بح�سور اجلل�سات وفـي حال عدم اللتزام بذلك 

يعترب متنحيًا من ع�سوية املجل�ص.
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املادة )36( �سغور من�سب ع�سوية جمل�س االإدارة:
1.    اإذا �سغر من�سب اأحد اأع�ساء جمل�ص الإدارة ب�سبب ال�ستقالة اأو فقدان الع�سوية اأو الف�سل وفقًا ملا هو مبني فـي هذا النظام اأو 
تعذر عليه اأداء مهامه لأي �سبب كان، وبقي عدد الأع�ساء املتبقني خم�سة اأو اأكرث فعلى الأع�ساء املتبقني اختيار ع�سو اآخر من 
بينهم ل�سغل ذلك املن�سب على اأن يكون من بني الأع�ساء الذين �سبق واأن تر�سحوا لع�سوية جمل�ص الإدارة وفقًا لعدد الأ�سوات.

2.    اإذا اأ�سبح عدد اأع�ساء جمل�ص الإدارة اأقل من �سبعة اأع�ساء ب�سبب ال�ستقالة اأو لأي �سبب اآخر، يتوىل من تبقى من اأع�ساء جمل�ص 
الإدارة )باعتباره جلنة موؤقتة( مهمة املجل�ص ملدة اأق�ساها �سهر يتم خاللها دعوة الهيئة العامة لنتخاب جمل�ص اإدارة جديد.

3.    يرتتب على ع�سو جمل�ص الإدارة العمل مبا فـيه م�سلحة اجلمعية فـي نطاق غايتها وفقًا للنظام الأ�سا�سي وقرارات الهيئة العامة، 
وعليه تاأدية كافة الواجبات املفرو�سة على اجلمعية مبقت�سى القانون.

4.    يجوز للهيئة العامة ف�سل ع�سو جمل�ص الإدارة من من�سبه فـي اأي وقت بناًء على اقرتاح من جمل�ص الإدارة، �سريطة اأن يكون ذلك 
م�سببًا.

5.    يعترب جمل�ص الإدارة املنتهية �سالحيته م�سوؤوًل عن جميع الأمور املالية خالل فرتة عمله اأمام الهيئة العامة.

املادة )37( اال�ستقالة اجلماعية:
اإذا قــدم جمل�ــص الإدارة ا�ســتقالة جماعيــة اأو مل تقــم اللجنــة املوؤقتــة امل�ســار اإليهــا فـــي الفقــرة )2( مــن املــادة )36( مــن هــذا النظــام 
مبهامها يقوم الوزير بتعيني جلنة موؤقتة من بني اأع�ساء الهيئة العامة لتقوم مبهام جمل�ص الإدارة ملدة �سهر ولدعوة الهيئة العامة لالنعقاد 

خالل تلك املدة لختيار جمل�ــص اإدارة جديد.

املادة )38( �سجالت اجلمعية:
يتوجب على جمل�ص الإدارة متابعة اإعداد وتنظيم ال�سجالت التالية من قبل الإدارة التنفـيذية للجمعية:

1.    ال�سجالت:
اأ(    �سجل النظام الأ�سا�سي.

ب(    �سجل لأ�سماء اأع�ساء اجلمعية ويحتوي على تف�سيالت كاملة عنهم.
ت(    �سجل لأ�سماء اأع�ساء جمل�ص الإدارة فـي كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.

ث(    �سجل حما�سر اجتماعات جمل�ص الإدارة والهيئة العامة واللجان ب�سورة مت�سل�سلة.
ج(    �سجل املرا�سالت ال�سادرة والواردة.

ح(    �سجل بالبيانات املحا�سبية وفقًا لالأ�سول املالية املتبعة. 
خ(    �سجل العقود.

د(    �سجل موظفـي اجلمعية.
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2.    يجب على جمل�ص الإدارة الحتفاظ بال�سجالت املذكورة فـي الفقرة )اأ( من هذه املادة وعدم اإتالفها طيلة مدة عملها وت�سليمها 
اإىل الدائرة املخت�سة عند حل اجلمعية ويتوجب اإبراز هذه ال�سجالت للدائرة املخت�سة بالوزارة فـي اأي وقت تطلبها.

املادة )39(: ع�سوية جمل�س االإدارة والعمل باجلمعية باأجر:
ل يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�ص الإدارة والعمل فـي اجلمعية باأجر.

املادة )40(:
ل يجوز لع�سو جمل�ص الإدارة اأن يقوم باأي عمل حل�ساب اجلمعية اأو مل�سلحتها تكون له م�سلحة �سخ�سية فـيه.
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الفصل الخامس
اإلدارة التنفـيذية

املادة )41( املدير العام:
1.    يعني مدير عام متفرغ بقرار من جمل�ص الإدارة على اأن تتوافر فـيه املوؤهالت العلمية واخلربات العملية املطلوبة لتاأدية مهامه.

2.    يتوىل جمل�ص الإدارة توجيه املدير العام والإ�سراف على عمله ب�سفته امل�سوؤول التنفـيذي الأول.

املادة )42( مهام و�سالحيات املدير العام:
تكون مهام و�سالحيات املدير العام القيام بالأعمال واملهام التالية:

1.    اإعداد ال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات الالزمة وعر�سها على جمل�ص الإدارة وتطبيق الإجراءات املنا�سبة لتحقيق الأهداف املن�سو�ص 
عليها فـي النظام الأ�سا�سي.

2.    اإعداد وحتديث النظام املايل واقرتاح اللوائح الداخلية وعر�سها على جمل�ص الإدارة لإقرارها.
3.    التوقيع على املعامالت الإدارية للجمعية.

4.    التوقيع على املعامالت املالية للجمعية وفقًا ملا هو من�سو�ص عليه فـي املادة رقم )50( من هذا النظام.
5.    اإعداد احل�سابات اخلتامية وامليزانية ال�سنوية للجمعية وعر�سها على جمل�ص الإدارة.

6.    اإعداد التقرير ال�سنوي عن اأعمال اجلمعية وعر�سه على جمل�ص الإدارة.
7.    اإعداد خطة العمل واملوازنة ال�سنوية للجمعية وعر�سها على جمل�ص الإدارة.

8.    اإعداد وحتديث ميثاق �سلوكيات للعمل امل�سرفـي ونظام تبادل املعلومات وعر�سها على جمل�ص الإدارة.
9.    متثيل اجلمعية فـي الأمور الق�سائية، واتخاذ الإجراءات القانونية وله اأن يكلف اأحد املحامني لتمثيل اجلمعية اأمام املحاكم.

10.  متثيل اجلمعية اأمام اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية وفـي كافة املحافل حمليًا وعربيًا ودوليًا بتفوي�ص من الرئي�ص اأو نائبه فـي 

حال غيابه على اأن يكون املمثل فـي احتاد امل�سارف العربية اأحد امل�سارف الوطنية.
11.  تن�سيق عمل الأع�ساء واجلهات ذات العالقة باجلمعية.

12.  التن�سيق مع وزارات وموؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية فـيما يخ�ص حتقيق اأهداف اجلمعية.

13.  الإ�سراف على عمل اجلمعية واتخاذ ما يلزم من اإجراءات وقرارات ل�سمان ت�سيري اأعمالها.

14.  اختيار املوظفـني الالزمني للعمل والتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم وعالواتهم ومكافاآتهم وفقًا ل�سلم الرواتب املعتمد وقرارات 

جمل�ص الإدارة بهذا اخل�سو�ص.
15.  اإعداد وتقدمي اقرتاحات املو�سوعات الفنية واملالية وامل�سرفـية والإدارية لعر�سها على جمل�ص الإدارة.

16.  اإعداد وحتديث الهياكل التنظيمية والأو�ساف الوظيفـية و�سلم الرواتب ملوظفـي اجلمعية ورفعها ملجل�ص الإدارة لالإعتماد، كون  

هناك مدير للموارد الب�سرية يكون م�سوؤول عن ذلك وترفع للمدير للموافقة عليها والتو�سية ملجل�ص الإدارة بالعتماد.



جمعيــة البنــوك فـي فل�سطــني 16

17.  اأية مهام اأخرى يكلفه بها جمل�ص الإدارة.

املادة )43( تفوي�س املدير العام بع�س �سالحياته:
للمدير العام اأن يفو�ص اأي من �سالحياته لأي من مديري الدوائر ويخ�سع قرار املدير العام بهذا ال�ساأن ملوافقة جمل�ص الإدارة.

املادة )44( �سغور من�سب املدير العام:
فـي حال �سغور من�سب املدير العام يقوم جمل�ص الإدارة بتعيني �سخ�ص اآخر للقيام مبهام املدير العام حلني تعيني مدير عام جديد 

بقرار من جمل�ص الإدارة.
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الفصل السادس
مالية الجمعية

املادة )45( املوارد املالية اجلمعية:
تتكون املوارد املالية للجمعية من:

1.    ر�سوم النت�ساب وال�سرتاك ال�سنوي.
2.    ريع ن�ساطات اجلمعية.

3.    عوائد ا�ستثمار اأموالها.
4.    التربعات والهبات والإعانات واملكافاآت غري امل�سروطة والتي يوافق عليها املجل�ص.

املادة )46( موازنة اجلمعية:
1.    تبداأ ال�سنة املالية للجمعية فـي اليوم الأول من �سهر كانون الثاين، وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر كانون الأول من كل �سنة.
2.    يقدم مدقق احل�سابات القانوين تقريرًا عن املركز املايل للجمعية عن ال�سنة املالية املن�سرمة للهيئة العامة فـي اجتماعها ال�سنوي  

لإقرارها وامل�سادقة عليها.

املادة )47( اأموال اجلمعية:
1.    تودع اجلمعية اأموالها النقدية لدى م�سرف و/اأو م�سارف متعددة من قبلها يحدد من قبل جمل�ص الإدارة.

2.    ل يجوز الحتفاظ فـي �سندوق اجلمعية بر�سيد نقدي يزيد عن م�سروف �سهر واحد.
3.    يجب على اجلمعية اإطالع مدقق احل�سابات القانوين على جميع دفاتر احل�سابات وحما�سر اجلل�سات والقرارات واإي�سالت 

القب�ص وال�سرف.

املادة )48( امل�سروفات:
جميع اأموال اجلمعية خم�س�سة لتحقيق اأهدافها ول يجوز �سرف اأي مبلغ على اأي غر�ص غري ذلك.

املادة )49( ال�سجالت والدفاتر: 
يجب على اجلمعية تقدمي دفاترها احل�سابية والتقرير املايل فـي كل �سنة للوزارة فـي موعد ل يتعدى اأربعة اأ�سهر من نهاية ال�سنة 

املالية.
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املادة )50( ال�سالحيات املالية: 
1.    يوقع اأي اثنني من املفو�سني جمتمعني للمبالغ التي تزيد عن األف دولر اأمريكي اأو ما يعادله �سريطة اأن يكون اأحدهما اأمني 

ال�سندوق.
2.    يوقع املدير العام اجلمعية منفردًا لغاية األف دولر اأمريكي اأو ما يعادله.

3.    يجوز للمجل�ص تعديل �سالحية املدير العام املن�سو�ص عليها فـي هذه املادة وفقًا ملقت�سيات وم�سلحة عمل اجلمعية.
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الفصل السابع
حل الجمعية

املادة )51( اآليات حل اجلمعية:
1.    اإذا مل تقم اجلمعية بتحقيق اأغرا�سها اأو عجزت عن ذلك فلمجل�ص الإدارة اأو ثلث اأع�ساء الهيئة العامة حق طلب اجتماع غري 

عادي للهيئة العامة للنظر فـي حل اجلمعية والت�سرف فـي اأموالها.
2.    يكون قرار احلل �سحيحًا اإذا ح�سر الجتماع ثلثي عدد اأع�ساء اجلمعية ومبوافقة ثلثي عدد الأع�ساء احلا�سرين.

3.    اإذا بقيت للجمعية املنحلة اأمواًل بعد حلها وبعد ت�سديد جميع اللتزامات امل�ستحقة للغري فتوؤول تلك الأموال اإىل اجلهة التي 
حتددها الهيئة العامة غري العادية.

املادة )52( حاالت حل اجلمعية:
للوزارة احلق فـي حل اجلمعية فـي احلالت الآتية:

1.    اإذا خالفت اجلمعية القانون واللوائح التنفـيذية ال�سادرة مبقت�ساه خمالفة جوهرية ومل ت�سحح اأو�ساعها خالل مدة ل تزيد عن 
ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإنذارها خطيًا من قبل الوزارة بذلك.

2.    اإذا ت�سرفت اجلمعية فـي اأموالها على الأوجه غري املحدد لها.
3.    اإذا قدمت للوزارة اأو اأي جهة ر�سمية اأخرى بيانات غري �سحيحة.
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الفصل الثامن
أحكام عامة

املادة )53( االندماج اأو االحتاد:
يحــق للجمعيــة باأغلبيــة ثلثــي اأع�سائهــا الحتــاد اأو الندمــاج مــع جمعية اأو هيئة اأخرى، �ســواء اأكان الحتاد نوعيــًا اأو اإقليميًا اأو الحتاد العام 

وفق القانون.

املادة )54( جلان العمل:
يحق للجمعية ت�سكيل جلان عمل لتحقيق اأغرا�سها.

املادة )55( االأن�سطة ال�سيا�سية:
يحظر على اجلمعية ممار�سة الن�ساط ال�سيا�سي واإن�ساء جمعيات �سرية.

املادة )56( حل النزاعات بطريق التحكيم:
يتم ت�سكيل هيئة حتكيم للنظر فـي اأي نزاعات قد تن�ساأ بني البنوك اأع�ساء اجلمعية وذلك مبوجب نظام خا�ص تقره الهيئة العامة يحدد 

األية ت�سكيل هيئة التحكيم واإجراءات نظر وف�ص النزاعات.


