
 

 م 2002لسنة ) 2(قانون املصارف رقم 

 
 1941لسنة  26رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اإلطالع على قانون الصرافة رقم 

م املعمول به يف حمافظات الضفة الغربية، وعلى القانون 1966لسنة  94وتعديالته املعمول به يف حمافظات غزة، وعلى قانون البنوك املؤقت رقم 
بشأن سلطة النقد الفلسطينية، وبناء على اقتراح سلطة النقد، وعلى مشروع القانون املقدم من جملس الوزراء، وبعد إقرار  1997لسنة  2رقم 

: م أصدرنا القانون اآليت15/9/2001الس التشريعي جبلسته املنعقدة بتاريخ 
 

 الفصل األول 
 تعاريف وأحكام عامة 

 ) 1(مادة 
سلطة : سلطة النقد: يف تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية املعاين املبينة هلا أدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك 1

أي مصرف رخص له بإجراء املعامالت املصرفية يف فلسطني وفقا ألحكام : املصرف. حمافظ سلطة النقد الفلسطينية: احملافظ. النقد الفلسطينية
أي شركة مسامهة عامة، أو مؤسسة مرخص هلا مبزاولة األعمال املصرفية وفق القوانني املعمول ا يف : املصرف املرخص. قانون املصارف

أي شركة مسامهة عامة دف إىل جتميع املدخرات من األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني من أجل استخدامها يف : املصرف اإلسالمي. فلسطني
املصرف املكون من مسامهة فرع أجنيب أو : املصرف املشترك. أوجه التمويل واالستثمار لصاحل الفرد واجلماعة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

أي: الفرع األجنيب املرخص. للمصرف املرخص% 51الفرع األجنيب وال تقل عن % 49أكثر مع مصرف مرخص أو أكثر بنسبة ال تزيد على
أي حمل عمل يشكل جزءا : الفرع. فرع ملصرف أجنيب مرخص من قبل سلطة النقد ملزاولة العمل املصريف يف فلسطني وفق أحكام هذا القانون

أية شركة ينص نظامها األساسي وعقد : الشركة املالية. تابعا من الناحية القانونية ملصرف قائم ويباشر األعمال املصرفية مجيعها أو بعضها
تسجيلها على أنه من غاياا إجراء املعامالت املالية املتعلقة بتمويل مشاريع التنمية واالستثمار وإدارة احملافظ االستثمارية والوساطة وفقا ألحكام 

مجيع اخلدمات املصرفية، ومنها قبول الودائع، واستعماهلا مع املوارد األخرى للمصرف، يف االستثمار كليا أو : األعمال املصرفية. هذا القانون
املكاتب اليت متثل املصارف األجنبية يف فلسطني، ويقتصر نشاطها : مكاتب التمثيل. جزئيا باإلقراض أو بأية طريقة أخرى يسمح ا هذا القانون

أي بلد: البلد األم. الشخص الطبيعي أو املعنوي: الشخص. على دراسة األسواق وإمكانيات االستثمار دون أن متارس أي عمر مصريف أو جتاري
السلطة املسؤولة بشكل : سلطة اإلشراف واملراقبة. خارج فلسطني، يقع فيها املركز الرئيسي للمصرف األجنيب ويتعاطى فيها أعماله املصرفية

مباشر عن مراقبة وتنظيم العمل املصريف يف البلد األم، وفروع املصارف األجنبية العاملة يف فلسطني، مع عدم اإلخالل بصالحيات سلطة النقد يف 
أو أكثر من % 5حصة مهمة، أية حيازة مباشرة، أو غري مباشرة، حلق ملكية لدى شخص اعتباري أو مشروع متثل ما يعادل . اإلشراف واملراقبة

القدرة : السيطرة. رأس املال واليت قد تؤدي إىل ممارسة قدر كبري من السيطرة على إدارة أو سياسات ذلك الشخص االعتباري أو املشروع
من % 10هي السيطرة على ما ال يقل عن : املصلحة املؤثرة. املباشرة أو غري املباشرة على ممارسة تأثري فعال على أعمال شخص آخر وقراراته

51أي كيان اعتباري يقوم فيه شخص أو جمموعة أشخاص يعملون باالتفاق بينهم حبيازة ما يعادل : مؤسسة تابعة. رأس مال شخص اعتباري
أو أكثر من األسهم املتمتعة حبقوق التصويت، أو حصص تسمح هلذا الشخص أو جمموعة من األشخاص مبمارسة سيطرة فعلية على إدارة % 

ويعين رأس املال بعد استدراك أية خسائر فعلية، أو متوقعة، والديون املتعثرة : رأس املال غري اخلاضع لإللتزامات. وسياسات املؤسسة التابعة
واملعدومة وتشمل هذه املخصصات مجيع البنود الواردة يف امليزانية العمومية، أو خارجها أو أي ختفيض فعلي أو متوقع يف قيمة موجودات 
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األموال احملولة إىل فلسطني مبقتضى األنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد إىل الفرع األجنيب املرخص : رأس مال الفرع األجنيب. املصرف
مبلغ من املال ينتج عن إيداع عمالت نقدية أو حصيلة شيكات أو كبياالت أو أية : الوديعة. لتمكينه من ممارسة عملة املصريف داخل فلسطني

أوراق أخرى، ويطلق هذا اللفظ على اإليداعات العينية اليت تسلم للمصرف برسم األمانة وذلك مبوجب اتفاق بني املصرف وعميله حيدد طبيعة 
أو /مجيع التسهيالت اليت يقدمها املصرف لعميله مقابل استردادها أو استرداد قيمتها مع فوائدها و: االئتمان. الوديعة ومقدار الفائدة إن وجدت

اللجنة : جلنة اإلدارة. املدير الذي تعينه سلطة النقد للقيام مبهام املدير العام يف حالة تعثر املصرف: املدير املفوض. أي مستحقات أخرى عليها
إن أية إشارة إىل تطبيق املبادئ احملاسبية، تعين معايري احملاسبة  2. املعينة من قبل سلطة النقد لتقدمي املشورة للمدير املفوض يف حالة تعثر املصرف

 . الدولية الصادرة عن جلنة معايري احملاسبة الدولية
 

 ) 2(مادة 
تعترب الفروع القائمة يف فلسطني  2. تسري أحكام هذا القانون على مجيع املصارف والشركات املالية اليت تزاول أعماال مصرفية يف فلسطني 1

 . والعائدة ملصرف واحد، مصرفا واحدا يف تطبيق أحكام هذا القانون
 

 ) 3(مادة 
سلطة النقد هي السلطة الوحيدة املخولة مبنح التراخيص الالزمة، وفق أحكام هذا القانون، وهلا أن تتأكد جبميع الوسائل املناسبة من أن أية  1

سلطة النقد هي اجلهة املخولة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وأية أنظمة أو 2. منشأة أو شركة تتعاطى أعماال مصرفية ال ختالف أحكام هذا القانون
 . تعليمات تصدر مبقتضاه

 
 ) 4(مادة 

حيظر على أي شخص أن يباشر أيا من األعمال املصرفية يف فلسطني، دون احلصول على ترخيص خطي مسبق بذلك من سلطة النقد وفقا 
 . ألحكام هذا القانون

 
 ) 5(مادة 

أو مرادفاا أو أي تعبري آخر مياثلها يف أية لغة سواء يف أوراقه أو مطبوعاته " مصرف أو بنك"ال جيوز ألي شخص يف فلسطني أن يستعمل كلمة 
 . أو عنوانه التجاري أو يف دعايته ما مل يكن مرخصا من سلطة النقد

 
 ) 6(مادة 

تقوم سلطة النقد بتسجيل املصارف املرخصة، وفروع املصارف األجنبية، ومكاتب التمثيل والشركات املالية يف سجالت خاصة تعدها هلذا  1
تنشر سلطة النقد بصفة دورية أمساء املؤسسات اليت تزاول العمل املصريف يف فلسطني يف  2. الغرض، وتدون فيها مجيع املعلومات املتعلقة ا

 . اجلريدة الرمسية
 

 
 الفصل الثاين 

 الترخيص 
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 ) 7(مادة 
 . يقدم طلب الترخيص على النحو الذي تقرره سلطة النقد

 
 ) 8(مادة 

أ أن يكون املصرف طالب الترخيص يف فلسطني شركة مسامهة عامة وفقا للقوانني املعمول ا يف فلسطني، 1: يشترط ملنح الترخيص ما يلي
ب جيوز استثناء . ويستثىن من ذلك املصارف األجنبية إال أنه جيب تسجيلها يف فلسطني باعتبارها شركة أجنبية وفقا ألحكام قانون الشركات

املصارف املشتركة من شرط اختاذها صفة شركة مسامهة عامة، وحتدد سلطة النقد نسبة مسامهة كل من املصرف احمللي واألجنيب بنظام خاص 
منه، وأن خيصص باقي رأس املال % 50من رأس املال وال تزيد على % 20أ أن ال تقل حصص مؤسسي املصرف عن 2. وفق هذا القانون

لإلكتتاب العام، وأال تزيد مسامهة الشخص الطبيعي واالعتباري ومسامهة جمموعة املصاحل املترابطة واملشتركة عن نسبة حمددة من رأس املال، 
ب لسلطة النقد يف حالة عدم اكتمال االكتتاب يف رأس املال أن جتيز للمؤسسني . تتوىل سلطة النقد حتديدها مبوجب تعليمات تصدر هلذه الغاية

ج أن توافق سلطة النقد على عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة مقدمة الطلب، وكذلك على عقود اإلدارة اليت . تغطية باقي رأس املال
تربمها مع أي فريق يعهد إليه باإلدارة، وال جيوز إجراء أي تعديل على عقد التأسيس والنظام األساسي إال بعد احلصول على موافقة مسبقة من 

سلطة النقد، كما جيب موافقة سلطة النقد على أي جتديد أو تغيري يف عقود اإلدارة، وينطبق ذلك على فروع املصارف األجنبية العاملة يف 
التقيد ذا القانون، والقوانني واألنظمة والتعليمات والقرارات املعمول ا 1: د أن يقدم الطالب املستندات الدالة على التأكيدات التالية. فلسطني

أن يكون رأس املال املقترح مالئما لطبيعة، وحجم، ونوع العمل املصريف املطلوب، وأال يقل رأس املال عن احلد األدىن املقرر يف  2. يف فلسطني
جيب أن تكون كمية وطبيعة املوجودات السائلة احلالية أو املتوقعة كافية لدعم طبيعة وحجم األنشطة املصرفية املطلوبة  3. تعليمات سلطة النقد

أن يكون املدراء واملراقبون واملسؤولون مؤهلني من ذوي اخلربات املصرفية لضمان سري  4. وفقا لتعليمات تصدرها سلطة النقد ذا اخلصوص
إمساك مقدم الطلب بدفاتر وسجالت دقيقة ومالئمة ملزاولة العمل املصريف وإعداد  5. أعمال املصرف بطريقة سليمة وفق ما حتدده سلطة النقد

أن تشري دراسة اجلدوى املقدمة إىل أن عمليات  6. البيانات املالية حسب متطلبات هذا القانون، ومبا يتفق مع تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة
أية  7. املصرف، أو الفرع املقترحة مالئمة وجمدية، وأن حيتفظ بسيولة كافية يف مجيع األوقات، لضمان حسن سري العمل يف املصرف أو الفرع

 . شروط ومتطلبات تري سلطة النقد أا ضرورية والزمة للنظر يف الطلب املقدم
 

 ) 9(مادة 
تتخذ سلطة النقد قرارا يف الطلب املقدم للحصول على الترخيص خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقدميه، وتقوم بإبالغ مقدم الطلب بقرارها كتابة 1

أ إذا كان القرار باملوافقة وجب على سلطة النقد منح مقدم2. باملوافقة املبدئية أو الرفض بطريق الربيد املسجل أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة
ب لسلطة النقد . الطلب مهلة مدا ستة أشهر، وذلك الستكمال إجراءات مباشرة العمل وبانتهائها يتم تقييم الوضع النهائي ملنح املوافقة النهائية

ج عند منح املصرف املوافقة النهائية عليه مزاولة أعماله . ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أخرى) أ(عند الضرورة متديد املواعيد املذكورة يف الفقرة 
د إذا عجز املصرف الذي منحت له املوافقة النهائية عن . خالل ثالثني يوما من تاريخ منح هذه املوافقة، وجيوز التمديد ملدة ثالثني يوما أخرى

إذا كان القرار بالرفض فيجب أن يكون مسببا وحيق  3. رغم متديدها، يبطل الترخيص تلقائيا) ج(ممارسة أعماله خالل املدة املقررة يف الفقرة 
إذا مل يقم الطالب باستيفاء الطلب ومرفقاته أو تنفيذ ما  4. للطالب التظلم منه أمام اجلهات القضائية املختصة خالل شهر من تاريخ صدوره

 . طلب منه يف سلطة النقد حسب البنود الواردة يف هذه املادة أعترب الطالب متنازال عن طلبه
 

 ) 10(مادة 
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ال جيوز ألي مصرف مرخص مقره الرئيس يف فلسطني أن يفتح أو يغلق أو ينقل، فرعا له داخل فلسطني ويتفرع خارجها، أو يفتح مكتبا  1
متثيليا له يف اخلارج دون احلصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد وكل مصرف يرغب يف ذلك عليه أن يتقدم بطلب إىل سلطة النقد مرفقا به 

لسلطة النقد احلق يف املوافقة، أو الرفض على طلب التفرع خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقدم الطلب،  2. دراسة اجلدوى واملربرات املؤيدة لطلبه
 . ويشترط أن يكون الرفض مربرا

 
 ) 11(مادة 

يشترط ملنح الترخيص املقرر يف  2. جيوز ألي مصرف أجنيب أن يفتح فرعا له يف فلسطني بعد احلصول على ترخيص بذلك من سلطة النقد 1
ب أن يكون خاضعا لسلطة . أ حتديد موقع وجنسية املركز الرئيسي لفرع املصرف األجنيب طالب الترخيص: الفقرة األوىل من هذه املادة ما يلي

ج أن يتوافر مبدأ املعاملة باملثل بشأن فتح الفروع بني. اإلشراف واملراقبة يف البلد األم وحيصل على موافقة خطية منها وكذلك من إدارته الرئيسية
د أن يكون فرع املصرف األجنيب مسجال يف فلسطني باعتباره. فلسطني والدولة األجنبية ما مل يتوافر لدى سلطة النقد أسباب داعية إىل غري ذلك

ه أن يقدم الفرع األجنيب املرخص . شركة أجنبية تتبع شكل الشركة األمر خارج فلسطني، وأن يكون تسجيلها يف فلسطني وفق أحكام القانون
تعهدا خطيا من إدارته يف الدولة األم ينص على التزامه بالعمل وفق القوانني السارية يف فلسطني وتعليمات سلطة النقد وأن خيضع الفرع األجنيب 

و أن يقدم املصرف األجنيب تعهدا يتضمن التأكيد على مسئوليته عن . املرخص لإلشراف واملراقبة والتفتيش املباشرين لسلطة النقد يف فلسطني
ز احلصول على كتاب طمأنة من سلطة اإلشراف واملراقبة يف البلد األم، يتضمن . التزامات فروعه يف فلسطني والتعهد بضمان مالءة هذه الفروع

ح أن . تأكيده باإللتزام جبميع املتطلبات اإلشرافية لسلطة النقد واملراقبة، وإا قد أخذت علما بفحوى كتاب التعهد كما ورد يف الفقرة السابقة
تقوم سلطة النقد الفلسطينية مبراجعة تعليمات الرقابة السارية يف البلد األمر للفرع األجنيب املرخص دف الوقوف على سالمتها وتوافقها مع 

 . معايري الرقابة املتعارف عليها
 

 ) 12(مادة 
لسلطة النقد احلق يف منح املوافقة للمصارف األجنبية، واملؤسسات املالية األجنبية غري املسجلة يف فلسطني، بفتح مكاتب متثيل هلا يف فلسطني، 

 . وفقا لألنظمة والتعليمات اليت تضعها ذا اخلصوص
 

 ) 13(مادة 
إذا رغبت جمموعة من األشخاص يف إنشاء شركة ملزاولة أعمال مصرفية فال جيوز تسجيلها مبقتضى قانون الشركات إال بعد حصوهلا على موافقة 

 . مبدئية من سلطة النقد
 

 ) 14(مادة 
تستويف سلطة النقد رمسا حلساب اخلزينة العامة عن كل ترخيص يصدر عنها، والرسوم السنوية، ورسوم التفرع، وأية رسوم وإيرادات أخرى 

 . تفرضها على ممارسة اخلدمات املصرفية جبميع فروعها وأشكاهلا وفقا لنظام يصدر هلذه الغاية
 

 
 الفصل الثالث 

 األعمال املصرفية املسموح ا واألعمال احملظورة 
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 ) 15(مادة 
تقدمي التسهيالت االئتمانية  2. قبول الودائع يف كافة أشكاهلا بفوائد أو عوائد أو بدوا 1: جيوز لكل مصرف ممارسة األعمال املصرفية التالية

أدوات السوق النقدية : البيع والشراء حلسابه اخلاص أو حلساب العمالء ما يلي 3. املباشرة وغري املباشرة وفق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد
 6. بيع وشراء العمالت األجنبية 5. تقدمي خدمات حتويل األموال 4. والعقود اآلجلة، وسندات الدين) اليت حتددها سلطة النقد بتعليمات(

. إصدار وإدارة وسائل الدفع مبا يف ذلك، بطاقات االئتمان والدفع والشيكات بكافة أنواعها بشرط احلصول على املوافقة املسبقة من سلطة النقد
تقدمي اخلدمات املصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية بعد التصريح له بذلك من سلطة  8. خصم الكمبياالت، واألوراق التجارية األخرى 7

تقدمي  11. تقدمي خدمات االستعالمات واخلدمات صناديق األمانات 10. حفظ، وإدارة املقتنيات الثمينة، ومنها األوراق املالية 9. النقد
تقدمي خدمة االعتمادات  12. اخلدمات باعتباره مديرا حملفظة استثمارية، أو وكيال ماليا، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد

 . أية أعمال، أو أنشطة مصرفية أخرى وال تتعارض مع أحكام هذا القانون 13. املستندية وخطابات الضمان
 

 ) 16(مادة 
أ حيازة حصة يف شخص اعتباري واحد أو مشروع بنسبة يزيد جمموعها على: ال جيوز ألي مصرف مرخص سواء مبفرده أو باإلتفاق مع الغري 1

من قاعدة رأس مال املصرف غري اخلاضع ألي % 50أو حيازة حصة يف جمموعة أشخاص اعتبارية أو مشاريع بنسبة يزيد جمموعها على % 10
ب منح ائتمان لشخص أو . التزامات فإذا رغب املصرف يف حيازة حصة تزيد على هذه النسبة تعني عليه احلصول على موافقة سلطة النقد

من قاعدة رأس مال املصرف غري اخلاضع ألي التزامات دون احلصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة % 10جمموعة أشخاص يتجاوز عن 
حيظر  2. من رأمسال املصرف غري اخلاضع ألي التزامات% 25النقد، ويف مجيع األحوال جيب أن ال تتجاوز قيمة االئتمان املمنوح عن نسبة 

أ الدخول يف أية معامالت أو ممارسات من أي نوع حيق له بشكل انفرادي أو جمتمع مع جهات أخرى مركزا : على املصرف القيام مبا يلي
ب عقد أية صفقات مع عمالئه دون تزويدهم . مسيطرا على األسواق النقدية، أو املالية أو النقد األجنيب يف فلسطني خالفا ألحكام هذا القانون

ج ممارسة عمليات التجارة والصناعة، أو متلك البضائع ما مل يكن. باملعلومات الكافية واليت ينتج عنها أضرار اقتصادية للمصرف وللمتعاملني معه
من هذا ) 17(متلكها سدادا لدين له على الغري على أن يتم التخلص من هذه البضائع خالل سنتني من تاريخ متلكها مع مراعاة ما ورد يف املادة 

العقار املخصص إلدارة أعمال املصرف أو خلدمة موظفيه، وذلك  1: د التعامل يف املنقول والعقار بالشراء أو البيع أو املقايضة باستثناء. القانون
املنقول والعقار الذي يتملكه  2. ضمن حد أقصى من رأمسال املصرف غري اخلاضع ألي التزامات يتم حتديده بتعليمات تصدر عن سلطة النقد

ال جيوز نقل ملكية العقار الذي يتملكه املصرف ) 17(مع مراعاة ما ورد يف املادة  3. من هذا القانون) 17(املصرف وفقا ملا ورد يف املادة 
ه منح ائتمان إىل شخص له عالقة . استيفاء لدين له على الغري إال وفقا للقوانني املعمول ا يف فلسطني وحصوله على إذن بذلك من سلطة النقد

مباشرة أو غري مباشرة باملصرف قبل احلصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد وألغراض هذه املادة فإن األشخاص الذين هلم عالقة باملصرف 
أي شخص له مصلحة جتارية أو صلة قرابة دم حىت الدرجة الثانية، أو  2. رئيس جملس اإلدارة وأعضاء جملس اإلدارة واملدير العام ونوابه 1: هم

و تقدمي ائتمان إىل شخص . مصاهرة مع أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة، أو مع أي مدير، أو موظف مسؤول عن توجيه أو إدارة املصرف
من رأس مال املصرف غري % 5تربطه عالقة مباشرة أو غري مباشرة باملصرف، وله مصلحة جتارية أو مادية يف املصرف، أو ميتلك ما قيمته 

ز تقدمي ائتمان لشخص أو جمموعة من األشخاص يعملون معا ميتلك . اخلاضع ألي التزامات إال بعد احلصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد
من رأمسال املصرف غري اخلاضع ألي التزامات أو إىل أي شخص اعتباري يكون% 10أو ميتلكون بصورة مباشرة أو غري مباشرة نسبة أكثر من

 . ح تقدمي ائتمان بضمان أسهم املصرف نفسه. للمصرف حصة مهمة يف رأمساله دون املوافقة اخلطية املسبقة لسلطة النقد
 

 ) 17(مادة 
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قيمة أية ضمانات متمثلة يف حصص أسهم، أو أية ممتلكات أخرى حيصل عليها : استثناء من حكم املادة السابقة جيوز للمصارف حيازة ما يلي
املصرف استيفاء الئتمان ممنوح منه، أو دين مستحق له، وتؤدي إىل زيادة النسبة عما هو حمدد يف املادة السابقة، وعلى املصرف يف هذه احلالة 
التصرف يف األسهم أو املمتلكات املنقولة خالل فترة سنتني من تاريخ االستيفاء، وجيوز متديد الفترة السابقة ملدة أقصاها مخس سنوات وفقا ملا 

 . تقرره سلطة النقد
 

 ) 18(مادة 
أعاله، أن يزود سلطة النقد بكشف عن املخالفات خالل ) 16،17(على كل مصرف مرخص جيد يف عملياته اجلارية ما خيالف أحكام املادتني 

 . ثالثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وعليه أن يوفق أو ضاعه خالل املدة اليت تقررها سلطة النقد
 

 ) 19(مادة 
حيظر على أي مصرف تقدمي قروض أو تسهيالت ائتمانية من أي نوع بالكفالة الشخصية ملدققي حسابات املصرف أو أزواجهم، وأوالدهم، أو 
ألي منشأة يكونون منفردين أو جمتمعني شركاء فيها، أو أعضاء يف جمالس إدارا، ويسري احلظر عليهم بصفتهم الشخصية أو باعتبارهم كفالء 

 . ويف حالة منح تسهيالت ألي منهم بضمانات غري الكفالة الشخصية يشترط موافقة سلطة النقد على ذلك
 

 ) 20(مادة 
ال جيوز ألي مصرف أن ينهي أعماله يف فلسطني، أو أن يتوقف عن أدائها، إال بعد احلصول على إذن بذلك من سلطة النقد، ولسلطة النقد أن 

 . تضع طريقة إاء العمل وشروطه حفاظا على حقوق املودعني
 

 
 الفصل الرابع 
 إدارة املصارف 

 ) 21(مادة 
جيب أن يكون لكل مصرف عقد تأسيس، ونظام أساسي حيدد فيهما مجيع البيانات املتعلقة به كامسه وعنوانه وأغراضه، ونطاق سلطات جملس 1

إدارته وصالحياته، ومبلغ رأمساله املصرح به، واملكتتب، واملدفوع، وفئات أسهمه، وأعدادها، وقيمها األمسية، وحقوق التصويت املرتبطة ذه 
جيب احلصول على موافقة سلطة النقد على تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية قبل موعد االنعقاد بوقت كاف حتدده سلطة النقد،  2. األسهم

وكذلك جيب أن حيضر االجتماع التأسيسي، واجتماع اجلمعية العمومية للمصرف مندوب عن سلطة النقد بصفة مراقب، وعليه تقدمي تقرير 
على كل مصرف أن يضع األنظمة الداخلية اليت  3. بذلك إليها، ويكون من حق املراقب تقدمي أي توصيات يراها مناسبة للجمعية العمومية
 . تضمن حسن سري العمل فيه بشرط أال تتعارض مع عقد تأسيسخ ونظامه األساسي

 
 ) 22(مادة 

يتوىل إدارة كل مصرف مرخص جملس إدارة يشكل وفقا للقوانني املعمول ا يف فلسطني، ويشترط يف ذلك أن تكون أكثرية جملس اإلدارة  1
مؤلفة من أشخاص يقيمون بصورة دائمة يف فلسطني، وال جيوز لرئيس الس أو أي عضو فيه أشغال منصب مدير عام أو نائب مدير عام أو أية 

يلتزم املصرف املرخص بإخطار  2. وظيفة رئيسة أخرى يف املصرف بأجر، أو بدون أجر، إال بعد احلصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية
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على املرشح لعضوية جملس إدارة أي مصرف، أن يكون مستوفيا  3. سلطة النقد بأمساء املرشحني لعضوية جملس اإلدارة واجلهاز التنفيذي
ال جيوز اجلمع بني  5. لسلطة النقد حق اإلعتراض على هذه الترشيحات وعلى القائمني على إدارة املصرف 4. للشروط اليت تضعها سلطة النقد

تتوىل سلطة النقد املسؤولية الرقابية املتعلقة بتصرفات  6. رئاسة أو عضوية إدارة مصرفني مرخصني أو أكثر يف فلسطني دون موافقة سلطة النقد
 . اللجنة التأسيسية للمصرف املرخص واليت تسبق تعيني جملس اإلدارة األول

 
 ) 23(مادة 

أ ال جيوز ألي شخص أن يعمل عضوا يف جملس إدارة مصرف مرخص أو مديرا عاما أو نائبا للمدير العام أو يف أي موقع تنفيذي رئيس ما مل 
أال يكون قد سبق احلكم عليه بارتكاب  3. أن يكون ذا مؤهل علمي وخربة مناسبني 2. أن يكون ذا مسعة حسنة 1: تتوافر فيه الشروط التالية

أال يكون قد تسبب يف ايار أو إحلاق خسارة جسيمة ملؤسسة مصرفية كان  4. جرمية خملة بالشرف أو األمانة ما مل يكن قد رد إليه اعتباره
ب يستثىن عضو جملس اإلدارة من الشرط . أال يكون قد أشهر إفالسه أو توقف عن سداد دينه 5. مسؤوال عن إدارا أو عضوا يف جملس اإلدارة

 . ج يسري حكم هذه املادة على مجيع املسؤولني يف إدارة الفرع األجنيب املرخص واملصارف اإلسالمية. أعاله) أ(من الفقرة  2بند 
 

 ) 24(مادة 
ب الرقابة على أنشطة املصرف وفق القوانني . أ وضع سياسات وأنظمة املصرف: يقوم جملس إدارة أي مصرف مرخص باملسؤوليات التالية 1

د تعيني مدير عام ونائب املدير العام للمصرف، . ج انتخاب رئيس جملس اإلدارة ونائب أو أكثر لرئيس الس. واألنظمة والتعليمات النافذة
ه أية مسؤوليات تتقرر يف . ويشترط يف ذلك احلصول على موافقة سلطة النقد على هذا التعيني، ويف حالة الرفض جيب أن يكون القرار مسببا

على مجيع أعضاء جملس إدارة املصرف املرخص  2. و انتخاب جلنة التدقيق الداخلي من أعضاء جملس اإلدارة. قوانني أخرى أو أنظمة املصرف
أداء مهامهم الوظيفية بكل إخالص وكفاءة وسرية، ويكونوا مسؤولني بصفتهم جمتمعني أو منفردين عن أي إمهال أو خلل حيدث نتيجة عدم 

 . قيامهم بواجبام
 

 ) 25(مادة 
 . يكون املدير العام أو املدير اإلقليمي للمصرف مسؤوال عن إدارة املصرف، وتسيري األعمال اليومية، وتنفيذ سياسات جملس اإلدارة

 
 ) 26(مادة 

على أعضاء جملس اإلدارة احلاليني والسابقني واملوظفني جبميع درجام يف املصارف العاملة يف فلسطني، احلفاظ على سرية املعلومات  1
واملستندات اليت تعود لعمالء املصرف واليت تصل إليهم من خالل العمل الوظيفي، وال جيوز ألي منهم إفشاء أية معلومات أو السماح للغري 

يعاقب كل خمالف ألحكام هذه املادة بالعقوبات  2. ب مبوجب حكم قضائي. أ مبوافقة العميل خطيا: باإلطالع عليها ما مل يكن هذا اإلطالع
 . املنصوص عليها يف هذا القانون

 
 ) 27(مادة 

يفقد عضو جملس اإلدارة، أو املدير العام أو نائب املدير العام يف أي مصرف مرخص واملدير اإلقليمي ونائب املدير اإلقليمي وأي موظف يف  1
السرقة، االحتيال، االختالس، التزوير، االفتراء، : املصرف مركزه أو وظيفته إذا حكم عليه من حمكمة خمتصة جبناية أو جنحة يف جرمية من جرائم

حيظر على العضو أو املوظف العمل يف مصرفني أو شركتني ماليتني معا  2. الرشوة، سوء ائتمان أو إذا مل يتمكن من الوفاء بديون املصرف عليه
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 . يف زمن واحد
 

 
 الفصل اخلامس 

 رأس املال واالحتياطات واحلسابات املصرفية األخرى 
 ) 28(مادة 

ال جيوز لشخص أو جمموعة  2. حتدد سلطة النقد احلد األدىن لرأس املال وال جيوز زيادة أو ختفيض رأس املال دون موافقة سلطة النقد 1
من رأس املال املصرف املرخص دون احلصول على موافقة % 10أشخاص يعملون معا بشكل مباشر أو غري مباشر امتالك حصة تزيد على

 . خطية من سلطة النقد
 

 ) 29(مادة 
على كل مصرف أن حيتفظ برأس مال يتالءم مع طبيعة وحجم عملياته، وعمليات فورعه والشركات التابعة له، وذلك حسب التعليمات  1

ال جيوز ألي مصرف أن خيفض رأس ماله أو احتياطاته بإعادة شراء األسهم دون موافقة مسبقة من سلطة  2. واألنظمة الصادرة عن سلطة النقد
 . النقد

 
 ) 30(مادة 

 . ال جيوز ألي مصرف عامل يف فلسطني أن يساهم يف رأمسال مصرف آخر دون إذن خطي مسبق من سلطة النقد
 

 ) 31(مادة 
من أرباحه الصافية سنويا ختصص حلساب االحتياطي القانوين للمصرف إىل أن يصبح هذا%) 10(على كل مصرف مرخص أن يقتطع نسبة  1

من هذه املادة على فروع املصارف األجنبية العاملة يف ) 1(يسري االقتطاع املنصوص عليه يف الفقرة  2. االحتياطي مساويا لرأس مال املصرف
لسلطة النقد أن تطلب من أي مصرف ختصيث احتياطات إضافية يف ضوء الظروف  3. فلسطني، وحيظر حتويل هذا االحتياطي إىل اخلارج
وال يزيد عن % 1جيوز لسلطة النقد الطلب إىل املصارف ختصيص نسبة معينة ال تقل عن  4. السائدة إلبقاء ذلك املصرف يف وضع مايل سليم

 . من األرباح وذلك لغايات البحث العلمي والتدريب والتطوير ويتحدد ذلك بتعليمات من سلطة النقد% 2
 

 ) 32(مادة 
ال جيوز ألي مصرف أن يوزع أرباحا على املسامهني، إال بعد موافقة سلطة النقد وذلك بعد اقتطاع املخصصات الالزمة ملقابلة االلتزامات وتغطية

 . وال جيوز لفرع املصرف األجنيب املرخص حتويل أرباحه إال بعد احلصول على إذن مسبق من سلطة النقد. واملصاريف التأسيسية
 

 ) 33(مادة 
 . نسبة كافية رأس املال وهلا أن تطلب من املصارف توفيق أوضاعها مبا يتالءم مع النسبة املقررة

 
 ) 34(مادة 
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حتدد سلطة النقد قواعد احتساب النسب واملعايري واألخرى للمخاطر الواجب على كل مصرف مراعاا فيما يتعلق برأس املال، واملوجودات، 
والسيولة، ومكونات رأس املال، واملخصصات الواجب االحتفاظ ا على ضوء ظروف كل مصرف، وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكاملة يف

 . عملياته املصرفية
 

 ) 35(مادة 
 . لسلطة النقد أن حتدد القواعد املناسبة املتعلقة بسقوف االئتمان وتكلفته والتعاريف والشروط املرتبطة له

 
 ) 36(مادة 

حتدد سلطة النقد النسب املتعلقة باإلحتفاظ بقدر من السيولة يتفق مع األنشطة اليت يقوم ا كل مصرف، وشروط احلد األدىن للموجودات 
 . السائلة أو الفئات احملددة فيها، وطريقة احتساب نسبة هذه السيولة

 
 ) 37(مادة 

يودع  2. حتدد سلطة النقد متطلبات االحتياطي اإللزامي للمصارف والعوائد اليت ترى سلطة النقد دفعها للمصارف على هذه االحتياطات 1
 . االحتياطي اإللزامي لدى سلطة النقد وفقا لتعليمات تصدرها هلذه الغاية

 
 ) 38(مادة 

املتطلبات اخلاصة بتصنيف  2. املتطلبات اخلاصة بالقيمة امعة لبعض استثمارات املصارف 1: جيوز لسلطة النقد أن حتدد بتعليمات ما يلي
الشروط  3. وتقييم األصول يف تكوين املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها والديون املعدومة، وتعليق احتساب الفوائد عليها

ج . ب توافق آجال االستحقاق بالنسبة للموجودات واملطلوبات. أ أنواع وأشكال االئتمانات اليت متارسها املصارف: الواجب اختاذها حنو
أ أنواع اخلدمات واألنشطة 4. االختالل الناتج عن املراكز غري املغطاة بالعمالت األجنبية أواملعادن الثمينة واليت تزيد على السقف املسموح به

ب دقة وصحة املعلومات املعطاة لعمالء املصرف للحفاظ على مصاحلهم وعدم . املصرفية املسموح مبمارستها حسب أحكام هذا القانون
ج الشروط والتعليمات . تضليلهم مع عدم اإلخالل بشروط السرية املصرفية وضوابطها، وتبادل املعلومات املتعلقة باملتعاملني مع أي مصرف

 . ه أي مراكز خماطرة أخرى. د معاجلة شكاوي املتعاملني مع املصارف. احملددة لبدل اخلدمات املقدمة من املصارف
 

 
 الفصل السادس 

 احلسابات والتقارير 
 ) 39(مادة 

كانون (وتنتهي يف احلادي والثالثني من ديسمرب ) كانون الثاين(تبدأ السنة املالية جلميع املصارف العاملة يف فلسطني يف اليوم األول من يناير 
 . من كل سنة ميالدية) األول

 
 ) 40(مادة 

على مجيع املصارف العاملة يف فلسطني أن حتتفظ دائما بدفاتر وسجالت تبني حساباا وعملياا ومركزها املايل، كما عليها أن تعد يف اية كل 
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 . سنة مالية وفقا لألصول واملعايري احملاسبية بياناا املالية وحساباا اخلتامية اليت تعرب بدقة عن نتائج عملياا خالل تلك السنة
 

 ) 41(مادة 
على كل مصرف مرخص أن يعني جلنة مراجعة من بني أعضاء جملس إدارته، ويشترط أن تكون غالبية األعضاء من غري املوظفني واملسؤولني  1

أ مراجعة البيانات املالية السنوية للمصرف واملعلومات املالية األخرى املقدمة : حتدد مسؤوليات هذه اللجنة على النحو التايل 2. يف املصرف
ج مراجعة التوصيات اليت يقدمها املدققون اخلارجيون والداخليون واملتعلقة . ب التأكد من أن نشاطات املصرف تسري وفقا للقانون. للمسامهني

د مراجعة تقارير املدققني الداخليني ومدى تقيد . باألساليب احملاسبية والرقابة الداخلية ورفع التوصيات إىل جملس إدارة املصرف خبصوص ذلك
مسئويل املصرف ا وإجراء املساءالت اليت تراها اللجنة ضرورية فيما يتعلق بتقيد اإلدارة بالقواننني املعمول ا وأعمال املصرف وأنظمته 

والقيم بأية مسؤوليات أخرى تنص عليها. ه التوصية إىل جملس إدارة املصرف باختيار املدققني اخلارجيني للمصرف لرفعها إىل املسامهني. الداخلية
 . تعليمات وأنظمة سلطة النقد

 
 ) 42(مادة 

على كل مصرف أن يعني سنويا مدقق حسابات خارجيا مرخصا خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة لكل مصرف، تتوافر فيه املؤهالت  1
واخلربات الالزمة ملزاولة املهنة، شريطة أن ال يكون مدينا للمصرف، وأال يكون له منفعة منه، وأال يكون مديرا أو موظفا أو مستخدما لديه أو 

من أسهمه منفعة خاصة مبدقق احلسابات القانوين، على أن يتم %) 2(وكيال له، وال يعترب إيداع املدقق ألمواله يف املصرف أو أمالكه ألقل من 
يف حالة تأخر املصرف يف تعيني مدقق احلسابات ملدة تتجاوز عن ثالثة أشهر، يكون لسلطة النقد تعيني مدقق  2. اعتماده من سلطة النقد

أ االعتماد يف عمله على األحكام : على املدقق اخلارجي ألي مصرف القيام مبا يلي 3. مرخص للمصرف وأن تقرر أتعابه ويلتزم بدفعها املصرف
ب التقيد بالسرية التامة وعدم إفشاء املعلومات. والشروط اليت تنظم أعمال مهنة املراجعة والتدقيق، والتقييد يف عمله مبعايري وأدلة املراجعة الدولية

ج على املدقق اخلارجي، وبعد اطالع سلطة النقد، تقدمي تقرير سنوي. اليت حصل عليها حبكم عمله حىت ولو بعد انتهاء مهمته يف املصرف املعين
للجمعية العمومية للمصرف يبني فيه أن مراجعته ألعمال املصرف وحساباته متت وفقا ملعايري وأدلة املراجعة الدولية وأن البيانات املالية للمصرف 

يف رأيه تعرب بصورة عادلة وسليمة عن مركزه املايل، بتاريخ امليزانية العمومية وعن نتائج أعماله وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ 
أي خمالفات ألحكام التشريعات املعنية ) أو يف تقرير خاص(د على املدقق اخلارجي أن يبني يف تقريره . وفقا ملعايري احملاسبة الدولية أو املعمول ا

ه على املدقق اخلارجي التأكد من مدى . مبا فيها اللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة تنفيذا هلا، وكذلك التعليمات الصادرة عن سلطة النقد
و جيب أن . كفاية الرقابة الداخلية على املصرف، وكذلك التحقق من مدى كفاية املخصصات ملقابلة املخاطر احملتلمة يف األصول وااللتزامات

يقوم املدقق اخلارجي بتزويد جملس إدارة املصرف بتقرير مفصل بشأن أي مواطن ضعف يف أنظمة احملاسبة والرقابة الداخلية وأي أمور أخرى 
على  4. ز على املدقق اخلارجي أن يتحقق من صحة وسالمة البيانات اليت أعطيت له خالل عملية التدقيق. تستدعي انتباهه خالل عملية التدقيق

إدارة املصرف أن ترسل إىل سلطة النقد وقبل شهرين على األقل من االجتماع السنوي للجمعية العمومية تقريرا مرفقا به مجيع البيانات املالية 
أ على املدقق اخلارجي تزويد سلطة النقد بنسخ من أي تقارير يقدمها للمصرف يف إطار مهمته التدقيقية اليت عني من أجلها واليت قد5. للمصرف

ب لسلطة النقد احلق يف احلصول من املدقق على أي بيانات أو إيضاحات تراها الزمة، وكذلك هلا احلق أن تكلفه أو غريه . تطلبها سلطة النقد
 . القيام بأي مهام تراها ضرورية، وللمدقق الرجوع إىل سلطة النقد كلما دعت احلاجة لذلك

 
 ) 43(مادة 

تضع سلطة النقد األنظمة والتعليمات املنظمة لسرية احلسابات للمصارف، ولتبادل املصارف للمعلومات والبيانات املتعلقة مبديونية العمالء، 
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 . والتسهيالت املقررة املمنوحة هلم مبا يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات الالزمة لسالمة منح االئتمان املصريف
 

 ) 44(مادة 
على كل مصرف أن يقدم إىل سلطة النقد صورة من كل تقرير، يقدم إىل املسامهني عن أعماله وذلك خالل أسبوع من تاريخ إرساله إىل 
 . املسامهني، وصورة عن حمضر كل مجعية عمومية للمسامهني وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية العادية أو غري العادية

 
 ) 45(مادة 

جيب على كل مصرف بعد موافقة سلطة النقد على حساباته اخلتامية واتباع اإلجراءات الواردة يف هذا القانون أن ينشرها مع تقرير مدقق 
من العام التايل إلعداد تلك ) حزيران(احلسابات يف صحيفتني يوميتني على األقل تصدران يف فلسطني يف موعد ال يتجاوز اية شهر يونية 

 . احلسابات
 

 ) 46(مادة 
على كل مصرف أن يقدم إىل سلطة النقد التقارير والكشوفات املالية، وأية بيانات وإيضاحات أخرى، عن أعماله وأعمال اجلهات التابعة له 

 . بصورة دورية وفقا لتعليمات سلطة النقد
 

 
 الفصل السابع 

 التفتيش ومعاجلة املصاعب 
 ) 47(مادة 

لسلطة النقد أن تكلف مفتشا أو أكثر بفحص وتفتيش دفاتر وسجالت املصارف، وتدقيق حساباا ووثائقها، مرة واحدة يف السنة على  1
األقل، وذلك بغرض التحقق من سالمة املركز املايل ونوعية املوجودات، وكفاءة اإلدارة، والتشغيل وكفاية السيولة للمتطلبات القانونية 

على املصارف أن تقدم ملفتشي سلطة النقد املكلفني بالفحص والتفتيش مجيع الدفاتر، والسجالت، واحلسابات، والوثائق املطلوبة،  2. والتشغيلية
تشمل وسائل التفتيش على سبيل املثال ال احلصر، تقييم معايري الرقابة الداخلية، والرقابة الوقائية  3. وأية تسهيالت يطلبوا إلجناز مهمة التفتيش
لسلطة النقد أن تقوم بالتفتيش على فروع املصارف املرخصة اليت تعمل يف اخلارج وكذلك  4. واإلجراءات التصحيحية، والرقابة يف املصرف
لسلطة النقد تعيني خرباء للتحقيق أو التفتيش يف أية أمور أو أعمال متعلقة مبصرف معني إذا  5. فروع املصارف األجنبية اليت تعمل يف فلسطني

 . رأت ذلك ضروريا خارج ظروف التفتيش والتوثيق العادية، وهلا إلزام املصرف املعين بتغطية تكاليف هذا التحقيق
 

 ) 48(مادة 
إذا رأت سلطة النقد وبعد اإلنتهاء من الفحص، والتفتيش، أن املصرف قد خالف أيا من أحكام هذا القانون أو التعليمات أو األوامر الصادرة 
مبقتضاه أو كانت عملياته تتم بطريقة خمالفة أو تضر مبصلحة املودعني، فلها اختاذ اإلجراءات املناسبة ملعاجلة هذه املخالفات وفقا ألحكام هذا 

 . القانون
 

 ) 49(مادة 
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إذا ثبت لسلطة النقد أن مصرفا يواجه مصاعب جسيمة دد ودائع املواطنني، أو يرتكب خمالفات من شأا التأثري على كفاءة املصرف،  1
أ إيقاف املدير العام عن العمل أو إقالته وكذلك أي موظف : واستقرار اجلهاز املصريف يف فلسطني فلها اختاذ كل أو بعض اإلجراءات التالية

د تعيني جلنة إدارة . ج تعيني مدير مفوض إلدارة أعمال املصرف. ب كف يد جمل إدارة املصرف املعين أو أي عضو فيه. مسؤول يف املصرف
خاصة للمصرف تقدم املشورة والنصح للمدير املفوض وال جيوز لس اإلدارة واعضائه تأدية مهامهم وممارسة صالحيام ما دامت جلنة اإلدارة 

لسلطة النقد كافة الصالحيات يف  2. ه تعيني مراقب خاص للمصرف يشرف على إدارته. تؤدي مهامها، ويتوىل املدير املفوض رئاسة اللجنة
اختاذ القرارات واإلجراءات املناسبة لتصحيح وضع املصرف املعين، دون الرجوع إليه، كما أن لسلطة النقد حتديد الصالحيات املادية املناسبة لكل
من املدراء واملوظفني املعنيني من قبلها للمعاونة يف إدارة املصرف وعلى نفقة املصرف املعين، ولسلطة النقد كافة الصالحيات لإلطالع على كافة 

إذا أقيل أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة أو أي موظف يف  3. املستندات، والسجالت والبيانات اليت تراها الزمة إلدارة املصرف املعين
املصرف، مينع من ممارسة عمله لفترة دائمة أو مؤقتة حسب ما تراه سلطة النقد مناسبا وال جيوز صرف أية رواتب أو مكافآت للشخص املوقوف

 . عن مدة توقيفه إذا ثبتت مسؤوليته
 

 
 الفصل الثامن 

 املخالفات والعقوبات وإلغاء التراخيص 
 ) 50(مادة 

أو ما يعادهلا بالعملة ) دينار أردين 5000(من هذا القانون يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف ) 5(، )4(كل من خيالف أحكام املادتني 
أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانونا أو باحلبس مدة ال تزيد على ثالث ) دينار أردين 200.000(املتداولة قانونا، وال تزيد على مائيت ألف 

 . سنوات أو بكلتا العقوبتني معا
 

 ) 51(مادة 
من هذا القانون يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف ) 10/116181920282930313237ج/8/2(كل من خيالف أحكام املواد 

أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانونا أو باحلبس مدة ال تزيد على سنتني أو بكلتا) دينار أردين 150(دينار أردين وال تزيد على مائة ومخسني ألف 
 . العقوبتني معا

 
 ) 52(مادة 

(من هذا القانون يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار آردين وال تزيد على ) 26404243444546(كل من خيالف أحكام املواد 
 . مائة ألف دينار أردين أو باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو بكلتا العقوبتني معا) 100

 
 ) 53(مادة 

تضع سلطة النقد التعليمات اخلاصة بالغرامات النقدية املفروضة على كل مصرف مل يلتزم مبتطلبات السيولة وفقا هلذا القانون، يستمر فرض  1
، ويف حالة تكرار خمالفة )1(إضافة ملا ورد يف الفقرة  2. الغرامة ما دامت املخالفة مستمرة، ويتم حتصيل الغرامات طبقا ألحكام هذا القانون

من هذا القانون منفردة وجمتمعة ومبا ال يتعارض مع أحكام هذا ) 56(، )49(متطلبات السيولة جيوز لسلطة النقد تطبيق ما ورد يف املادتني 
 . القانون

Page 12 of 17 م2002لسنة ) 2(قانون المصارف رقم

1/3/2005file://C:\Documents%20and%20Settings\abdr\My%20Documents\ المصارف20%قانون _files\ge...



 
 ) 54(مادة 

من هذا القانون بغرامة مالية ) 38(من هذا القانون يعاقب كل مصرف خيالف أحكام املادة ) 56(، )49(مع عدم اإلخالل مبا ورد يف املادتني 
 . حتددها سلطة النقد وفق تعليمات تصدرها ذا اخلصوص

 
 ) 55(مادة 

(فرض غرامات على املصرف املخالف ال تتجاوز  1: من هذا القانون، لسلطة النقد) 49(يف حالة عدم تقيد املصرف بأحكام املادة 
أو املدير العام /أو أحد أعضاءه و/فرض غرامات على رئيس جملس اإلدارة و 2. دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانونا) 200.000

 . دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانونا) 5.000(أو أي موظف يف املصرف املخالف ال تتجاوز /أو نائب املدير و/و
 

 ) 56(مادة 
تنبيه  1: مع عدم اإلخالل بأحكام هذا القانون ويف حالة تكرار خمالفات املصرف، لس إدارة سلطة النقد اختاذ أي من اإلجراءات التالية

ختفيض التسهيالت املمنوحة للمصرف  2. املصرف وحتذيره من االستمرار يف املخالفة، ومطالبته بالتوقف عنها، واختاذ ما يلزم لتصحيها
إلزام املصرف املخالف بإيداع  4. منع املصرف من القيام ببعض العمليات احملددة وتقييد نشاطه االئتماين 3. املخالف، أو تعديل شروط منحها

مطالبة رئيس جملس إدارة  5. أرصدة لدى سلطة النقد بدون فائدة وللمدة اليت تراها وذلك باإلضافة إىل االحتياطي اإللزامي املنصوص عليه
وحيضر اجتماع جملس اإلدارة . املصرف املخالف بدعوة الس إىل االنعقاد للنظر يف أمر املخالفات املنسوبة إىل املصرف واختاذ الالزم حنو إزالتها

تعيني مفوض إلدارة املصرف وفقا  7. تعيني مراقب مؤقت لإلشراف على سري أعمال املصرف 6. يف هذه احلالة ممثل أو أكثر عن سلطة النقد
ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد ملدة ستة أشهر أخرى، ويف هذه املدة، يعرض املفوض األمر على اجلمعية العمومية للمصرف حلل جملس اإلدارة 

 . إلغاء ترخيص البنك وشطبه من سجل املصارف 9. تعيني جلنة إدارة للمصرف تقدم املشورة للمدير العام 8. واختيار جملس إدارة جديد
 

 ) 57(مادة 
بناء على موافقة جملس إدارة سلطة النقد، حيق للمحافظ إقامة الدعوى اجلنائية على املدير العام أو مدير الفرع أو أي عضو من أعضاء جملس 

 . اإلدارة أو أحد موظفي املصرف املخالف أمام اجلهات القضائية يف حالة ارتكاب ما يستوجب ذلك
 

 ) 58(مادة 
ب إذا مل يباشر . أ بناء على طلب املصرف: جيوز لسلطة النقد أن تقرر شطب املصرف أودجمه يف مصرف آخر يف أي من احلاالت التالية 1

د إذا اندمج أو نقلت ملكيته ملصرف آخر دون احلصول . ج إذا أشهر إفالسه أو تقرر تصفيته. أعماله خالل سنة من تاريخ تبليغه قرار تسجيله
ه إذا تكررت خمالفته ألحكام هذا القانون، أو قرارات أو تعليمات صادرة مبقتضاه أو ألي تشريع آخر يشكل حسب . على موافقة سلطة النقد

يترتب على قرار الشطب سحب الترخيص  2. وجهة نظر سلطة النقد ديدا ملصلحة املودعني أو ديدها الستقرار النظام املصريف يف فلسطني
مع مراعاة ما ورد يف هذا القانون فللمصرف التظلم يف قرار  3. تلقائيا ويعترب القرار نافذا من تاريخ تبليغه للمصرف املعين من قبل سلطة النقد

لسلطة  4. الشطب الصادر عن سلطة النقد أمام اجلهات القضائية، على أن يبقى مغلقا إىل حني صدور القرار النهائي بشأنه من جهة االختصاص
ب إذا توقف املصرف مدة . أ إذا حصل املصرف على الترخيص بناء على معلومات كاذبة أو مضللة: النقد إلغاء الترخيص يف احلاالت اآلتية

ج إذا غري يف طبيعة نشاطه وعمله خالفا . تتجاوز ثالثة أشهر عن تلقي ودائع أوغريها من األموال القابلة للرد من اجلمهور، أو عن منح ائتمان
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د إذا مل يعد ميتلك احلد األدىن من رأس املال واالحتياطي الذي قررته سلطة النقد أو مل يقد قادرا على الوفاء . لشروط الترخيص املمنوح له
من رأمسال املصرف املرخص دون موافقة مسبقة% 10ه إذا متلك شخص أو جمموعة أشخاص يعملون معا حصة تزيد على . بالتزاماته حنو دائنية
إذا مل يعد ) 4(بالنسبة لفرع املصرف األجنيب، يلغى الترخيص املمنوح له عالوة على احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة  5. من سلطة النقد

املصرف قادرا على مزاولة األعمال املرتبطة بتلقي الودائع أو غريها من األموال القابلة للرد من اجلمهور يف البلد األم ويف فلسطني، وال جيوز لفرع
أو فروع املصرف األجنيب التصرف مبوجودات املصرف أو حتويل ملكيتها إال بعد الوفاء جبميع التزاماته يف فلسطني وموافقة سلطة النقد اخلطية 

 . على ذلك
 

 ) 59(مادة 
حتدد سلطة النقد يف قرار إلغاء الترخيص التاريخ الذي يصبح مبوجبه القرار نافذا، واعتبارا من هذا التاريخ ال جيوز للمصرف أو الفرع مزاولة  1

أي نشاط مصريف ال يسمح به القرار صراحةن ومع ذلك يظل املصرف خاضعا ألحكام هذا القانون وأية أنظمة أو قرارات صادرة مبقتضاه وذلك
جيوز أن يتضمن القرار الصادر بيان  3. جيب أن يكون القرار الصادر بإلغاء الترخيص مسببا 2. إىل حني االنتهاء من الوفاء بالتزاماته ورد الودائع

أية أمور ترى سلطة النقد وجوب اختاذها كتحديد اإلجراءات املتعلقة مبصادرة األموال اخلاصة بأي من رئيس أو أعضاء جملس اإلدارة أو موظفي 
املصرف إذا ثبتت مسئوليته الشخصية عن خسائر املصرف، وكذلك جتميد أموال املودعني والعمالء اآلخرين يف املصرف بصورة مؤقتة ألغراض 

 . جيب نشر القرار الصادر يف اجلريدة الرمسية ويف صحيفتني يوميتني على األقل تصدران يف فلسطني 4. تنفيذ هذا القانون
 

 
 الفصل التاسع 

 الوصاية على املصرف 
 ) 60(مادة 

ب تقومي الوضع . أ احملافظة على موجودات املصرف وذلك لصاحل املودعني واملسامهني: تعني سلطة النقد املدير املفوض لتحقيق األغراض التالية
ج البحث عن فرص لبيع املصرف إىل مؤسسة مالية أو دجمه أو ضمه يف مؤسسة مالية أخرى أو إعادة هيكلة رأمساله مع األخذ . املايل للمصرف

 . د التوصية إىل سلطة النقد بتصفية املصرف. يف االعتبار حمددات حصص ملكية املؤسسني وفق أحكام هذا القانون
 

 ) 61(مادة 
ب . أ للمدير املفوض كامل الصالحيات اإلدارية، اليت ختوهلا له سلطة النقد، وخيضع يف ذلك لألنظمة واألوامر اليت تفرضها عليه من حني آلخر

ج يتمتع املدير املفوض بنفس احلقوق والواجبات اليت . للمدير املفوض تشغيل املصرف بأفضل الطرق املناسبة إلعادته إىل وضعه املايل السليم
د توقف صالحيات املسامهني، واإلداريني وأعضاء الس واملسؤولني يف املصرف ما مل . يتمتع ا اإلداريون واملسؤولون واملوظفون يف املصرف
ه للمدير املفوض بعد موافقة سلطة النقد ختصيص مبالغ للسحب من قبل املودعني وللدفع. يطلب املدير املفوض من أي منهم ممارسة أعمال معينة

ز يقدم. و يعامل مجيع املودعني والدائنني الذين هلم نفس مستوى احلقوق على أصول املصرف نفس املعاملة. إىل الدائنني إذا رأى أن ذلك مناسبا
 . املدير املفوض تقارير منتظمة إىل سلطة النقد حول نتائج أعماله

 
 ) 62(مادة 

ب إذا قررت سلطة النقد بناء على توصية املدير املفوض بأنه يف وسع . أ انتهاء املدة احملددة له: تنتهي مهمة املدير املفوض يف احلاالت اآلتية
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 . ج إذا قررت سلطة النقد تصفية املصرف. املصرف العودة إىل أعماله املعتادة بطريقة صحيحة وسليمة
 

 
 الفصل العاشر 

 التصفية 
 ) 63(مادة 

مبا ال يتعارض مع القوانني السارية ذات العالقة يصدر قرار تصفية املصرف من قبل سلطة النقد وذلك يف حالة إلغاء ترخيص املصرف أو شطبه 
 . من السجل

 
 ) 64(مادة 

 . ال جيوز صدور قرار من اجلمعية العمومية بتصفية املصرف إال بعد الرجوع لسلطة النقد واخذ موافقتها على ذلك
 

 ) 65(مادة 
مبا ال يتعارض مع أي قانون آخر تتوىل سلطة النقد مجيع السلطات والصالحيات اإلشرافية الالزمة لتصفية املصرف وهلا أن تتخذ ما تراه مناسبا 

 . من اإلجراءات ذا اخلصوص، وتعني من ختتاره للقيام ذه املهمة، وتراعي طبيعة وأحكام املصرف اإلسالمي عند صدور قرار بتصفيته
 

 ) 66(مادة 
من رأمساله وتكون غري قابلة لالنتقال إال عند الضرورة %) 510(على كل مصرف أجنيب مرخص أن يضع لدى سلطة النقد وديعة بقيمة 

ومبوافقة سلطة النقد ويف حالة التصفية ال جيوز إخراج أي من موجودات الفرع األجنيب وأمواله أو حتويلها إال بعد الوفاء جبميع االلتزامات 
 . املتوجبة عليه يف الداخل

 
 ) 67(مادة 

الضرائب والرسوم املستحقة على  3. رواتب وأجور موظفي املصرف 2. أجر املصفي ونفقات التصفية 1: توزع أموال التصفية وفقا ملا يلي
 . أي حقوق أخرى 8. املسامهني 7. الدائنني العاديني 6. الدائنني املمتازين 5. حقوق املودعني 4. املصرف

 
 

 الفصل احلادي عشر 
 اندماج املصارف 

 ) 68(مادة 
أ جيوز لسلطة النقد إصدار قرار بدمج مصرف يف مصرف آخر إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك، اعتمادا على توصية املدير املفوض وبعد موافقة 

 . ب ال جيوز ملصرف أن يندمج يف مصرف آخر، إال مبوافقة سلطة النقد. املصرف الذي يتم االندماج فيه وهيئته العامة
 

 ) 69(مادة 
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ب ختتار سلطة النقد املستشارين واخلرباء املتخصصني لتقومي . أ تضع سلطة النقد آليات الدمج املناسبة مبا ال يتعارض مع القوانني املعمول ا
 . الوضع املايل للمصرف حمل الدمج

 
 

 الفصل الثاين عشر 
 املصارف اإلسالمية 

 ) 70(مادة 
. وفقا ألحكام هذا القانون لسلطة النقد إصدار األوامر والتعليمات اليت تراها الزمة وضرورية لتنظيم وضبط أعمال املصارف اإلسالمية وتنفيذها

 
 ) 71(مادة 

 . ختضع مجيع أعمال املصارف اإلسالمية وأنشطتها ملا تفرضه أحكام الشريعة اإلسالمية
 

 ) 72(مادة 
ب تصدر سلطة النقد تعليمات خاصة حتدد فيها . أ خيضع املصرف اإلسالمي جلميع أحكام هذا القانون ما مل يرد خالف ذلك يف هذا الفصل

األعمال واألنشطة املصرفية اليت جيوز للمصارف اإلسالمية القيام ا، والسقوف والنسب املتعلقة بكل نشاط من أنشطة املصرف اإلسالمي، مبا 
تقدمي متويل بأي شكل من األشكال املسموح 1: ج حيظر على املصارف اإلسالمية القيام مبا يلي. حيافظ على استقرار املصرف اإلسالمي ومحايته

تقدمي  2. من رأس مال املصرف غري اخلاضع ألي التزامات دون إذن خطي من سلطة النقد% 10ا ألي شخص طبيعي أو اعتباري يتجاوز 
 . متويل بأي شكل من األشكال ألي شخص طبيعي أو اعتباري ال يقيم يف فلسطني ما مل حيصل على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد

 
 ) 73(مادة 

أ ممارسة األعمال املصرفية القائمة على أسس الشريعة اإلسالمية سواء داخل : للمصرف اإلسالمي يف سبيل حتقيق أهدافه أن يقوم باألنشطة التالية
د أية أعمال أخرى . ج العمل كوصي إلدارة الشركات وتنفيذ الوصايا. ب القيام بدور الوكيل يف جمال اخلدمات االجتماعية. وخارج فلسطني

 . تتفق مع األوامر والقرارات الصادرة عن سلطة النقد مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية
 

 ) 74(مادة 
 . جيب على املصارف اإلسالمية اإلفصاح عن طبيعة واستخدامات األموال املودعة لديها ألصحاب احلسابات بدقة

 
 ) 75(مادة 

يلتزم املصرف اإلسالمي بتعيني هيئة رقابية شرعية، قبل مباشرته ألعماله، ال يقل عدد أفرادها عن ثالثة أشخاص ويكون رأيها ملزما يف مجيع  1
تعني هيئة الرقابة الشرعية من قبل اجلمعية العمومية للمصرف وبعد موافقة سلطة النقد، وال حيق فصل أحد أعضائها إال مبوافقة سلطة 2. نشاطاته
تتوىل هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية التأكد من أن مجيع أعمال وأنشطة املصرف اإلسالمي تتفق مع أحكم الشريعة اإلسالمية قبل دخول 3. النقد

 . املصرف فيها وخالل تنفيذها وتصفيتها
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 الفصل الثالث عشر 

 أحكام ختامية وانتقالية 
 ) 76(مادة 

أ لسلطة النقد وفقا ألحكام هذا القانون حتديد أيام وساعات العمل املصريف يف املصارف وأيام العطل واإلجازات اليت تعطل فيها املصارف 
 . ب أي التزام يستلزم إداؤه يف مصرف، ويصادف يوم عطلة يعترب موعد أداء االلتزام عند فتح املصرف يف يوم العمل الثاين. أعماهلا

 
 ) 77(مادة 

تعترب املصارف القائمة يف فلسطني وقت العمل بأحكام هذا القانون حائزة لترخيص مصريف كما لو كان ترخيصا قد صدر وفقا ألحكامه، وعلى 
هذه املصارف أن توفق أوضاعها وفقا ألحكامه خالل سنة من تاريخ العمل به ولسلطة النقد متديد هذه الفترة ملدة أو ملدد أخرى إذا رأت بذلك 

 . الزما
 

 ) 78(مادة 
ب جيوز لسلطة . أ تعمل سلطة النقد وبالتعاون مع املصارف العاملة يف فلسطني على إنشاء اجلمعيات واالحتادات ذات العالقة بالعمل املصريف

ج لسلطة النقد وبالتعاون مع املصارف العاملة يف فلسطني إنشاء . النقد وبالتعاون مع املصارف العاملة يف فلسطني إنشاء معاهد تدريب مصرفية
 . د جيوز جلهات مصرفية أخرى إنشاء معاهد تدريبية بعد موافقة سلطة النقد. مؤسسة ضمان القروض والودائع

 
 ) 79(مادة 

تضع سلطة النقد خالل ستة أشهر اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتنشر يف 
 . اجلريدة الرمسية، وإىل حني صدورها، يستمر العمل باألنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون

 
 ) 80(مادة 

وتعديالته 1941لسنة  26م املعمول به يف حمافظات الضفة، ويلغى قانون الصرافة رقم 1966لسنة  94يلغى العمل بقانون البنوك املؤقت رقم 
 . كما يلغى كل حكم خيالف أحكام هذا القانون. إىل املدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون

 
 ) 81(مادة 

 . على مجيع اجلهات املختصة كل فيما خيصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
 

ه ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 1423/ربيع األول/9م املوافق 21/5/2002صدر يف مدينة رام اهللا بتاريخ 
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

 . ، اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت-املقتفي  -عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني 
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