النظام األساسي المعدل
صادر بمقتضى قرار الهيئة العامة بتاريخ 2018/11/26

الفصل األول
التعاريف واألحكام العامة

املادة (:)1
ت�أ�س�ست فـي فل�سطني جمعية ت�سمى "جمعية البنوك فـي فل�سطني" مبوجب قانون اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية رقم ( )1ل�سنة
 2000وا�ستناد ًا �إىل ن�ص املادة ( )71من قانون امل�صارف رقم  9لعام .2010
املادة (:)2
تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فـي هذا النظام املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
جمعية البنوك فـي فل�سطني.
		
اجلمعية:
الهيئة العامة :الهيئة العامة للجمعية.
ال�شركة التي يرخ�ص لها مبزاولة الأعمال امل�صرفـية فـي فل�سطني وفقا لأحكام قانون امل�صارف ال�ساري مبا فـي
		
الع�ضو:
ذلك فرع البنك الأجنبي املرخ�ص له بالعمل فـي فل�سطني.
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة اجلمعية.
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية.
		
الرئي�س:
مدير عام اجلمعية.
املدير العام:
قانون رقم ( )1ل�سنة 2000م ب�ش�أن اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية.
		
القانون:
وزارة الداخلية.
		
الوزارة:
وزير الداخلية.
		
الوزير:
�سلطة النقد� :سلطة النقد الفل�سطينية.
املادة ( )3مقر اجلمعية:
يكون املقر الرئي�سي للجمعية فـي مدينة القد�س ،ويكون مقرها امل�ؤقت فـي مدينة رام اهلل.
املادة ( )4فروع اجلمعية:
للجمعية احلق فـي فتح فرع لها �أو �أكرث داخل فل�سطني.
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املادة ( )5نطاق عمل اجلمعية:
جمعية مهنية ت�ضم فـ��ي ع�ضويتها البنوك املرخ�صة من قبل �س��لطة النقد /البنك املركزي الفل�س��طيني وتتوىل مهمة التن�س��يق فـ��يما بينها
به��دف االرتق��اء مب�س��توى الأداء واخلدمة امل�صرفـ��ية فـ��ي فل�س��طني.
املادة ( )6اال�ستقاللية:
تتمتع اجلمعية بال�شخ�صية االعتبارية وباال�ستقالل املايل والإداري ،ولها بهذه ال�صفة متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لتحقيق �أهدافها وغاياتها
ولها حق التقا�ضي والقيام بجميع الت�صرفات القانونية مبا فـي ذلك البيع �أو الرهن �أو االقرتا�ض �أو اال�ستثمار �أو ت�أجري �أموالها والتعاقد مع الغري.
املادة (� )7أهداف اجلمعية:
تهدف اجلمعية لتحقيق ما يلي:
 .1رعاية م�صالح الأع�ضاء والتن�سيق فـيما بينهم حتقيق ًا ملنفعتهم امل�شرتكة.
 .2خدمة االقت�صاد الوطني وتعزيزه.
 .3تطوير �أ�ساليب �أداء اخلدمات امل�صرفـية وحتديثها.
 .4تر�سيخ مفاهيم العمل امل�صرفـي و�أعرافه و�إتباع نظم و�إجراءات موحدة لهذه الغاية.
املادة ( )8الو�سائل املتبعة لتحقيق �أهداف اجلمعية:
للجمعية �إتباع جميع الو�سائل التي تراها منا�سبة فـي حدود الت�شريعات ال�سارية لتحقيق �أهدافها ومنها:
 .1التعاون مع �سلطة النقد ،وذلك من خالل التن�سيق الكامل والت�شاور معها فـي جميع الق�ضايا التي تهم اجلهاز امل�صرفـي وتهدف
لرفع كفاءته وتطوير �أدائه.
 .2عقد االتفاقيات اجلماعية �أو مذكرات التفاهم لتوحيد �شروط التعامل امل�صرفـي الداخلية واخلارجية كلما كان ذلك ممكن ًا.
 .3عقد الندوات واملحا�ضرات التثقيفـية املتعلقة بالق�ضايا امل�صرفـية واالقت�صادية وما يت�صل بهما.
 .4امل�ساهمة فـي �إن�شاء معاهد ومراكز للتدريب �أو مركز للدرا�سات امل�صرفـية.
 .5بحث الق�ضايا امل�شرتكة املتعلقة ب�أوجه ن�شاطات الأع�ضاء وال�سعي �إىل �إيجاد احللول املنا�سبة للعقبات التي تواجههم.
 .6تبادل املعلومات واخلربات فـي كل ما من �ش�أنه رفع م�ستوى العمل امل�صرفـي وخدمة الأهداف امل�شرتكة للأع�ضاء.
 .7التعاون مع م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص ذات العالقة ب�أهداف اجلمعية.
� .8إ�صدار الن�شرات واملطبوعات الدورية التي تتعلق مبختلف الأن�شطة امل�صرفـية.
 .9جمع البيانات والإح�صائيات املتعلقة بالعمل امل�صرفـي و�إعداد الدرا�سات والأبحاث بهذا ال�ش�أن وتعميمها على الأع�ضاء.
 .10تقدمي االقرتاحات والتو�صيات لتطوير الت�شريعات امل�صرفـية واالقت�صادية والت�شريعات الأخرى ذات العالقة.
� .11إ�صدار ميثاق �سلوكيات العمل امل�صرفـي فـي فل�سطني.
النظام الأ�سا�سي املعدل
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الفصل الثاني
العضوية

املادة (� )9شروط الع�ضوية:
 .1تقت�صر الع�ضوية فـي اجلمعية على البنوك املرخ�صة من قبل �سلطة النقد.
 .2البنوك املرخ�صة من قبل �سلطة النقد هي:
�أ .البنوك الفل�سطينية التجارية منها والإ�سالمية.
ب .فروع البنوك العربية والأجنبية الوافدة املرخ�صة ملزاولة عملها فـي فل�سطني.
املادة ( )10االنت�ساب للجمعية:
يحق لكل �شخ�ص معنوي ممن تتوافر فـيهم ال�شروط الواردة فـي املادة ( )9من هذا النظام االنت�ساب للجمعية وفق ًا للإجراءات
التالية:
 .1تقدمي طلب لالنت�ساب �إىل اجلمعية.
 .2التعهد بااللتزام بتنفـيذ �أحكام النظام الأ�سا�سي للجمعية وقرارات هيئتها العامة وجمل�س �إدارتها.
 .3اعتماد ممثل له لدى اجلمعية ح�سب ما هو مبني فـي املادة ( )16من هذا النظام.
 .4يخول جمل�س الإدارة اتخاذ القرار ب�ش�أن قبول الطلب �أو عدم قبول الطلب ،وعند رف�ض جمل�س الإدارة قبول الطلب يجوز للطالب
االعرتا�ض على الرف�ض فـي �أقرب اجتماع تعقده الهيئة العامة.
املادة ( )11ر�سوم الع�ضوية واالنت�ساب:
ت�ستوفـي اجلمعية الر�سوم التالية:
 .1ر�سم انت�ساب مقداره ( )$5,000خم�سة �آالف دوالر تدفع ملرة واحدة فقط.
 .2ر�سم ا�شرتاك �سنوي ثابت مقداره ( )$10,000ع�شرة �آالف دوالر تدفع خالل �شهر كانون الثاين من كل عام.
املادة ( )12حقوق الأع�ضاء وواجباتهم:
 .1للع�ضو حق امل�شاركة واملناق�شة والت�صويت فـي اجتماعات الهيئة العامة ،وحق االنتخاب والرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة.
 .2يلتزم الع�ضو بدفع بدل الع�ضوية ور�سوم االنت�ساب ح�سب واقع احلال وغري ذلك من املبالغ التي يقررها جمل�س الإدارة على
�أع�ضاء اجلمعية.
 .3انتهاء الع�ضوية فـي اجلمعية ال يعفـي من ت�سديد املبالغ امل�ستحقة لها على الع�ضو حال انتهاء ع�ضويته.
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املادة (:)13
يعترب م�ؤ�س�سو اجلمعية �أع�ضاء فـيها من تاريخ ت�سجيلها فـي �سجل اجلمعيات فـي الدائرة املخت�صة بالوزارة.
املادة ( )14جتميد وانتهاء الع�ضوية فـي اجلمعية:
 .1جتمد ع�ضوية الع�ضو فـي اجلمعية ب�شكل تلقائي فـي حال ت�أخر الع�ضو عن ت�سديد ر�سوم اال�شرتاك لفرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر من
تاريخ املطالبة.
 .2يحق ملجل�س الإدارة تفعيل ع�ضوية الع�ضو الذي جمدت ع�ضويته نتيجة تخلفه عن دفع ر�سوم الع�ضوية �إذا قام بت�سديد قيمة
�إجمايل املبالغ املرتتبة عليه حتى تاريخ تفعيل ع�ضويته بالإ�ضافة �إىل الفوائد امل�ستحقة عليه.
 .3تنتهي الع�ضوية فـي اجلمعية ب�إحدى احلاالت التالية:
�أ .انتهاء �شخ�صية الع�ضو االعتبارية عن طريق الت�صفـية والف�سخ.
ب .يجوز للهيئة العامة بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن تقرر �إنهاء ع�ضوية الع�ضو فـي اجلمعية بقرار تتخذه بثلثي الأع�ضاء
الذين ميلكون حق الت�صويت لأحد الأ�سباب التالية:
� )1إذا �أخل الع�ضو فـي االلتزامات املرتتبة عليه �أو فـي تنفـيذ �أي قرار �صادر عن الهيئة العامة �أو جمل�س الإدارة.
� )2إذا ت�صرف الع�ضو �أو انحرف عن املبادئ والأهداف التي �أقرتها اجلمعية.
� )3إذا �أ�ساء للجمعية �أو �أ�ضر ب�سمعتها.
ج .الإندماج و�سحب رخ�صة املزاولة من قبل �سلطة النقد.
 .4ال يجوز ملجل�س الإدارة �أن يقرتح على الهيئة العامة �إنهاء ع�ضوية الع�ضو فـي اجلمعية للأ�سباب املذكورة فـي الفقرة ( )1و ()2
و ( )3من البند (ب) �إال بعد �إنذاره خطي ًا ومنحه مدة معقولة لت�صحيح اخلط�أ ال تقل عن �شهر وبعد فر�صة منا�سبة للإدالء
بدفاعه �أمامها.
املادة (:)15
كل دعوة �أو طلب �أو �إنذار �أو �إ�ش��عار توجهه اجلمعية �إىل �أحد �أع�ضائها ت�س��لم له خطي ًا ب�صورة �ش��خ�صية �أو ير�س��ل له بالربيد امل�س��جل على
عنوانه امل�سجل فـي �سجل الع�ضوية �أو �أي طريقة �أخرى ي�ست�صوبها املجل�س ،وتقوم اجلمعية بناء على طلب خطي من الع�ضو بتغيري عنوانه
امل�سجل فـي �سجل الع�ضوية.

النظام الأ�سا�سي املعدل
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الفصل الثالث
الهيئة العامة

املادة (� )16أع�ضاء الهيئة العامة:
تتك��ون اجلمعي��ة م��ن جمي��ع �أع�ض��اء الهيئ��ة العام��ة ال��ذمي �س��ددوا االلتزام��ات املالي��ة املفرو�ض��ة عليه��م وفق�� ًا للمواعي��د املح��ددة فـ��ي امل��ادة
( ،)11وينت��دب الع�ض��و �ش��خ�ص ًا طبيعي�� ًا ليمثل��ه فـ��ي االجتم��اع عل��ى �أال يق��ل من�ص��ب هذا املمثل عن من�ص��ب املدير الع��ام �أو املدير الإقليمي
 /امل�س�ؤول الأول بالن�سبة للأع�ضاء التي �إدارتها العامة خارج فل�سطني ،ويحق للمدير العام �أو املدير الإقليمي انتداب من يراه منا�سبا على
�أال يق��ل درجت��ه عل��ى نائب املدير الع��ام  /نائب املدير الإقليمي.
املادة ( )17دعوة الهيئة العامة لالنعقاد:
 .1تنعقد الهيئة العامة مرة واحدة كل �سنة على الأقل.
 .2تنعقد الهيئة العامة فـي مقر اجلمعية الرئي�سي كما يجوز لها �أن تنعقد فـي �أي مكان �آخر يحدد فـي الدعوة املرفق بها جدول
الأعمال مرة واحدة كل �سنة على الأقل.
 .3تنعقد الهيئة العامة بدعوة كتابية لكل �أع�ضائها حل�ضور االجتماع ويبني فـي الدعوة مكان االجتماع وموعده وجدول الأعمال وذلك
قبل �أ�سبوعني من تاريخ عقده.
 .4توجه اجلمعية دعوة ل�سلطة النقد الفل�سطينية حل�ضور اجتماعات الهيئة العامة ب�صفة مراقب دون �أن ي�ؤدي تغيبها عن احل�ضور
�إىل بطالن االجتماع ،بحيث يعترب ح�ضورها غري �إلزامي.
 .5يتم دعوة الهيئة العامة لالجتماع العادي وغري العادي بطلب من:
�أ) رئي�س جمل�س الإدارة �أو
ب) الأغلبية املطلقة لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو
ت) ثلث �أع�ضاء الهيئة العامة الذين ميلكون حق الت�صويت على الأقل
ث) �إذا مل تدعى اجلمعية لالجتماع وفق ًا ملا هو مبني فـي الفقرات ( )3،2،1من هذه املادة فـيجوز للوزير �أن يدعوها لالجتماع
�أو �أن يعني من يقوم بدعوتها لالجتماع.
املادة ( )18حتديد موعد ومكان وجدول �أعمال الهيئة العامة:
يحدد جمل�س الإدارة موعد ومكان وجدول �أعمال الهيئة العامة العادي وغري العادي.
املادة (:)19
تق��دم االقرتاح��ات عل��ى ج��دول الأعم��ال وامل�ش��روعات �إىل رئي���س جمل���س الإدارة كتاب��ة قب��ل �أ�س��بوعني عل��ى الأق��ل م��ن موع��د اجتم��اع الهيئة
العام��ة لت��درج عل��ى ج��دول الأعم��ال وال يج��وز طرح �أية م�ش��روعات �أو اقرتاح��ات جديدة �أثناء جل�س��ة الهيئة العامة.
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املادة ( )20اخت�صا�صات الهيئة العامة فـي االجتماع العادي:
تنظر الهيئة العامة فـي اجتماعها العادي فـي الأمور التالية دون احلاجة �إىل ذكرها فـي الدعوة املوجهة لعقد االجتماع وهي:
 .1ر�سم ال�سيا�سة العامة للجمعية وو�ضع اخلطط والربامج الالزمة لتنفـيذها.
 .2امل�صادقة على التقرير ال�سنوي عن �أعمال اجلمعية.
 .3امل�صادقة على احل�سابات اخلتامية وتقرير مدقق احل�سابات القانوين
� .4إقرار خطة العمل ال�سنوية.
� .5إقرار املوازنة ال�سنوية.
 .6تعيني مدقق ح�سابات قانوين.
 .7انتخاب جمل�س �إدارة جديد.
� .8إبراء ذمة جمل�س الإدارة املنتهية واليته.
 .9ما ي�ستجد من �أعمال تتعلق بن�شاط اجلمعية.
املادة ( )21اخت�صا�صات الهيئة العامة فـي االجتماع غري العادي:
تنظر الهيئة العامة فـي اجتماعها غري العادي فـي الأمور التالية:
 .1تعديل النظام الأ�سا�سي للجمعية.
 .2تعديل ر�سوم االنت�ساب واال�شرتاك فـي اجلمعية.
 .3عزل �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�سحب الثقة منه.
 .4حل اجلمعية وكيفـية الت�صرف ب�أموالها وموجوداتها.
 .5احتاد اجلمعية �أو اندماجها مع جمعيات �أخرى.
� .6إقرار ميثاق �سلوكيات للعمل امل�صرفـي ونظام تبادل املعلومات.
� .7أية �أمور �أخرى يحيلها املجل�س �إليها مما يخرج من اخت�صا�ص جمل�س الإدارة.
املادة ( )22الن�صاب القانوين:
 .1ال يفتتح اجتماع الهيئة العامة ما مل يح�ضر الأغلبية املطلقة ( )50%+1لأع�ضائها ف�إذا ح�صل مثل هذا الن�صاب لدى افتتاح
االجتماع فـيجوز للهيئة العامة اال�ستمرار فـي مداوالتها واتخاذ القرارات و�إن قل عدد احلا�ضرين.
� .2إذا مل يح�صل الن�صاب املذكور خالل ن�صف �ساعة من الوقت املحدد فـي الدعوة اعترب االجتماع م�ؤج ًال ملدة �أ�سبوع على الأكرث
فـي نف�س املوعد واملكان دون احلاجة لدعوة جديدة ،وفـي هذا االجتماع امل�ؤجل يجوز للحا�ضرين النظر واتخاذ القرارات �أي ًا كان
عددهم �شريطة �أال يقل عددهم عن ثلث �أع�ضاء اجلمعية.
النظام الأ�سا�سي املعدل
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املادة ( )23رئا�سة االجتماعات:
ير�أ�س اجتماعات الهيئة العامة الرئي�س �أو نائبه ،وفـي حال غيابهما ينتخب احل�ضور �أحد ًا من بينهم لري�أ�س االجتماع.
املادة ( )24ن�صاب �صدور القرارات:
 .1ت�صدر قرارات الهيئة العامة ب�أغلبية ثلثي عدد �أع�ضاء اجلمعية الذين ميلكون حق الت�صويت فـي الأمور التالية:
�أ) حل اجلمعية.
ب) تعديل النظام الأ�سا�سي للجمعية.
ت) عزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�سحب الثقة منهم.
ث) احتاد اجلمعية �أو �إدماجها مع جمعية �أخرى.
 .2ت�صدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين الذين ميلكون حق الت�صويت فـيها عدا ذلك من الأمور التي
مل يرد ذكرها فـي الفقرة ( )1من هذه املادة.
املادة ( )25حم�ضر االجتماع:
ينظم حم�ضر فـ��ي كل اجتماع تعقده الهيئة العامة ويتوىل امل�ست�ش��ار القانوين للجمعية تدوينه والتوقيع عليه باال�ش�تراك مع رئي���س جمل���س
الإدارة وعندها يكون املح�ضر بينة �أولية على م�ضمونه وعلى �شرعية اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فـي االجتماع.
املادة (� )26إبالغ الوزارة مبوعد االجتماع:
عل��ى جمل���س الإدارة �إب�لاغ ال��وزارة مبوج��ب �إ�ش��عار خط��ي مبوع��د وم��كان اجتم��اع الهيئ��ة العامة العادي وغ�ير العادي قبل موعده ب�أ�س��بوعني
عل��ى الأقل مرفق ًا بجدول الأعمال.
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الفصل الرابع
مجلس اإلدارة

املادة ( )27عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومدة الع�ضوية:
 .1يتوىل �إدارة اجلمعية جمل�س �إدارة يتكون من ت�سعة �أع�ضاء ،يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة من بني �أع�ضائها.
 .2يكون متثيل ع�ضوية البنوك فـي جمل�س �إدارة اجلمعية على م�ستوى ر�ؤ�ساء جمال�س الإدارة و�/أو املدراء العامني و�/أو املدراء
الإقليميني للبنوك و�/أو نائب املدير العام و�/أو نائب املدير الإقليمي على �أن يقوم الع�ضو بت�سمية ممثله فـي جمل�س الإدارة خالل
�أ�سبوع من تاريخ انتخابه.
 .3مدة الع�ضوية ملجل�س الإدارة ثالث �سنوات ويجوز �إعادة انتخاب ذات الأع�ضاء.
املادة ( )28انتخاب جمل�س الإدارة:
 .1يتم انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة باالقرتاع ال�سري.
 .2ت�ؤلف جلنة للإ�شراف على االنتخابات برئا�سة ممثل �سلطة النقد وع�ضوية اثنني من الأع�ضاء من غري املر�شحني لع�ضوية جمل�س
الإدارة يعينهم الرئي�س لتقوم اللجنة بتدقيق طلبات الرت�شيح وجدول �أ�سماء الناخبني والإ�شراف على االنتخابات ومراقبة �صندوق
االقرتاع وفرز الأ�صوات.
� .3إذا وجد �أن عدد املر�شحني املقبولني لع�ضوية جمل�س الإدارة ال يزيد عن عدد الأع�ضاء املطلوبني لع�ضوية جمل�س الإدارة تعلن
جلنة الإ�شراف �أن املر�شحني قد فازوا بالتزكية ،ويجرى الت�صويت على املر�شحني لغايات انتخاب رئي�س املجل�س ونائبه.
 .4تف�صل جلنة الإ�شراف ب�أكرثية �أع�ضائها ب�صورة نهائية فـي جميع امل�سائل املتعلقة بعملية االنتخاب وتنظيم تقرير يبني فـيه عدد
الأ�صوات التي نالها كل مر�شح ويعلن رئي�س اللجنة عن فوز املر�شحني الذين نالوا �أعلى الأ�صوات بالت�سل�سل وجتري القرعة
للحائزين للعدد الأقل واملت�ساوي من الأ�صوات.
 .5جتري انتخابات جمل�س الإدارة اجلديد خالل مدة ال تتجاوز ال�شهرين من تاريخ انتهاء مدة جمل�س الإدارة القائم �أو ا�ستقالته.
 .6ال يقبل تر�شيح الع�ضو غري امل�سدد لاللتزامات املالية املرتتبة عليه للجمعية قبل تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
املادة ( )29الرئي�س ونائب الرئي�س و�أمني ال�سر و�أمني ال�صندوق:
 .1يتم الرت�شح ملن�صب الرئي�س ونائب الرئي�س ب�شكل م�ستقل لإنتخابهم من قبل �أع�ضاء الهيئة العامة ،ويتوىل الع�ضو الذي يح�صل
على �أعلى عدد من �أ�صوات الهيئة العامة من�صب الرئي�س ،ويتوىل الع�ضو الذي يليه مرتبة فـي عدد الأ�صوات من�صب نائب الرئي�س.
النظام الأ�سا�سي املعدل
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ال يجوز لأي ع�ضو وبغ�ض النظر عن عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها �أن ير�أ�س املجل�س اكرث من دورتني متتاليتني �إال بعد م�ضي
دورتني متتاليتني على انتهاء رئا�سته.
ينتخب جمل�س الإدارة اجلديد فـي االجتماع الأول �أمينا لل�سر و�أمينا لل�صندوق.
يكون من�صب الرئي�س ونائبه لل�شخ�صني الطبيعيني املمثلني للع�ضوين املنتخبني من املجل�س ب�صفتهما ال�شخ�صية ،وفـي حالة
غيابهما يرت�أ�س اجلل�سة �أكرب ممثل للأع�ضاء احلا�ضرين �سن ًا.
فـي حال تويل ع�ضو جمل�س الإدارة من�صب رئي�س جمل�س الإدارة ملدة تقل عن �سنة ف�إن هذه املدة ال حتت�سب دورة.
يفقد ال�شخ�ص الطبيعي ع�ضويته فـي الهيئة العامة وجمل�س الإدارة ورئا�سة املجل�س �أو نائب رئي�س املجل�س فـي حال انتهاء عالقته
الوظيفـية بالع�ضو االعتباري.

املادة ( )30اخت�صا�صات جمل�س الإدارة:
يتوىل املجل�س متكاف ًال مت�ضامن ًا امل�س�ؤوليات وميار�س ب�صورة جماعية ال�صالحيات التالية:
 .1تنفـيذ قرارات الهيئة العامة.
 .2اعتماد اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات الالزمة وتطبيق الإجراءات املنا�سبة لتحقيق الأهداف التي ر�سمتها الهيئة العامة.
 .3تعيني مدير عام للجمعية من ذوي اخلربة والكفاءة يفو�ض بالإدارة العامة للجمعية ،ويحدد املجل�س راتبه وعالواته واملزايا
الأخرى.
 .4تفوي�ض املدير العام بالتوقيع نيابة عن اجلمعية فـي الأمور الإدارية والق�ضائية �إ�ضافة �إىل املالية فـي حدود معينة.
 .5اعتماد التقرير ال�سنوي عن �أعمال اجلمعية لعر�ضه على الهيئة العامة.
 .6اعتماد احل�سابات اخلتامية وامليزانية ال�سنوية للجمعية لعر�ضها على الهيئة العامة.
 .7اعتماد خطة العمل واملوازنة ال�سنوية للجمعية لعر�ضها على الهيئة العامة.
 .8دعوة الهيئة العامة لالنعقاد فـي اجتماعاتها العادية �أو غري العادية.
 .9تقرير �أتعاب مدقق احل�سابات القانوين.
 .10اعتماد ميثاق �سلوكيات للعمل امل�صرفـي ونظام تبادل املعلومات وعر�ضها على الهيئة العامة.
 .11اعتماد النظام الإداري واملايل للجمعية وتعديله بني حني و�آخر ح�سب مقت�ضى احلال.
 .12ت�شكيل اللجان الدائمة وامل�ؤقتة من داخل املجل�س �أو خارجه وتكليفها ب�إجناز �أي �أعمال �أو مهام يقررها املجل�س وحتديد �أتعابهم.
� .13إيجاد م�صادر جديدة لزيادة دخل للجمعية.
 .14البت فـي طلبات الع�ضوية.
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املادة ( )31اخت�صا�صات الرئي�س:
ميثل الرئي�س �أو نائبه فـي حال غيابه �أو من يفو�ضه اجلمعية �أمام الغري ويقوم بالتوقيع نيابة عنها ،كما يدخل �ضمن �صالحياته ما يلي:
� .1إقرار جدول �أعمال جل�سات جمل�س الإدارة.
 .2توجيه الدعوة لأع�ضاء جمل�س الإدارة حل�ضور اجتماعات املجل�س.
 .3رئا�سة جل�سات جمل�س الإدارة وما يح�ضرها من جلان داخلية.
� .4إقرار جدول �أعمال جل�سات الهيئة العامة العادية و�/أو غري العادية.
 .5توجيه الدعوة للأع�ضاء حل�ضور اجتماعات الهيئة العامة طبق ًا للقانون فـي االجتماعات العادية وغري العادية.
 .6رئا�سة جل�سات الهيئة العامة العادية و�/أو غري العادية.
 .7التوقيع امل�شرتك مع �أمني ال�سر واملدير العام على حما�ضر اجلل�سات والقرارات الإدارية.
 .8التوقيع امل�شرتك مع �أي من املفو�ضني بالتوقيع على املعامالت املالية التي تزيد عن �صالحيات املدير العام.
املادة ( )32اخت�صا�صات �أمني ال�سر:
يخت�ص �أمني �سر اجلمعية مبا يلي:
� .1إعداد جدول �أعمال جمل�س الإدارة.
 .2حت�ضري الدعوة لأع�ضاء جمل�س الإدارة حل�ضور اجتماعات املجل�س.
� .3إعداد جدول �أعمال الهيئة العامة.
 .4حت�ضري دعوة للأع�ضاء حل�ضور اجتماعات الهيئة العامة طبق ًا للقانون فـي االجتماعات العادية وغري العادية.
 .5تويل �أمانة �سر االجتماعات و�إعداد املحا�ضر والقرارات وت�سجيلها بال�سجالت.
 .6التوقيع امل�شرتك مع رئي�س املجل�س واملدير العام على حما�ضر اجلل�سات والقرارات الإدارية.
 .7م�سك ال�سجالت املن�صو�ص عليها فـي القانون.
� .8إخطار كل من الوزارة ببيان حركة الع�ضوية فـي اجلمعية �أو �أي تغيري �أو تعديل يطر�أ عليها مبوجب �إ�شعار خطي خالل مدة ال
تتجاوز �أ�سبوع من تاريخ ح�صول التغيري �أو التعديل.
املادة ( )33اخت�صا�صات �أمني ال�صندوق:
يخت�ص �أمني �صندوق اجلمعية مبا يلي:
 .1مراجعة موازنة اجلمعية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة.
 .2مراجعة احل�سابات اخلتامية وتقرير مدقق احل�سابات القانوين قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة.
 .3مراجعة �أمور اجلمعية املالية طبق ًا للنظم والأ�صول املالية املتبعة.
النظام الأ�سا�سي املعدل
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 .4التوقيع امل�شرتك مع �أي من املفو�ضني بالتوقيع على املعامالت املالية التي تزيد عن �صالحيات املدير العام.
 .5بحث املالحظات املالية الواردة من الوزارة والرد عليها.
املادة ( )34اجتماعات املجل�س:
يجتمع جمل�س الإدارة �ستة اجتماعات �سنوية على الأقل وكلما دعت احلاجة لذلك بدعوة من:
 .1الرئي�س �أو نائبه فـي حال غيابه �أو ع�ضوين من �أع�ضاء جمل�س الإدارة على الأقل فـي حال غيابهما ،وال يكون انعقاده �صحيح ًا �إال
�إذا ح�ض��ره ثلث��ي الأع�ض��اء وت�أخ��ذ قرارات��ه بالأغلبي��ة املطلق��ة ( )50%+1وعن��د تع��ادل الأ�ص��وات يرج��ح ال��ر�أي ال��ذي ي�ص��وت ل�صاحل��ه
الرئي�س.
 .2تتم الدعوة لعقد اجتماع جمل�س الإدارة ب�إر�سال دعوة بالربيد امل�سجل �أو الإلكرتوين �أو بوا�سطة الفاك�س� ،أو الت�سليم باليد قبل
�أ�سبوع من التاريخ الذي يتقرر فـيه عقد االجتماع.
 .3يرفق مع الدعوة لعقد االجتماع جدول �أعمال االجتماع املقرر عقده وم�شاريع القرارات املنوي مناق�شتها واتخاذ قرار بخ�صو�صها.
 .4فـي حال مل يتوفر الن�صاب القانوين لعقد االجتماع ينعقد املجل�س خالل �سبعة �أيام من التاريخ الذي كان مقرر ًا لالجتماع الأول
ويكون االجتماع قانوين بغ�ض النظر عن مدى توافر الن�صاب القانوين الوارد فـي الفقرة ( )1من هذه املادة.
 .5ينعقد جمل�س الإدارة ب�صورة ا�ستثنائية كلما دعت ال�ضرورة لذلك بدعوة من الرئي�س �أو نائبه �أو ثلث �أع�ضائه وتر�سل الدعوة �إىل
الأع�ضاء حتدد فـيها �أ�سباب االنعقاد ب�شكل ح�صري على جدول الأعمال خالل ( )3ثالثة �أيام من تاريخ الدعوة لعقد االجتماع.
 .6ال يرفق مع جدول �أعمال االجتماع �إال م�شروع القرار �أو املو�ضوع الذي مت حتديده فـي مو�ضوع الدعوة.
 .7ي�شارك فـي اجتماعات جمل�س الإدارة املدير العام ب�صفته مراقب ًا يكون له حق امل�شاركة فـي املناق�شات دون �أن يكون له حق
الت�صويت ودون �أن ي�ؤدي تغيبه عن احل�ضور �إىل بطالن االجتماع.
 .8تتم دعوة �سلطة النقد حينما تقت�ضي احلاجة بحيث ي�شارك ممثل عنها فـي اجتماعات جمل�س الإدارة ب�صفته مراقب ًا يكون له حق
امل�شاركة فـي املناق�شات ذات العالقة دون �أن يكون له حق الت�صويت ودون �أن ي�ؤدي تغيبه عن احل�ضور �إىل بطالن االجتماع.
املادة (� )35أ�سباب االنتهاء من ع�ضوية املجل�س:
 .1اال�ستقالة :يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة اال�ستقالة من من�صبة فـي �أي وقت مبوجب �إ�شعار خطي يقدمه �إىل جمل�س الإدارة ،وعلى
جمل�س الإدارة البت فـي الإ�شعار خالل مدة ال تتجاوز �شهر من تاريخ تقدميه وفـي حالة عدم الرد يعترب موافقة على اال�ستقالة.
 .2الت�صفـية والف�سخ واالندماج :ينقطع ع�ضو جمل�س الإدارة عن �أداء عمله فـي جمل�س الإدارة �إذا فقد الع�ضو �أهليته بت�صفـيته �أو
ف�سخه �أو �أ�شهر �إفال�سه �أو �إذا اندمج فـي م�صرف �آخر.
 .3التخلف عن ح�ضور االجتماع :يفقد ع�ضو جمل�س الإدارة من�صبه �إذا تخلف عن ح�ضور ثالث اجتماعات متتالية دون عذر م�شروع
يقبله املجل�س بعد �أن يوجه رئي�س املجل�س كتاب ًا لهذا الع�ضو يطالبه فـيه بااللتزام بح�ضور اجلل�سات وفـي حال عدم االلتزام بذلك
يعترب متنحي ًا من ع�ضوية املجل�س.
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املادة (� )36شغور من�صب ع�ضوية جمل�س الإدارة:
� .1إذا �شغر من�صب �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�سبب اال�ستقالة �أو فقدان الع�ضوية �أو الف�صل وفق ًا ملا هو مبني فـي هذا النظام �أو
تعذر عليه �أداء مهامه لأي �سبب كان ،وبقي عدد الأع�ضاء املتبقني خم�سة �أو �أكرث فعلى الأع�ضاء املتبقني اختيار ع�ضو �آخر من
بينهم ل�شغل ذلك املن�صب على �أن يكون من بني الأع�ضاء الذين �سبق و�أن تر�شحوا لع�ضوية جمل�س الإدارة وفق ًا لعدد الأ�صوات.
� .2إذا �أ�صبح عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أقل من �سبعة �أع�ضاء ب�سبب اال�ستقالة �أو لأي �سبب �آخر ،يتوىل من تبقى من �أع�ضاء جمل�س
الإدارة (باعتباره جلنة م�ؤقتة) مهمة املجل�س ملدة �أق�صاها �شهر يتم خاللها دعوة الهيئة العامة النتخاب جمل�س �إدارة جديد.
 .3يرتتب على ع�ضو جمل�س الإدارة العمل مبا فـيه م�صلحة اجلمعية فـي نطاق غايتها وفق ًا للنظام الأ�سا�سي وقرارات الهيئة العامة،
وعليه ت�أدية كافة الواجبات املفرو�ضة على اجلمعية مبقت�ضى القانون.
 .4يجوز للهيئة العامة ف�صل ع�ضو جمل�س الإدارة من من�صبه فـي �أي وقت بنا ًء على اقرتاح من جمل�س الإدارة� ،شريطة �أن يكون ذلك
م�سبب ًا.
 .5يعترب جمل�س الإدارة املنتهية �صالحيته م�س�ؤو ًال عن جميع الأمور املالية خالل فرتة عمله �أمام الهيئة العامة.
املادة ( )37اال�ستقالة اجلماعية:
�إذا ق��دم جمل���س الإدارة ا�س��تقالة جماعي��ة �أو مل تق��م اللجن��ة امل�ؤقت��ة امل�ش��ار �إليه��ا فـ��ي الفق��رة ( )2م��ن امل��ادة ( )36م��ن ه��ذا النظ��ام
مبهامها يقوم الوزير بتعيني جلنة م�ؤقتة من بني �أع�ضاء الهيئة العامة لتقوم مبهام جمل�س الإدارة ملدة �شهر ولدعوة الهيئة العامة لالنعقاد
خالل تلك املدة الختيار جمل���س �إدارة جديد.
املادة (� )38سجالت اجلمعية:
يتوجب على جمل�س الإدارة متابعة �إعداد وتنظيم ال�سجالت التالية من قبل الإدارة التنفـيذية للجمعية:
 .1ال�سجالت:
�أ) �سجل النظام الأ�سا�سي.
ب) �سجل لأ�سماء �أع�ضاء اجلمعية ويحتوي على تف�صيالت كاملة عنهم.
ت) �سجل لأ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة فـي كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
ث) �سجل حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة والهيئة العامة واللجان ب�صورة مت�سل�سلة.
ج) �سجل املرا�سالت ال�صادرة والواردة.
ح) �سجل بالبيانات املحا�سبية وفق ًا للأ�صول املالية املتبعة.
خ) �سجل العقود.
د) �سجل موظفـي اجلمعية.
النظام الأ�سا�سي املعدل
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 .2يجب على جمل�س الإدارة االحتفاظ بال�سجالت املذكورة فـي الفقرة (�أ) من هذه املادة وعدم �إتالفها طيلة مدة عملها وت�سليمها
�إىل الدائرة املخت�صة عند حل اجلمعية ويتوجب �إبراز هذه ال�سجالت للدائرة املخت�صة بالوزارة فـي �أي وقت تطلبها.
املادة ( :)39ع�ضوية جمل�س الإدارة والعمل باجلمعية ب�أجر:
ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س الإدارة والعمل فـي اجلمعية ب�أجر.
املادة (:)40
ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن يقوم ب�أي عمل حل�ساب اجلمعية �أو مل�صلحتها تكون له م�صلحة �شخ�صية فـيه.
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الفصل الخامس
اإلدارة التنفـيذية

املادة ( )41املدير العام:
 .1يعني مدير عام متفرغ بقرار من جمل�س الإدارة على �أن تتوافر فـيه امل�ؤهالت العلمية واخلربات العملية املطلوبة لت�أدية مهامه.
 .2يتوىل جمل�س الإدارة توجيه املدير العام والإ�شراف على عمله ب�صفته امل�س�ؤول التنفـيذي الأول.
املادة ( )42مهام و�صالحيات املدير العام:
تكون مهام و�صالحيات املدير العام القيام بالأعمال واملهام التالية:
� .1إعداد اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات الالزمة وعر�ضها على جمل�س الإدارة وتطبيق الإجراءات املنا�سبة لتحقيق الأهداف املن�صو�ص
عليها فـي النظام الأ�سا�سي.
� .2إعداد وحتديث النظام املايل واقرتاح اللوائح الداخلية وعر�ضها على جمل�س الإدارة لإقرارها.
 .3التوقيع على املعامالت الإدارية للجمعية.
 .4التوقيع على املعامالت املالية للجمعية وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه فـي املادة رقم ( )50من هذا النظام.
� .5إعداد احل�سابات اخلتامية وامليزانية ال�سنوية للجمعية وعر�ضها على جمل�س الإدارة.
� .6إعداد التقرير ال�سنوي عن �أعمال اجلمعية وعر�ضه على جمل�س الإدارة.
� .7إعداد خطة العمل واملوازنة ال�سنوية للجمعية وعر�ضها على جمل�س الإدارة.
� .8إعداد وحتديث ميثاق �سلوكيات للعمل امل�صرفـي ونظام تبادل املعلومات وعر�ضها على جمل�س الإدارة.
 .9متثيل اجلمعية فـي الأمور الق�ضائية ،واتخاذ الإجراءات القانونية وله �أن يكلف �أحد املحامني لتمثيل اجلمعية �أمام املحاكم.
 .10متثيل اجلمعية �أمام اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية وفـي كافة املحافل حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا بتفوي�ض من الرئي�س �أو نائبه فـي
حال غيابه على �أن يكون املمثل فـي احتاد امل�صارف العربية �أحد امل�صارف الوطنية.
 .11تن�سيق عمل الأع�ضاء واجلهات ذات العالقة باجلمعية.
 .12التن�سيق مع وزارات وم�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية فـيما يخ�ص حتقيق �أهداف اجلمعية.
 .13الإ�شراف على عمل اجلمعية واتخاذ ما يلزم من �إجراءات وقرارات ل�ضمان ت�سيري �أعمالها.
 .14اختيار املوظفـني الالزمني للعمل والتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم وعالواتهم ومكاف�آتهم وفق ًا ل�سلم الرواتب املعتمد وقرارات
جمل�س الإدارة بهذا اخل�صو�ص.
� .15إعداد وتقدمي اقرتاحات املو�ضوعات الفنية واملالية وامل�صرفـية والإدارية لعر�ضها على جمل�س الإدارة.
� .16إعداد وحتديث الهياكل التنظيمية والأو�صاف الوظيفـية و�سلم الرواتب ملوظفـي اجلمعية ورفعها ملجل�س الإدارة للإعتماد ،كون
هناك مدير للموارد الب�شرية يكون م�س�ؤول عن ذلك وترفع للمدير للموافقة عليها والتو�صية ملجل�س الإدارة باالعتماد.
النظام الأ�سا�سي املعدل
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� .17أية مهام �أخرى يكلفه بها جمل�س الإدارة.
املادة ( )43تفوي�ض املدير العام بع�ض �صالحياته:
للمدير العام �أن يفو�ض �أي من �صالحياته لأي من مديري الدوائر ويخ�ضع قرار املدير العام بهذا ال�ش�أن ملوافقة جمل�س الإدارة.
املادة (� )44شغور من�صب املدير العام:
فـي حال �شغور من�صب املدير العام يقوم جمل�س الإدارة بتعيني �شخ�ص �آخر للقيام مبهام املدير العام حلني تعيني مدير عام جديد
بقرار من جمل�س الإدارة.
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الفصل السادس
مالية الجمعية

املادة ( )45املوارد املالية اجلمعية:
تتكون املوارد املالية للجمعية من:
 .1ر�سوم االنت�ساب واال�شرتاك ال�سنوي.
 .2ريع ن�شاطات اجلمعية.
 .3عوائد ا�ستثمار �أموالها.
 .4التربعات والهبات والإعانات واملكاف�آت غري امل�شروطة والتي يوافق عليها املجل�س.
املادة ( )46موازنة اجلمعية:
 .1تبد�أ ال�سنة املالية للجمعية فـي اليوم الأول من �شهر كانون الثاين ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر كانون الأول من كل �سنة.
 .2يقدم مدقق احل�سابات القانوين تقرير ًا عن املركز املايل للجمعية عن ال�سنة املالية املن�صرمة للهيئة العامة فـي اجتماعها ال�سنوي
لإقرارها وامل�صادقة عليها.
املادة (� )47أموال اجلمعية:
 .1تودع اجلمعية �أموالها النقدية لدى م�صرف و�/أو م�صارف متعددة من قبلها يحدد من قبل جمل�س الإدارة.
 .2ال يجوز االحتفاظ فـي �صندوق اجلمعية بر�صيد نقدي يزيد عن م�صروف �شهر واحد.
 .3يجب على اجلمعية �إطالع مدقق احل�سابات القانوين على جميع دفاتر احل�سابات وحما�ضر اجلل�سات والقرارات و�إي�صاالت
القب�ض وال�صرف.
املادة ( )48امل�صروفات:
جميع �أموال اجلمعية خم�ص�صة لتحقيق �أهدافها وال يجوز �صرف �أي مبلغ على �أي غر�ض غري ذلك.
املادة ( )49ال�سجالت والدفاتر:
يجب على اجلمعية تقدمي دفاترها احل�سابية والتقرير املايل فـي كل �سنة للوزارة فـي موعد ال يتعدى �أربعة �أ�شهر من نهاية ال�سنة
املالية.
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املادة ( )50ال�صالحيات املالية:
 .1يوقع �أي اثنني من املفو�ضني جمتمعني للمبالغ التي تزيد عن �ألف دوالر �أمريكي �أو ما يعادله �شريطة �أن يكون �أحدهما �أمني
ال�صندوق.
 .2يوقع املدير العام اجلمعية منفرد ًا لغاية �ألف دوالر �أمريكي �أو ما يعادله.
 .3يجوز للمجل�س تعديل �صالحية املدير العام املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة وفق ًا ملقت�ضيات وم�صلحة عمل اجلمعية.
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الفصل السابع
حل الجمعية

املادة (� )51آليات حل اجلمعية:
� .1إذا مل تقم اجلمعية بتحقيق �أغرا�ضها �أو عجزت عن ذلك فلمجل�س الإدارة �أو ثلث �أع�ضاء الهيئة العامة حق طلب اجتماع غري
عادي للهيئة العامة للنظر فـي حل اجلمعية والت�صرف فـي �أموالها.
 .2يكون قرار احلل �صحيح ًا �إذا ح�ضر االجتماع ثلثي عدد �أع�ضاء اجلمعية ومبوافقة ثلثي عدد الأع�ضاء احلا�ضرين.
� .3إذا بقيت للجمعية املنحلة �أموا ًال بعد حلها وبعد ت�سديد جميع االلتزامات امل�ستحقة للغري فت�ؤول تلك الأموال �إىل اجلهة التي
حتددها الهيئة العامة غري العادية.
املادة ( )52حاالت حل اجلمعية:
للوزارة احلق فـي حل اجلمعية فـي احلاالت الآتية:
� .1إذا خالفت اجلمعية القانون واللوائح التنفـيذية ال�صادرة مبقت�ضاه خمالفة جوهرية ومل ت�صحح �أو�ضاعها خالل مدة ال تزيد عن
ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إنذارها خطي ًا من قبل الوزارة بذلك.
� .2إذا ت�صرفت اجلمعية فـي �أموالها على الأوجه غري املحدد لها.
� .3إذا قدمت للوزارة �أو �أي جهة ر�سمية �أخرى بيانات غري �صحيحة.
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الفصل الثامن
أحكام عامة

املادة ( )53االندماج �أو االحتاد:
يح��ق للجمعي��ة ب�أغلبي��ة ثلث��ي �أع�ضائه��ا االحت��اد �أو االندم��اج م��ع جمعية �أو هيئة �أخرى� ،س��واء �أكان االحتاد نوعي�� ًا �أو �إقليمي ًا �أو االحتاد العام
وفق القانون.
املادة ( )54جلان العمل:
يحق للجمعية ت�شكيل جلان عمل لتحقيق �أغرا�ضها.
املادة ( )55الأن�شطة ال�سيا�سية:
يحظر على اجلمعية ممار�سة الن�شاط ال�سيا�سي و�إن�شاء جمعيات �سرية.
املادة ( )56حل النزاعات بطريق التحكيم:
يتم ت�شكيل هيئة حتكيم للنظر فـي �أي نزاعات قد تن�ش�أ بني البنوك �أع�ضاء اجلمعية وذلك مبوجب نظام خا�ص تقره الهيئة العامة يحدد
�ألية ت�شكيل هيئة التحكيم و�إجراءات نظر وف�ض النزاعات.
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