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 قانون المصارف 
 م2002( لسنة 2رقم )

 

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 وتعديالته المعمول به في محافظات غزة، 1941لسنة  26بعد اإلطالع على قانون الصرافة رقم 

 ي محافظات الضفة الغربية،م المعمول به ف1966لسنة  94وعلى قانون البنوك المؤقت رقم 

 بشأن سلطة النقد الفلسطينية، 1997لسنة  2وعلى القانون رقم 

 وبناء على اقتراح سلطة النقد،

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 م 15/9/2001وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 أصدرنا القانون اآلتي: 
 الفصل األول

 ف وأحكام عامةتعاري
 ( 1مادة )

فييي تطبيييك أحهييام قييذا القييانون، يهييون لرلفييات والعبييارات اآلتييية المعيياني المبينيية لرييا أدنييا  مييا لييم تييدل القرينيية علييى  -1
 خالف ذلك:
 : سلطة النقد الفلسطينية.سلطة النقد

 محافظ سلطة النقد الفلسطينية. المحافظ:
 المصرفية في فلسطين وفقا ألحهام قانون المصارف.أي مصرف رخص له بإجراء المعامالت  المصرف:

أي شييييرهة مسييياقمة عامييية، أو مؤسسيييية ميييرخص لرييييا بمزاولييية األعميييال المصييييرفية وفيييك القييييوانين  المصررررف المررررر  :
 المعمول برا في فلسطين.

ن أي شييرهة مسيياقمة عاميية تريدف إلييى تجميييم المييدخرات مين األشييخاص الطبيعيييين أو ا عتبيياريي المصرررف االسرر م :
  من أجل استخدامرا في أوجه التمويل وا ستثمار لصالح الفرد والجماعة وفقا ألحهام الشريعة اإلسالمية.

المصييرف المهييون ميين مسيياقمة فييرع أجنبييي أو أمثيير مييم مصييرف مييرخص أو أمثيير بنسييبة   تزييييد  المصرررف المرررتر :
 للمصرف المرخص.  %51الفرع األجنبي و  تقل عن  %49على 

أي فيرع لمصيرف أجنبيي ميرخص مين قبيل سيلطة النقيد لمزاولية العميل المصيرفي فيي فلسيطين  بر  المرر  :الفرر  األنن
 وفك أحهام قذا القانون.

أي محييل عميييل يشييهل جيييزءا تابعييا مييين الناحييية القانونيييية لمصييرف قيييائم ويباشيير األعميييال المصييرفية جميعريييا أو  الفرررر :
 بعضرا.

سيييي وعقيييد تسيييجيلرا عليييى أنييه مييين غاياتريييا إجيييراء المعيييامالت الماليييية أيييية شيييرهة ييينص نظامريييا األسا الررررركة المال رررة:
دارة المحافظ ا ستثمارية والوساطة وفقا ألحهام قذا القانون.   المتعلقة بتمويل مشاريم التنمية وا ستثمار وا 

صييرف، فييي جميييم الخييدمات المصييرفية، ومنرييا قبييول الودائييم، واسييتعمالرا مييم المييوارد األخيير  للم األعمررال المصرررف ة:
 ا ستثمار هليا أو جزئيا باإلقراض أو بأية طريقة أخر  يسمح برا قذا القانون.
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مهانييات  مكاتب التمثيل: المهاتب التيي تمثيل المصيارف األجنبيية فيي فلسيطين، ويقتصير نشياطرا عليى دراسية األسيوات وا 
 ا ستثمار دون أن تمارس أي عمر مصرفي أو تجاري.

 لمعنوي.الشخص الطبيعي أو ا الر  :
أي بليييد خييياري فلسييييطين، يقيييم فيريييا المرهيييز الرئيسيييي للمصييييرف األجنبيييي ويتعييياطى فيريييا أعماليييه المصييييرفية. البلرررد األم:
  

السييلطة المسيؤولة بشييهل مباشيير عين مراقبيية وتنظييم العمييل المصييرفي فيي البلييد األم، وفييروع  سررلطة االرررراف والمراق ررة:
  اإلخالل بصالحيات سلطة النقد في اإلشراف والمراقبة.المصارف األجنبية العاملة في فلسطين، مم عدم 

أو  %5أيية حييازة مباشيرة، أو غييير مباشيرة، لحيك ملمييية ليد  شيخص اعتبياري أو مشييروع تمثيل ميا يعييادل  :حصرة مممررة
أمثييير ميييين رأس المييييال والتيييي قييييد تييييؤدي إليييى ممارسيييية قييييدر هبيييير ميييين السيييييطرة عليييى إدارة أو سياسييييات ذلييييك الشييييخص 

 لمشروع.ا عتباري أو ا
 القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته. الس طرة:

 من رأس مال شخص اعتباري. %10قي السيطرة على ما   يقل عن  المصلحة المؤثرة:

زة ميييا يعيييادل أي هيييان اعتبييياري يقيييوم فييييه شييخص أو مجموعييية أشيييخاص يعمليييون با تفييات بيييينرم بحييييا مؤسسرررة تا عرررة:
أو أمثير ميين األسييرم المتمتعيية بحقيوت التصييويت، أو حصييص تسييمح لريذا الشييخص أو مجموعيية ميين األشييخاص  51%

 بممارسة سيطرة فعلية على إدارة وسياسات المؤسسة التابعة.
متعثييرة ويعنييي رأس الميال بعيد اسييتدراك أيية خسييائر فعليية، أو متوقعيية، واليديون ال رأس المرال ييررر ال الررع لملت:امررا :

والمعدومية وتشييمل قيذ  المخصصييات جمييم البنييود اليواردة فييي الميزانيية العمومييية، أو خارجريا أو أي تخفيييض فعلييي أو 
 متوقم في قيمة موجودات المصرف.

األمييوال المحولية إلييى فلسييطين بمقتضيى األنظميية والتعليميات الصييادرة عيين سيلطة النقييد إلييى  رأس مررال الفررر  األننبرر :
 لمرخص لتمهينه من ممارسة عملة المصرفي داخل فلسطين.الفرع األجنبي ا

مبلييم ميين المييال ينييتا عيين إيييداع عمييالت نقدييية أو حصيييلة شيييهات أو همبيييا ت أو أييية أورات أخيير ، ويطليييك  الود عررة:
قيذا اللفييظ عليى اإليييداعات العينيية التييي تسييلم للمصيرف برسييم األمانية وذلييك بموجييب اتفيات بييين المصيرف وعميلييه يحييدد 

 عة الوديعة ومقدار الفائدة إن وجدت.طبي
جميييم التسيييريالت التييي يقيييدمرا المصيييرف لعميلييه مقابيييل اسييتردادقا أو اسيييترداد قيمترييا ميييم فوائيييدقا و/أو أي  االئتمررران:

 مستحقات أخر  عليرا.
 المصرف. المدير الذي تعينه سلطة النقد للقيام بمرام المدير العام في حالة تعثر المدير المفوض:

 اللجنة المعينة من قبل سلطة النقد لتقديم المشورة للمدير المفوض في حالة تعثر المصرف. الدارة:لننة ا

المحاسيبية، تعنيي معيايير المحاسيبة الدوليية الصيادرة عين لجنية معيايير المحاسيبة  يءإن أية إشارة إليى تطبييك المبياد -2
 الدولية. 

 (2مادة )

 ارف والشرهات المالية التي تزاول أعما  مصرفية في فلسطين.تسري أحهام قذا القانون على جميم المص -1

 تعتبر الفروع القائمة في فلسطين والعائدة لمصرف واحد، مصرفا واحدا في تطبيك أحهام قذا القانون. -2
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 (3مادة )

تتأميد بجميييم  سيلطة النقيد قيي السيلطة الوحييدة المخولية بمينح التييراخيص الالزمية، وفيك أحهيام قيذا القيانون، ولريا أن -1
  الوسائل المناسبة من أن أية منشأة أو شرهة تتعاطى أعما  مصرفية   تخالف أحهام قذا القانون.

 سلطة النقد قي الجرة المخولة بتنفيذ أحهام قذا القانون، وأية أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضا . -2
 (4مادة )

ي فلسييطين، دون الحصيول عليى تيرخيص خطيي مسييبك يحظير عليى أي شيخص أن يباشير أيييا مين األعميال المصيرفية في
 بذلك من سلطة النقد وفقا ألحهام قذا القانون.

 ( 5مادة )
  يجيوز ألي شييخص فييي فلسييطين أن يسييتعمل هلميية كمصييرف أو بنييكك أو مرادفاترييا أو أي تعبييير آخيير يماثلرييا فييي أييية 

 ا لم يهن مرخصا من سلطة النقد. لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو في دعايته م
 (6مادة )

تقيوم سيلطة النقييد بتسيجيل المصيارف المرخصيية، وفيروع المصيارف األجنبييية، ومهاتيب التمثييل والشييرهات الماليية فييي  -1
 سجالت خاصة تعدقا لرذا الغرض، وتدون فيرا جميم المعلومات المتعلقة برا.

 التي تزاول العمل المصرفي في فلسطين في الجريدة الرسمية.تنشر سلطة النقد بصفة دورية أسماء المؤسسات  -2
 الفصل الثان 

 التر   
 ( 7مادة )

 يقدم طلب الترخيص على النحو الذي تقرر  سلطة النقد.
 ( 8مادة )

 يشترط لمنح الترخيص ما يلي:
فيييييي  ن يهييييون المصييييرف طالييييب التييييرخيص فييييي فلسييييطين شيييييرهة مسيييياقمة عاميييية وفقييييا للقييييوانين المعمييييول بريييياأ -أ -1

فلسيييطين، ويسييييتثنى ميييين ذليييك المصييييارف األجنبييييية إ  أنييييه يجيييب تسييييجيلرا فييييي فلسييييطين باعتبارقيييا شييييرهة أجنبييييية وفقييييا 
 ألحهام قانون الشرهات.

يجيييوز اسييييتثناء المصييييارف المشييييترهة ميييين شييييرط اتخاذقييييا صييييفة شييييرهة مسيييياقمة عاميييية، وتحييييدد سييييلطة النقييييد نسييييبة  -ب
 خاص وفك قذا القانون. مساقمة هل من المصرف المحلي واألجنبي بنظام

منيييه، وأن يخصيييص  %50مييين رأس الميييال و  تزييييد عليييى  %20أن   تقيييل حصيييص مؤسسيييي المصيييرف عييين   -أ -2
بيييياقي رأس المييييال للمتتييييياب العييييام، وأ  تزيييييد مسييييياقمة الشييييخص الطبيعييييي وا عتبييييياري ومسيييياقمة مجموعيييية المصيييييالح 

 سلطة النقد تحديدقا بموجب تعليمات تصدر لرذ  الغاية. المترابطة والمشترهة عن نسبة محددة من رأس المال، تتولى
  لسلطة النقد في حالة عدم امتمال ا متتاب في رأس المال أن تجيز للمؤسسين تغطية باقي رأس المال. -ب
أن توافيك سيلطة النقيد علييى عقيد التأسييس والنظيام األساسييي للشيرهة مقدمية الطليب، وهييذلك عليى عقيود اإلدارة التييي  -ي

ا مييييم أي فريييييك يعريييد إليييييه بيييياإلدارة، و  يجيييوز إجييييراء أي تعييييديل عليييى عقييييد التأسيييييس والنظيييام األساسييييي إ  بعييييد تبرمرييي
الحصيول عليى موافقية مسيبقة مين سيلطة النقيد، هميا يجيب موافقية سيلطة النقيد عليى أي تجدييد أو تغييير فيي عقيود اإلدارة، 

 وينطبك ذلك على فروع المصارف األجنبية العاملة في فلسطين.
 أن يقدم الطالب المستندات الدالة على التأميدات التالية: -د
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 التقيد برذا القانون، والقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات المعمول برا في فلسطين. -1
أن يهييون رأس المييال المقتييرح مالئمييا لطبيعييية، وحجييم، ونييوع العمييل المصيييرفي المطلييوب، وأ  يقييل رأس المييال عييين  -2

 ى المقرر في تعليمات سلطة النقد.الحد األدن
يجيب أن تميون هميية وطبيعية الموجيودات السيائلة الحاليية أو المتوقعية هافيية ليدعم طبيعية وحجيم األنشيطة المصييرفية  -3

 المطلوبة وفقا لتعليمات تصدرقا سلطة النقد برذا الخصوص.
صييييرفية لضيييمان سييييير أعمييييال المصييييرف أن يهيييون المييييدراء والمراقبييييون والمسييييؤولون ميييؤقلين ميييين ذوي الخبييييرات الم -4

 بطريقة سليمة وفك ما تحدد  سلطة النقد.
عيييداد البيانييييات الماليييية حسييييب  -5 إمسييياك مقييييدم الطليييب بييييدفاتر وسيييجالت دقيقيييية ومالئمييية لمزاوليييية العميييل المصييييرفي وا 

 متطلبات قذا القانون، وبما يتفك مم تطبيك المعايير الدولية للمحاسبة.
المقدميييية إليييييى أن عمليييييات المصييييرف، أو الفيييييرع المقترحيييية مالئمييييية ومجدييييية، وأن يحيييييتفظ أن تشييييير دراسيييية الجيييييدو   -6

  بسيولة هافية في جميم األوقات، لضمان حسن سير العمل في المصرف أو الفرع.
 أية شروط ومتطلبات تر  سلطة النقد أنرا ضرورية و زمة للنظر في الطلب المقدم. -7

 ( 9مادة )
فيييي الطلييب المقييدم للحصيييول علييى التيييرخيص خييالل ثالثيية أشيييرر ميين تييياريخ تقديمييه، وتقيييوم  تتخييذ سييلطة النقيييد قييرارا -1

بيييإبالق مقييييدم الطليييب بقرارقييييا هتابيييية بالموافقييية المبدئييييية أو اليييرفض بطريييييك البريييييد المسيييجل أو بييييأي طريقييية أخيييير  تراقييييا 
ميييدترا سييييتة أشيييرر، وذلييييك إذا هيييان القييييرار بالموافقييية وجيييب علييييى سيييلطة النقييييد مييينح مقيييدم الطلييييب مرلييية  -أ-2 مناسيييبة.

  ستممال إجراءات مباشرة العمل وبانترائرا يتم تقييم الوضم النرائي لمنح الموافقة النرائية.
  لسلطة النقد عند الضرورة تمديد المواعيد المذهورة في الفقرة )أ( لمدة   تتجاوز ستة أشرر أخر . -ب
مالييه خييالل ثالثييين يومييا مين تيياريخ ميينح قييذ  الموافقيية، ويجييوز عنيد ميينح المصييرف الموافقيية النرائييية علييه مزاوليية أع -ي

 التمديد لمدة ثالثين يوما أخر .
إذا عجيز المصييرف الييذي منحييت لييه الموافقيية النرائييية عيين ممارسية أعمالييه خييالل المييدة المقييررة فييي الفقييرة )ي( رغييم  -د

 تمديدقا، يبطل الترخيص تلقائيا.
ن مسيببا ويحيك للطالييب اليتظلم منييه أميام الجريات القضييائية المختصية خييالل إذا هيان القيرار بييالرفض فيجيب أن يهييو  -3

 شرر من تاريخ صدور .
إذا ليم يقييم الطاليب باسييتيفاء الطلييب ومرفقاتيه أو تنفيييذ ميا طلييب منييه فيي سييلطة النقيد حسييب البنييود اليواردة فييي قييذ    -4

 المادة أعتبر الطالب متناز  عن طلبه.
 ( 10مادة )

رف مييرخص مقير  اليرئيس فييي فلسيطين أن يفيتح أو يغلييك أو ينقيل، فرعيا لييه داخيل فلسيطين ويتفييرع   يجيوز ألي مصي -1
خارجريا، أو يفييتح مهتبييا تمثيليييا لييه فيي الخيياري دون الحصييول علييى موافقيية مسييبقة مين سييلطة النقييد وهييل مصييرف يرغييب 

  مؤيدة لطلبه.في ذلك عليه أن يتقدم بطلب إلى سلطة النقد مرفقا به دراسة الجدو  والمبررات ال
لسيلطة النقيد الحييك فيي الموافقية، أو الييرفض عليى طليب التفييرع خيالل ثالثية أشييرر مين تياريخ تقييدم الطليب، ويشييترط   -2

 أن يهون الرفض مبررا. 
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 (11مادة )
يجيييوز ألي مصيييرف أجنبيييي أن يفييييتح فرعيييا ليييه فيييي فلسييييطين بعيييد الحصيييول عليييى تييييرخيص بيييذلك مييين سيييلطة النقييييد. -1

  
 لتييييييييييييييييييييرخيص المقيييييييييييييييييييرر فييييييييييييييييييييي الفقيييييييييييييييييييرة األوليييييييييييييييييييى ميييييييييييييييييييين قيييييييييييييييييييذ  المييييييييييييييييييييادة ميييييييييييييييييييا يلييييييييييييييييييييي:يشيييييييييييييييييييترط لمييييييييييييييييييينح ا -2
 تحديد موقم وجنسية المرهز الرئيسي لفرع المصرف األجنبي طالب الترخيص. -أ
أن يهييون خاضيييعا لسييلطة اإلشيييراف والمراقبيية فيييي البلييد األم ويحصيييل علييى موافقييية خطييية منريييا وهييذلك مييين إدارتيييه  -ب

 الرئيسية.
ة بالمثيييل بشييأن فيييتح الفييروع بيييين فلسييطين والدولييية األجنبييية ميييا لييم يتيييوافر لييد  سيييلطة النقيييد أن يتييوافر مبيييدأ المعامليي -ي

 أسباب داعية إلى غير ذلك.
أن يهيون فيرع المصيرف األجنبييي مسيجال فيي فلسيطين باعتبييار  شيرهة أجنبيية تتبيم شييهل الشيرهة األم خياري فلسييطين،  -د

 وأن يهون تسجيلرا في فلسطين وفك أحهام القانون.
أن يقييدم الفيرع األجنبييي الميرخص تعرييدا خطيييا مين إدارتييه فيي الدوليية األم ييينص عليى التزامييه بالعميل وفييك القييوانين  -قيي

السيارية فيي فلسيطين وتعليميات سيلطة النقيد وأن يخضيم الفيرع األجنبيي الميرخص للشيراف والمراقبية والتفتيي  المباشييرين 
 لسلطة النقد في فلسطين.

تعريدا يتضيمن التأمييد عليى مسيئوليته عين التزاميات فروعيه فيي فلسيطين والتعريد بضييمان أن يقيدم المصيرف األجنبيي  -و
 مالءة قذ  الفروع.

الحصول على هتاب طمأنية مين سيلطة اإلشيراف والمراقبية فيي البليد األم، يتضيمن تأمييد  بياإللتزام بجمييم المتطلبيات  -ز
نرا قد أخذت علما بفحو     هتاب التعرد هما ورد في الفقرة السابقة.اإلشرافية لسلطة النقد والمراقبة، وا 

أن تقييوم سيييلطة النقييد الفلسيييطينية بمراجعيية تعليميييات الرقابييية السييارية فيييي البلييد األم للفيييرع األجنبييي الميييرخص بريييدف  -ح
 الوقوف على سالمترا وتوافقرا مم معايير الرقابة المتعارف عليرا.

 (12مادة )
ف األجنبيية، والمؤسسيات الماليية األجنبيية غيير المسيجلة فيي فلسيطين، بفيتح لسلطة النقد الحيك فيي مينح الموافقية للمصيار 

 مهاتب تمثيل لرا في فلسطين، وفقا لرنظمة والتعليمات التي تضعرا برذا الخصوص.
 (13مادة )

إذا رغبيييت مجموعيييية ميييين األشييييخاص فييييي إنشيييياء شييييرهة لمزاوليييية أعمييييال مصييييرفية فييييال يجييييوز تسييييجيلرا بمقتضييييى قييييانون 
 بعد حصولرا على موافقة مبدئية من سلطة النقد.الشرهات إ  

 (14مادة )
تسيتوفي سيلطة النقيد رسيما لحسيياب الخزينية العامية عين هييل تيرخيص يصيدر عنريا، والرسييوم السينوية، ورسيوم التفيرع، وأييية 
ييييرادات أخييير  تفرضيييرا عليييى ممارسييية الخيييدمات المصييييرفية بجمييييم فروعريييا وأشيييهالرا وفقيييا لنظيييام يصيييدر لرييييذ   رسيييوم وا 

 غاية.ال
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 الفصل الثالث
 ( 15مادة )

 األعمال المصرف ة المسموحة
 يجوز لمل مصرف ممارسة األعمال المصرفية التالية:

 قبول الودائم في هافة أشهالرا بفوائد أو عوائد أو بدونرا. -1
 تقديم التسريالت ا ئتمانية المباشرة وغير المباشرة وفك التعليمات الصادرة عن سلطة النقد. -2
البييييم والشييييراء لحسييييابه الخيييياص أو لحسييياب العمييييالء مييييا يلييييي: أدوات السييييوت النقديييية )التييييي تحييييددقا سييييلطة النقييييد  -3

 بتعليمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات( والعقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييود اآلجلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية، وسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييندات اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدين.
 تقديم خدمات تحويل األموال.  -4
 بيم وشراء العمالت األجنبية. -5
دارة وسييائل الييدفم بميا فييي ذلييك، بطاقيات ا ئتمييان وا -6 لييدفم والشييهات بهافيية أنواعرييا بشيرط الحصييول علييى إصيدار وا 

 الموافقة المسبقة من سلطة النقد.
 خصم الممبيا ت، واألورات التجارية األخر . -7
 تقديم الخدمات المصرفية وفك أحهام الشريعة اإلسالمية بعد التصريح له بذلك من سلطة النقد. -8
دارة المقتنيات الثمينة، ومنرا األورا -9  ت المالية.حفظ، وا 
 تقديم خدمات ا ستعالمات وخدمات صناديك األمانات. -10
تقيييديم الخيييدمات باعتبيييار  ميييديرا لمحفظيييية اسيييتثمارية، أو وهييييال مالييييا، وذليييك وفقييييا للتعليميييات الصيييادرة عييين سييييلطة  -11
 النقد.
 تقديم خدمة ا عتمادات المستندية وخطابات الضمان.  -12
 أخر  و  تتعارض مم أحهام قذا القانون. أية أعمال، أو أنشطة مصرفية -13
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 ( 16مادة )
 مم الغير: با تفات  يجوز ألي مصرف مرخص سواء بمفرد  أو  -1
أو حيييييازة حصييية فييييي  %10حييييازة حصييية فييييي شيييخص اعتبيييياري واحيييد أو مشييييروع بنسيييبة يزييييد مجموعرييييا عليييى  -أ

رأس مييييال المصيييرف غييييير  مييين قاعيييدة %50مجموعييية أشيييخاص اعتبارييييية أو مشييياريم بنسيييبة يزيييييد مجموعريييا علييييى 
الخاضييم ألي التزاميييات فيييإذا رغييب المصيييرف فيييي حيييازة حصييية تزييييد علييى قيييذ  النسيييبة تعييين علييييه الحصيييول عليييى 

 موافقة سلطة النقد.
ميييين قاعيييييدة رأس مييييال المصيييييرف غيييييير  %10ميييينح ائتميييييان لشييييخص أو مجموعييييية أشييييخاص يتجييييياوز عييييين  -ب

مين سيلطة النقيد، وفيي جمييم األحيوال يجيب أن   الخاضم ألي التزامات دون الحصيول عليى موافقية خطيية مسيبقة 
  من رأسمال المصرف غير الخاضم ألي التزامات.  %25تتجاوز قيمة ا ئتمان الممنوح عن نسبة 

 يحظر على المصرف القيام بما يلي: -2
ليه بشيهل انفيرادي أو مجتميم ميم جريات أخير  مرهيزا  كالدخول في أية معامالت أو ممارسات مين أي نيوع يحقي -أ

  يطرا على األسوات النقدية، أو المالية أو النقد األجنبي في فلسطين خالفا ألحهام قذا القانون.مس
عقيد أيية صييفقات ميم عمالئييه دون تزوييدقم بالمعلومييات المافيية والتيي ينييتا عنريا أضييرار اقتصيادية للمصييرف  -ب

 وللمتعاملين معه.
م يهين تملمريا سييدادا ليدين ليه علييى الغيير علييى أن ممارسية عملييات التجييارة والصيناعة، أو تمليك البضييائم ميا ليي -أ

( مييين قييييذا 17ييييتم اليييتخلص مييين قيييذ  البضيييائم خيييالل سييينتين مييين تيييياريخ تملمريييا ميييم مراعييياة ميييا ورد فيييي الميييادة )
  القانون.

 التعامييييييييييييييييييييييييييييل فييييييييييييييييييييييييييييي المنقييييييييييييييييييييييييييييول والعقييييييييييييييييييييييييييييار بالشييييييييييييييييييييييييييييراء أو البيييييييييييييييييييييييييييييم أو المقايضيييييييييييييييييييييييييييية باسيييييييييييييييييييييييييييييتثناء: -د
خدمية موظفييه، وذلييك ضيمن حيد أقصيى مين رأسيمال المصييرف العقيار المخصيص إلدارة أعميال المصيرف أو ل -1

  غير الخاضم ألي التزامات يتم تحديد  بتعليمات تصدر عن سلطة النقد.
 ( من قذا القانون. 17المنقول والعقار الذي يتملمه المصرف وفقا لما ورد في المادة ) -2

ليذي يتملمييه المصيرف اسييتيفاء ليدين لييه علييى (   يجييوز نقيل ملمييية العقييار ا17ميم مراعيياة ميا ورد فييي الميادة ) -3
  الغير إ  وفقا للقوانين المعمول برا في فلسطين وحصوله على إذن بذلك من سلطة النقد.

مينح ائتمييان إليى شييخص ليه عالقية مباشييرة أو غيير مباشييرة بالمصيرف قبيل الحصييول عليى موافقيية مسيبقة ميين   -قيي
 لذين لرم عالقة بالمصرف قم:ا وألغراض قذ  المادة فإن األشخاص سلطة النقد

 رئييييييييييييييييييييييييييييييييييس مجليييييييييييييييييييييييييييييييييس اإلدارة وأعضييييييييييييييييييييييييييييييييياء مجليييييييييييييييييييييييييييييييييس اإلدارة والميييييييييييييييييييييييييييييييييدير العيييييييييييييييييييييييييييييييييام ونوابيييييييييييييييييييييييييييييييييه. -1
أي شيخص ليه مصيلحة تجاريية أو صييلة قرابية دم حتيى الدرجية الثانيية، أو مصيياقرة ميم أي عضيو مين أعضيياء  -2

  مجلس اإلدارة، أو مم أي مدير، أو موظف مسؤول عن توجيه أو إدارة المصرف.
ديم ائتمييان إلييى شيخص تربطييه عالقيية مباشييرة أو غيير مباشييرة بالمصييرف، ولييه مصيلحة تجارييية أو مادييية فييي تقي -و

ميين رأس مييال المصيرف غييير الخاضييم ألي التزامييات إ  بعييد الحصييول علييى  %5المصيرف، أو يمتلييك مييا قيمتييه 
 موافقة مسبقة من سلطة النقد.

ن معييا يمتلييك أو يمتلمييون بصييورة مباشييرة أو غييير تقيديم ائتمييان لشييخص أو مجموعيية ميين األشييخاص يعمليو   -ز
ميين رأسييمال المصييرف غييير الخاضييم ألي التزامييات أو إلييى أي شييخص اعتبيياري  %10مباشييرة نسييبة أمثيير ميين 
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  يهون للمصرف حصة مرمة في رأسماله دون الموافقة الخطية المسبقة لسلطة النقد.
 تقديم ائتمان بضمان أسرم المصرف نفسه. -ح

 (17مادة )
  تثناء من حهم المادة السابقة يجوز للمصارف حيازة ما يلي:اس

قيمية أييية ضييمانات متمثلية فييي حصييص أسيرم، أو أييية ممتلمييات أخير  يحصييل عليرييا المصيرف اسييتيفاء  ئتمييان ممنييوح 
منيه، أو ديين مسييتحك ليه، وتيؤدي إلييى زييادة النسيبة عمييا قيو محييدد فيي الميادة السييابقة، وعليى المصيرف فييي قيذ  الحاليية 

تصييرف فييي األسييرم أو الممتلمييات المنقوليية خيييالل فتييرة سيينتين ميين تيياريخ ا سيييتيفاء، ويجييوز تمديييد الفتييرة السييابقة لميييدة ال
 أقصاقا خمس سنوات وفقا لما تقرر  سلطة النقد.

 ( 18مادة )
د ( أعيال ، أن يييزود سيلطة النقيي16،17عليى هييل مصيرف مييرخص يجيد فييي عملياتيه الجارييية ميا يخييالف أحهيام المييادتين )

بهشييف عييين المخالفيييات خيييالل ثالثييية أشيييرر مييين تييياريخ نفييياذ قيييذا القيييانون، وعلييييه أن يوفيييك أوضييياعه خيييالل الميييدة التيييي 
 تقررقا سلطة النقد.

 (19مادة )
يحظير عليى أي مصييرف تقيديم قييروض أو تسيريالت ائتمانييية مين أي نيوع بالمفاليية الشخصيية لمييدققي حسيابات المصييرف 

شييييأة يهونييييون منفييييردين أو مجتمعييييين شييييرهاء فيرييييا، أو أعضيييياء فييييي مجييييالس إدارترييييا، أو أزواجرييييم، وأو دقييييم، أو ألي من
ويسيييري الحظييير عليييييرم بصيييفترم الشخصييييية أو باعتبيييارقم هفييييالء وفيييي حالييية ميييينح تسيييريالت ألي ميييينرم بضيييمانات غييييير 

 المفالة الشخصية يشترط موافقة سلطة النقد على ذلك.
 ( 20مادة )

ي فلسييطين، أو أن يتوقييف عيين أدائرييا، إ  بعييد الحصييول علييى إذن بييذلك مييين   يجييوز ألي مصييرف أن ينرييي أعمالييه فيي
 سلطة النقد، ولسلطة النقد أن تضم طريقة إنراء العمل وشروطه حفاظا على حقوت المودعين.

 الفصل الرا ع
 إدارة المصارف

 ( 21مادة )
تعلقة به هاسمه وعنوانه يجب أن يهون لمل مصرف عقد تأسيس، ونظام أساسي يحدد فيرما جميم البيانات الم

وأغراضه، ونطات سلطات مجلس إدارته وصالحياته، ومبلم رأسماله المصرح به، والمهتتب، والمدفوع، وفئات أسرمه، 
 وأعدادقا، وقيمرا األسمية، وحقوت التصويت المرتبطة برذ  األسرم.

قبيل موعييد ا نعقياد بوقيت هياف تحييدد   يجيب الحصيول عليى موافقية سييلطة النقيد عليى تياريخ انعقيياد الجمعيية العموميية -2
سلطة النقد، وهذلك يجيب أن يحضير ا جتمياع التأسيسيي، واجتمياع الجمعيية العموميية للمصيرف منيدوب عين سيلطة النقيد 
بصييييفة مراقييييب، وعليييييه تقييييديم تقرييييير بييييذلك إليرييييا، ويهيييييون ميييين حييييك المراقييييب تقييييديم أي توصيييييات يراقييييا مناسييييبة للجمعيييييية 

 العمومية.
رف أن يضيييم األنظمييية الداخليييية التيييي تضيييمن حسييين سيييير العميييل فييييه بشيييرط أ  تتعيييارض ميييم عقيييد عليييى هيييل مصييي -3

 تأسيسه ونظامه األساسي.
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 ( 22مادة )
 تركيل منلس االدارة

يتيولى إدارة هيل مصيرف ميرخص مجلييس إدارة يشيهل وفقيا للقيوانين المعميول برييا فيي فلسيطين، ويشيترط فيي ذلييك أن  -1
ة ميين أشيييخاص يقيميييون بصييورة دائمييية فييي فلسيييطين، و  يجييوز ليييرئيس المجليييس أو أي تمييون أمثريييية مجلييس اإلدارة مؤلفييي

عضييو فييييه أشيييغال منصيييب ميييدير عيييام أو نائيييب ميييدير عيييام أو أيييية وظيفييية رئيسييية أخييير  فيييي المصيييرف بيييأجر، أو بيييدون 
 أجر، إ  بعد الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية.

بأسييييماء المرشيييييحين لعضييييوية مجلييييس اإلدارة والجريييياز التنفييييييذي. يلتييييزم المصييييرف المييييرخص بإخطيييييار سييييلطة النقييييد -2
  
  على المرشح لعضوية مجلس إدارة أي مصرف، أن يهون مستوفيا للشروط التي تضعرا سلطة النقد. -3
 لسلطة النقد حك اإلعتراض على قذ  الترشيحات وعلى القائمين على إدارة المصرف. -4
إدارة مصيييرفين مرخصيييين أو أمثييير فيييي فلسيييطين دون موافقييية سيييلطة النقيييد.   يجيييوز الجميييم بيييين رئاسييية أو عضيييوية -5
  
تتيولى سييلطة النقييد المسييؤولية الرقابييية المتعلقيية بتصييرفات اللجنية التأسيسييية للمصييرف المييرخص والتييي تسييبك تعيييين  -6

 مجلس اإلدارة األول.
 ( 23مادة )

ميديرا عاميا أو نائبيا للميدير العيام أو فيي    يجوز ألي شخص أن يعميل عضيوا فيي مجليس إدارة مصيرف ميرخص أو -أ
 أي موقم تنفيذي رئيس ما لم تتوافر فيه الشروط التالية:

  أن يهون ذا سمعة حسنة. -1
  أن يهون ذا مؤقل علمي وخبرة مناسبين. -2
  أ  يهون قد سبك الحهم عليه بارتماب جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يهن قد رد إليه اعتبار . -3
أ  يهيون قييد تسييبب فييي انريييار أو إلحييات خسييارة جسيييمة لمؤسسية مصييرفية هييان مسييؤو  عيين إدارترييا أو عضييوا فييي  -4

  مجلس اإلدارة.
  أ  يهون قد أشرر إفالسه أو توقف عن سداد دينه. -5
  من الفقرة )أ( أعال . 2يستثنى عضو مجلس اإلدارة من الشرط بند  -ب
 ميم المسؤولين في إدارة الفرع األجنبي المرخص والمصارف اإلسالمية. يسري حهم قذ  المادة على ج -ي

 (24مادة )
 يقوم مجلس إدارة أي مصرف مرخص بالمسؤوليات التالية: -1
 وضم سياسات وأنظمة المصرف. -أ
 الرقابة على أنشطة المصرف وفك القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة. -ب
 نائب أو أمثر لرئيس المجلس.انتخاب رئيس مجلس اإلدارة و  -ي
تعيييين ميييدير عييام ونائيييب المييدير العيييام للمصيييرف، ويشييترط فيييي ذلييك الحصيييول عليييى موافقيية سيييلطة النقييد عليييى قيييذا  -د

 التعيين، وفي حالة الرفض يجب أن يهون القرار مسببا.
 أية مسؤوليات تتقرر في قوانين أخر  أو أنظمة المصرف. -قي
 لي من أعضاء مجلس اإلدارة.انتخاب لجنة التدقيك الداخ -و
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لييى جميييم أعضيياء مجلييس إدارة المصييرف المييرخص أداء مرييامرم الوظيفييية بهييل إخييالص وهفيياءة وسييرية، ويهونييوا ع-2
 مسؤولين بصفترم مجتمعين أو منفردين عن أي إقمال أو خلل يحدث نتيجة عدم قيامرم بواجباترم.

 (25مادة )
مصيرف مسيؤو  عين إدارة المصيرف، وتسييير األعميال اليوميية، وتنفييذ سياسييات يهيون الميدير العيام أو الميدير اإلقليميي لل

 مجلس اإلدارة. 
 ( 26مادة )

علييى أعضيياء مجلييس اإلدارة الحيياليين والسيييابقين والمييوظفين بجميييم درجيياترم فيييي المصييارف العامليية فييي فلسيييطين،  -1
تيي تصييل إلييرم مين خييالل العميل الييوظيفي، الحفيات عليى سييرية المعلوميات والمسيتندات التييي تعيود لعمييالء المصيرف وال

  و  يجوز ألي منرم إفشاء أية معلومات أو السماح للغير باإلطالع عليرا ما لم يهن قذا اإلطالع:
  بموافقة العميل خطيا. -أ
  بموجب حهم قضائي. -ب
 يعاقب هل مخالف ألحهام قذ  المادة بالعقوبات المنصوص عليرا في قذا القانون. -2

 ( 27مادة )
يفقد عضو مجلس اإلدارة، أو المدير العام أو نائب المدير العام في أي مصرف مرخص والمدير اإلقليمي ونائب 
المدير اإلقليمي وأي موظف في المصرف مرهز  أو وظيفته إذا حهم عليه من محهمة مختصة بجناية أو جنحة في 

فتراء، الرشوة، سوء ائتمان أو إذا لم يتمهن من الوفاء جريمة من جرائم: السرقة، ا حتيال، ا ختالس، التزوير، ا 
 بديون المصرف عليه.

 يحظر على العضو أو الموظف العمل في مصرفين أو شرهتين ماليتين معا في زمن واحد.  -1

 الفصل ال امس
 ( 28مادة )

قيييية سييييلطة النقييييد.تحييييدد سييييلطة النقييييد الحييييد األدنييييى لييييرأس المييييال و  يجييييوز زيييييادة أو تخفيييييض رأس المييييال دون مواف -1
  

 %10  يجيوز لشيخص أو مجموعيية أشيخاص يعملييون معيا بشييهل مباشير أو غيير مباشيير اميتالك حصيية تزييد علييى  -2
 المرخص دون الحصول على موافقة خطية من سلطة النقد. رأس المال المصرفمن 
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 ( 29مادة )
ات فروعيه والشييرهات التابعيية لييه، عليى هييل مصييرف أن يحيتفظ بييرأس مييال ييتالءم مييم طبيعيية وحجيم عملياتييه، وعملييي -1

  وذلك حسب التعليمات واألنظمة الصادرة عن سلطة النقد.
  يجييييوز ألي مصييييرف أن يخفييييض رأس مالييييه أو احتياطاتييييه بإعييييادة شييييراء األسييييرم دون موافقيييية مسييييبقة ميييين سيييييلطة  -2

 النقد.
 ( 30مادة )

 ن إذن خطي مسبك من سلطة النقد. مال مصرف آخر دو ن يساقم في رأس  يجوز ألي مصرف عامل في فلسطين أ
 ( 31مادة )

 االحت اط  القانون  واالحت اطا  األ رى 
( مييين أرباحيييه الصييييافية سييينويا تخصيييص لحسييياب ا حتييييياطي %10عليييى هيييل مصيييرف ميييرخص أن يقتطييييم نسيييبة ) -1

 القانوني للمصرف إلى أن يصبح قذا ا حتياطي مساويا لرأس مال المصرف.
( مييين قييييذ  الميييادة علييييى فيييروع المصيييارف األجنبييييية العاملييية فييييي 1ي الفقيييرة )يسيييري ا قتطييياع المنصييييوص علييييه فيييي -2

 فلسطين، ويحظر تحويل قذا ا حتياطي إلى الخاري.

لسييلطة النقيييد أن تطليييب ميين أي مصيييرف تخصييييص احتياطيييات إضييافية فيييي ضيييوء الظييروف السيييائدة إلبقييياء ذليييك   -3
 المصرف في وضم مالي سليم.

مين األربيياح  %2و  يزييد عيين  %1ف تخصييص نسييبة معينية   تقييل عين يجيوز لسيلطة النقييد الطليب إلييى المصيار   -4
 وذلك لغايات البحث العلمي والتدريب والتطوير ويتحدد ذلك بتعليمات من سلطة النقد.
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 ( 32مادة )
  يجييوز ألي مصيييرف أن يييوزع أرباحيييا علييى المسييياقمين، إ  بعييد موافقييية سييلطة النقيييد وذلييك بعيييد اقتطيياع المخصصيييات 

 قابلة ا لتزامات وتغطية المصاريف التأسيسية. الالزمة لم
 و  يجوز لفرع المصرف األجنبي المرخص تحويل أرباحه إ  بعد الحصول على إذن مسبك من سلطة النقد. 

 (33مادة )
 تحدد سلطة النقد:

 اية رأس المال ولرا أن تطلب من المصارف توفيك أوضاعرا بما يتالءم مم النسبة المقررة.فنسبة ه
 (34مادة )

تحيدد سييلطة النقييد قواعييد احتسيياب النسييب والمعييايير األخيير  للمخياطر الواجييب علييى هييل مصييرف مراعاترييا فيمييا يتعلييك 
بييرأس المييال، والموجييودات، والسيييولة، ومهونييات رأس المييال، والمخصصيييات الواجييب ا حتفييات برييا علييى ضييوء ظيييروف 

 ته المصرفية.هل مصرف، وحسب تقدير السلطة للمخاطر الماملة في عمليا
 ( 35مادة )

 لسلطة النقد أن تحدد القواعد المناسبة المتعلقة بسقوف ا ئتمان وتملفته والتعاريف والشروط المرتبطة له.
 (36مادة )

تحيدد سييلطة النقييد النسيب المتعلقيية باإلحتفييات بقييدر مين السيييولة يتفييك ميم األنشييطة التييي يقييوم بريا هييل مصييرف، وشييروط 
 ت السائلة أو الفئات المحددة فيرا، وطريقة احتساب نسبة قذ  السيولة.الحد األدنى للموجودا

 ( 37مادة )
تحدد سلطة النقد متطلبات ا حتياطي اإللزامي للمصارف والعوائد التي تر  سلطة النقد دفعرا للمصارف على قذ  

 ا حتياطات.
 الغاية.يودع ا حتياطي اإللزامي لد  سلطة النقد وفقا لتعليمات تصدرقا لرذ   -1

 ( 38مادة )
 تعل ما  سلطة النقد

  يجوز لسلطة النقد أن تحدد بتعليمات ما يلي:
  المتطلبات الخاصة بالقيمة المجمعة لبعض استثمارات المصارف. -1
المتطلبييييات الخاصييييية بتصيييينيف وتقيييييييم األصيييييول فييييي تميييييوين المخصصيييييات المتعلقيييية باليييييديون المشيييييهوك فييييي تحصييييييلرا واليييييديون  -2

 تعلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك احتسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياب الفوائيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد عليريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا.المعدوميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية، و 
  الشروط الواجب اتخاذقا نحو: -3
  أنواع وأشهال ا ئتمانات التي تمارسرا المصارف. -أ
  توافك آجال ا ستحقات بالنسبة للموجودات والمطلوبات. -ب
ى السييييقف المسييييموح بييييه.ا خيييتالل النيييياتا عيييين المرامييييز غييييير المغطيييياة بييييالعمالت األجنبييييية أو المعييييادن الثمينيييية والتييييي تزيييييد عليييي -ي

  
ية المسموح بممارسترا حسب أحهام قذا القانون.-4  أ أنواع الخدمات واألنشطة المصرف
دقييييية وصييييييحة المعلوميييييات المعطيييييياة لعميييييالء المصييييييرف للحفيييييات علييييييى مصيييييالحرم وعييييييدم تضيييييليلرم مييييييم عيييييدم اإلخييييييالل بشييييييروط  -ب

  ين مم أي مصرف.السرية المصرفية وضوابطرا، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمتعامل
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  الشروط والتعليمات المحددة لبدل الخدمات المقدمة من المصارف. -ي
  معالجة شهاوي المتعاملين مم المصارف. -د
  أي مرامز مخاطرة أخر . -يق

  
 الفصل السادس

 الحسا ا  والتقارير
 ( 39مادة )

مين ينياير )هيانون الثياني( وتنتريي فيي الحييادي  تبيدأ السينة الماليية لجمييم المصيارف العاملية فيي فلسيطين فيي الييوم األول
 والثالثين من ديسمبر )هانون األول( من هل سنة ميالدية.

 ( 40مادة )
على جميم المصارف العاملية فيي فلسيطين أن تحيتفظ دائميا بيدفاتر وسيجالت تبيين حسياباترا وعملياتريا ومرهزقيا الميالي، 

صيول والمعيايير المحاسيبية بياناتريا الماليية وحسياباترا الختاميية التييي هميا عليريا أن تعيد فيي نرايية هيل سينة ماليية وفقيا لر
 تعبر بدقة عن نتائا عملياترا خالل تلك السنة.

 (41مادة )
عليييى هييييل مصييييرف مييييرخص أن يعييييين لجنييية مراجعيييية ميييين بييييين أعضيييياء مجليييس إدارتييييه، ويشييييترط أن تمييييون غالبييييية  -1

 األعضاء من غير الموظفين والمسؤولين في المصرف.
  تحدد مسؤوليات قذ  اللجنة على النحو التالي: -2
 مراجعة البيانات المالية السنوية للمصرف والمعلومات المالية األخر  المقدمة للمساقمين. -أ
  التأمد من أن نشاطات المصرف تسير وفقا للقانون. -ب
سياليب المحاسييبية والرقابيية الداخلييية مراجعية التوصيييات التييي يقييدمرا الميدققون الخييارجيون والييداخليون والمتعلقيية باأل -ي

 ورفم التوصيات إلى مجلس إدارة المصرف بخصوص ذلك.
جيراء المسياء ت التييي تراقيا اللجنية ضييرورية  -د مراجعية تقيارير الميدققين الييداخليين وميد  تقييد مسيئولي المصييرف بريا وا 

  الداخلية. فيما يتعلك بتقيد اإلدارة بالقوانين المعمول برا وأعمال المصرف وأنظمته
 التوصية إلى مجلس إدارة المصرف باختيار المدققين الخارجيين للمصرف لرفعرا إلى المساقمين. -يق
 م بأية مسؤوليات أخر  تنص عليرا تعليمات وأنظمة سلطة النقد.االقي-و

  ( 42مادة )
ريئييية العامييية لمييييل عليييى هيييل مصيييرف أن يعيييين سييينويا ميييدقك حسيييابات خارجييييا مرخصيييا خيييالل ا جتمييياع السييينوي لل -1

مصييرف، تتيييوافر فيييه الميييؤقالت والخبييرات الالزمييية لمزاوليية المرنييية، شييريطة أن   يهيييون مييدينا للمصيييرف، وأ  يهييون ليييه 
منفعية منيه، وأ  يهييون ميديرا أو موظفييا أو مسيتخدما لديييه أو وهييال لييه، و  يعتبير إيييداع الميدقك ألموالييه فيي المصييرف أو 

 منفعيية خاصيية بمييدقك الحسييابات القييانوني، علييى أن يييتم اعتميياد  ميين سييلطة النقيييد. ( ميين أسييرمه%2أمالمييه ألقييل ميين )
فييي حالييية تيييأخر المصيييرف فييي تعييييين ميييدقك الحسيييابات لمييدة تتجييياوز عييين ثالثييية أشييرر، يهيييون لسيييلطة النقيييد تعييييين  -2

 مدقك مرخص للمصرف وأن تقرر أتعابه ويلتزم بدفعرا المصرف.
 يام بما يلي:على المدقك الخارجي ألي مصرف الق- 3
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ا عتميياد فييي عملييه علييى األحهييام والشييروط التييي تييينظم أعمييال مرنيية المراجعيية والتييدقيك، والتقيييد فييي عملييه بمعيييايير  -أ
 وأدلة المراجعة الدولية.

التقيييد بالسيييرية التامييية وعيييدم إفشيياء المعلوميييات التيييي حصيييل عليرييا بحهيييم عمليييه حتيييى ولييو بعيييد انترييياء مرمتيييه فيييي  -ب
 المصرف المعني.

علييى الميييدقك الخيييارجي، وبعيييد اطيييالع سييلطة النقيييد، تقيييديم تقريييير سييينوي للجمعييية العموميييية للمصيييرف يبيييين فييييه أن  -ي
مراجعتيه ألعميال المصييرف وحسياباته تميت وفقييا لمعيايير وأدلية المراجعيية الدوليية وأن البيانيات المالييية للمصيرف فيي رأيييه 

يزانيييية العموميييية وعييين نتيييائا أعماليييه وتدفقاتيييه النقديييية للسييينة تعبيير بصيييورة عادلييية وسيييليمة عييين مرهيييز  الميييالي، بتييياريخ الم
 المنترية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة الدولية أو المعمول برا.

عليى المييدقك الخييارجي أن يبيين فييي تقرييير  )أو فييي تقريير خيياص( أي مخالفييات ألحهييام التشيريعات المعنييية بمييا فيرييا  -د
  ت الصادرة تنفيذا لرا، وهذلك التعليمات الصادرة عن سلطة النقد.اللوائح والتعليمات والقرارا

عليييى المييدقك الخيييارجي التأمييد مييين ميييد  هفاييية الرقابييية الداخلييية عليييى المصيييرف، وهييذلك التحقيييك ميين ميييد  هفايييية  -يقيي
 المخصصات لمقابلة المخاطر المحتلمة في األصول وا لتزامات.

لييس إدارة المصييرف بتقرييير مفصييل بشييأن أي مييواطن ضييعف فييي أنظميية يجييب أن يقييوم المييدقك الخييارجي بتزويييد مج -و
  المحاسبة والرقابة الداخلية وأي أمور أخر  تستدعي انتباقه خالل عملية التدقيك.

 على المدقك الخارجي أن يتحقك من صحة وسالمة البيانات التي أعطيت له خالل عملية التدقيك. -ز
النقيد وقبييل شيررين علييى األقييل مين ا جتميياع السينوي للجمعييية العمومييية  عليى إدارة المصييرف أن ترسيل إلييى سييلطة -4

 تقريرا مرفقا به جميم البيانات المالية للمصرف.
عليى المييدقك الخيارجي تزويييد سيلطة النقييد بنسيخ ميين أي تقيارير يقييدمرا للمصيرف فييي إطيار مرمتييه التدقيقيية التييي  -أ-5

 عين من أجلرا والتي قد تطلبرا سلطة النقد.
لسييلطة النقيييد الحيييك فييي الحصيييول مييين المييدقك عليييى أي بيانيييات أو إيضيياحات تراقيييا  زمييية، وهييذلك لريييا الحيييك أن  -ب

 تملفه أو غير  القيام بأي مرام تراقا ضرورية، وللمدقك الرجوع إلى سلطة النقد هلما دعت الحاجة لذلك. 
 (43مادة )

للمصييارف، ولتبييادل المصييارف للمعلومييات والبيانييات  تضيم سييلطة النقييد األنظميية والتعليمييات المنظميية لسييرية الحسييابات
المتعلقية بمديونيية العمييالء، والتسيريالت المقيررة الممنوحيية لريم بميا يهفييل سيريترا ويضيمن تييوافر البيانيات الالزمية لسييالمة 

 منح ا ئتمان المصرفي. 
 ( 44ادة )م

سياقمين عيين أعماليه وذلييك خيالل أسييبوع عليى هيل مصييرف أن يقيدم إلييى سيلطة النقييد صيورة ميين هيل تقرييير، يقيدم إلييى الم
مين تيياريخ إرسيياله إلييى المسيياقمين، وصييورة عيين محضيير هيل جمعييية عمومييية للمسيياقمين وذلييك خييالل ثالثييين يومييا ميين 

 تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.
 (45مادة )

اع اإلجييراءات الييواردة فييي قييذا القييانون أن يجيب علييى هييل مصييرف بعييد موافقيية سييلطة النقييد عليى حسيياباته الختامييية واتبيي
ينشيرقا مييم تقريير مييدقك الحسيابات فييي صييحيفتين ييوميتين علييى األقيل تصييدران فييي فلسيطين فييي موعيد   يتجيياوز نراييية 

 شرر يونية )حزيران( من العام التالي إلعداد تلك الحسابات.
 (46مادة )
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يضيياحات أخييير ، عيين أعماليييه علييى هييل مصيييرف أن يقييدم إليييى سييلطة النقيييد التقييارير والمشييوف ات الماليييية، وأييية بيانيييات وا 
 وأعمال الجرات التابعة له بصورة دورية وفقا لتعليمات سلطة النقد. 
 الفصل السا ع

 التفت ش ومعالنة المصاعب
 ( 47مادة )

رة لسيلطة النقيد أن تملييف مفتشيا أو أمثيير بفحيص وتفتييي  دفياتر وسيجالت المصييارف، وتيدقيك حسيياباترا ووثائقريا، ميي -1
واحييدة فيييي السييينة عليييى األقيييل، وذليييك بغيييرض التحقييك مييين سيييالمة المرهيييز الميييالي ونوعيييية الموجيييودات، وهفييياءة اإلدارة، 

 والتشغيل وهفاية السيولة للمتطلبات القانونية والتشغيلية.
 عليى المصيارف أن تقيدم لمفتشيي سييلطة النقيد المهلفيين بيالفحص والتفتييي  جمييم اليدفاتر، والسيجالت، والحسييابات، -2

 والوثائك المطلوبة، وأية تسريالت يطلبونرا إلنجاز مرمة التفتي .

تشيمل وسييائل التفتييي  عليى سييبيل المثييال   الحصيير، تقيييم معييايير الرقابيية الداخليية، والرقابيية الوقائييية واإلجييراءات  -3
 التصحيحية، والرقابة في المصرف.

ي تعميييل فييي الخيياري وهيييذلك فييروع المصيييارف لسييلطة النقييد أن تقيييوم بييالتفتي  عليييى فييروع المصييارف المرخصييية التيي -4
 األجنبية التي تعمل في فلسطين.

لسييييلطة النقييييد تعيييييين خبييييراء للتحقيييييك أو التفتييييي  فييييي أييييية أمييييور أو أعمييييال متعلقيييية بمصييييرف معييييين إذا رأت ذليييييك  -5
 ضروريا خاري ظروف التفتي  والتوثيك العادية، ولرا إلزام المصرف المعني بتغطية تماليف قذا التحقيك.

 ( 48ادة )م
إذا رأت سيييلطة النقيييد وبعييييد اإلنترييياء ميييين الفحيييص، والتفتييييي ، أن المصيييرف قييييد خيييالف أيييييا مييين أحهييييام قيييذا القييييانون أو 
التعليميات أو األواميير الصيادرة بمقتضييا  أو هانيت عملياتييه تيتم بطريقيية مخالفية أو تضيير بمصيلحة المييودعين، فلريا اتخيياذ 

 وفقا ألحهام قذا القانون.اإلجراءات المناسبة لمعالجة قذ  المخالفات 
 (49مادة )

إذا ثبييت لسييلطة النقيييد أن مصييرفا يواجيييه مصيياعب جسييييمة ترييدد ودائييم الميييواطنين، أو يرتمييب مخالفيييات ميين شيييأنرا  -1
 التييأثير علييى هفييياءة المصييرف، واسيييتقرار الجريياز المصيييرفي فييي فلسيييطين فلرييا اتخييياذ هييل أو بعيييض اإلجييراءات التاليييية:

 ن العمل أو إقالته وهذلك أي موظف مسؤول في المصرف.إيقاف المدير العام ع -أ
  هف يد مجلس إدارة المصرف المعني أو أي عضو فيه. -ب
  تعيين مدير مفوض إلدارة أعمال المصرف. -ي
تعييين لجنيية إدارة خاصية للمصييرف تقيدم المشييورة والنصيح للمييدير المفيوض و  يجييوز لمجليس اإلدارة وأعضييائه تأدييية  -د

  ة صالحياترم ما دامت لجنة اإلدارة تؤدي مرامرا، ويتولى المدير المفوض رئاسة اللجنة.مرامرم وممارس
  تعيين مراقب خاص للمصرف يشرف على إدارته.  -يق
لسييلطة النقييد هافييية الصييالحيات فيييي اتخيياذ القيييرارات واإلجييراءات المناسيييبة لتصييحيح وضيييم المصييرف المعنيييي، دون  -2

مين قبلرييا  يننييالمعي د تحدييد الصييالحيات الماديية المناسيبة لمييل مين المييدراء والميوظفينالرجيوع إلييه، همييا أن لسيلطة النقيي
للمعاونيييية فييييي إدارة المصييييرف وعلييييى نفقيييية المصييييرف المعنيييييي، ولسييييلطة النقييييد هافيييية الصييييالحيات للطييييالع علييييى هافييييية 

 المستندات، والسجالت والبيانات التي تراقا  زمة إلدارة المصرف المعني.
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عضييو ميين أعضيياء مجلييس اإلدارة أو أي موظييف فييي المصييرف، يمنييم ميين ممارسيية عملييه لفتييرة دائميية  إذا أقيييل أي -3
أو مؤقتية حسييب ميا تييرا  سيلطة النقييد مناسييبا و  يجيوز صييرف أيية رواتييب أو مهافيي ت للشيخص الموقييوف عين مييدة توقيفييه 

  ليته.ئو إذا ثبتت مس
 الفصل الثامن

لغاء الترا     الم الفا  والعقو ا  وا 
 ( 50مادة )

دينيييييار أردنيييييي(  5000( ميييين قيييييذا القيييييانون يعاقيييييب بغرامييييية   تقييييل عييييين خمسييييية آ ف )5(، )4هييييل مييييين يخيييييالف أحهيييييام الميييييادتين )
دينيييييار أردنييييي( أو ميييييا يعادلرييييا بالعملييييية المتداولييييية  200.000أو مييييا يعادلريييييا بالعمليييية المتداولييييية قانونييييا، و  تزييييييد علييييى ميييييائتي ألييييف )

 ى ثالث سنوات أو بهلتا العقوبتين معا.قانونا أو بالحبس مدة   تزيد عل
 

 ( 51مادة )
( مييييين قييييذا القيييييانون 37-32-31-30-29-28-20-19-18-16-10/1/ي8/2هييييل مييييين يخييييالف أحهيييييام المييييواد )

أو مييا  دينييار أردنييي( ألييف150)يعاقييب بغراميية   تقييل عيين خمسيية آ ف دينييار أردنييي و  تزيييد علييى مائيية وخمسييين ألييف 
 ة قانونا أو بالحبس مدة   تزيد على سنتين أو بهلتا العقوبتين معا.يعادلرا بالعملة المتداول

 (52مادة )
( ميين قييذا القييانون يعاقييب بغراميية   تقييل عيين خمسييية 46-45-44-43-42-40-26هييل ميين يخييالف أحهييام المييواد )

بهلتييا العقيييوبتين ( مائيية ألييف دينييار أردنيييي أو بييالحبس مييدة   تزيييد عليييى سيينة أو 100آ ف دينييار أردنييي و  تزيييد عليييى )
 معا.

 (53مادة )
تضييم سييلطة النقييد التعليمييات الخاصيية بالغرامييات النقدييية المفروضيية علييى هييل مصييرف لييم يلتييزم بمتطلبييات السيييولة  -1

يسييييتمر فيييرض الغرامييية مييييا داميييت المخالفييية مسييييتمرة، وييييتم تحصييييل الغرامييييات طبقيييا ألحهيييام قييييذا و وفقيييا لريييذا القيييانون، 
 القيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييانون.

(، وفييي حالييية تمييرار مخالفييية متطلبييات السيييولة يجيييوز لسييلطة النقييد تطبييييك مييا ورد فيييي 1فيييي الفقييرة ) إضييافة لمييا ورد -2
 ( من قذا القانون منفردة ومجتمعة وبما   يتعارض مم أحهام قذا القانون.56(، )49المادتين )

 (54مادة )
( 38رف يخييالف أحهييام المييادة )( ميين قييذا القييانون يعاقييب هيل مصيي56(، )49ميم عييدم اإلخييالل بمييا ورد فييي الميادتين )

 من قذا القانون بغرامة مالية تحددقا سلطة النقد وفك تعليمات تصدرقا برذا الخصوص. 
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 ( 55مادة )
 ( مييييييييييييييييين قييييييييييييييييييذا القيييييييييييييييييانون، لسييييييييييييييييييلطة النقييييييييييييييييييد:49فيييييييييييييييييي حاليييييييييييييييييية عيييييييييييييييييدم تقيييييييييييييييييييد المصيييييييييييييييييرف بأحهييييييييييييييييييام المييييييييييييييييييادة )

و ميييا يعادلريييا بالعملييية المتداوليييية ( دينيييار أردنييييي أ200.000فيييرض غراميييات عليييى المصييييرف المخيييالف   تتجييياوز ) -1
  قانونا.

فييييرض غراميييييات علييييى رئييييييس مجلييييس اإلدارة و/أو أحيييييد أعضيييياء  و/أو الميييييدير العييييام و/أو نائيييييب الميييييدير و/أو أي  -2
 دينار أردني أو ما يعادلرا بالعملة المتداولة قانونا.( 000,5)موظف في المصرف المخالف   تتجاوز 

 (56مادة )
هييام قييذا القيييانون وفييي حاليية تمييرار مخالفييات المصيييرف، لمجلييس إدارة سييلطة النقييد اتخيياذ أي مييين مييم عييدم اإلخييالل بأح
 اإلجراءات التالية:

 تنبيه المصرف وتحذير  من ا ستمرار في المخالفة، ومطالبته بالتوقف عنرا، واتخاذ ما يلزم لتصحيرا. -1
 .تخفيض التسريالت الممنوحة للمصرف المخالف، أو تعديل شروط منحرا  -2

 منم المصرف من القيام ببعض العمليات المحددة وتقييد نشاطه ا ئتماني.  -3

إلييزام المصيييرف المخيييالف بإييييداع أرصيييدة ليييد  سيييلطة النقيييد بيييدون فائيييدة وللميييدة التيييي تراقيييا وذليييك باإلضيييافة إليييى   -4
 ا حتياطي اإللزامي المنصوص عليه.

ا نعقيياد للنظير فيي أميير المخالفيات المنسييوبة مطالبية رئييس مجلييس إدارة المصيرف المخيالف بييدعوة المجليس إليى   -5
ويحضير اجتمياع مجليس اإلدارة فيي قييذ  الحالية ممثيل أو أمثير عين سييلطة لمصيرف واتخياذ اليالزم نحييو إزالتراإليى ا
 النقد.

 تعيين مراقب مؤقت للشراف على سير أعمال المصرف. -6

تة أشيرر أخير ، وفيي قيذ  الميدة، يعيرض تعيين مفوض إلدارة المصرف وفقا لمدة ستة أشيرر قابلية للتجدييد لميدة سي -7
 المفوض األمر على الجمعية العمومية للمصرف لحل مجلس اإلدارة واختيار مجلس إدارة جديد.

 تعيين لجنة إدارة للمصرف تقدم المشورة للمدير العام. -8

 إلغاء ترخيص البنك وشطبه من سجل المصارف. -9
 (57مادة )

يحيك للمحييافظ إقامية الييدعو  الجنائيية علييى الميدير العييام أو ميدير الفييرع أو  بنياء علييى موافقية مجلييس إدارة سيلطة النقييد،
أي عضيو ميين أعضياء مجلييس اإلدارة أو أحيد مييوظفي المصيرف المخييالف أميام الجرييات القضيائية فييي حالية ارتميياب مييا 

 يستوجب ذلك.
 (58مادة )

 لحا ت التالية:يجوز لسلطة النقد أن تقرر شطب المصرف أو دمجه في مصرف آخر في أي من ا -1
 بناء على طلب المصرف. -أ
 إذا لم يباشر أعماله خالل سنة من تاريخ تبليغه قرار تسجيله.  -ب
 إذا أشرر إفالسه أو تقرر تصفيته. -ي
 إذا اندما أو نقلت ملميته لمصرف آخر دون الحصول على موافقة سلطة النقد. -د
ارات أو تعليمييات صيادرة بمقتضييا  أو ألي تشيريم آخيير يشيهل حسييب إذا تمييررت مخالفتيه ألحهييام قيذا القييانون، أو قير  -يقي

 وجرييييييية نظيييييييير سيييييييلطة النقييييييييد تردييييييييدا لمصييييييييلحة الميييييييودعين أو ترديييييييييدقا  سيييييييتقرار النظييييييييام المصيييييييرفي فييييييييي فلسييييييييطين.
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يترتيب علييى قيرار الشييطب سيحب التييرخيص تلقائيييا ويعتبير القييرار نافيذا ميين تيياريخ تبليغيه للمصييرف المعنيي ميين قبييل  -2
 .سلطة النقد

مييم مراعيياة ميييا ورد فييي قيييذا القييانون فللمصيييرف الييتظلم فيييي قييرار الشيييطب الصييادر عييين سييلطة النقيييد أمييام الجريييات  -3
 القضائية، على أن يبقى مغلقا إلى حين صدور القرار النرائي بشأنه من جرة ا ختصاص.

 لسلطة النقد إلغاء الترخيص في الحا ت اآلتية: -4
 بناء على معلومات هاذبة أو مضللة.إذا حصل المصرف على الترخيص  -أ
إذا توقيف المصييرف ميدة تتجيياوز ثالثية أشييرر عين تلقييي ودائييم أو غيرقيا ميين األميوال القابليية لليرد ميين الجمرييور، أو  -ب

 عن منح ائتمان.
 إذا غير في طبيعة نشاطه وعمله خالفا لشروط الترخيص الممنوح له. -ي
ميييال وا حتييياطي الييذي قررتييه سيييلطة النقييد أو لييم يعيييد قييادرا علييى الوفييياء إذا لييم يعييد يمتلييك الحيييد األدنييى ميين رأس ال -د

 بالتزاماته نحو دائنية. 
مين رأسيمال المصيرف المييرخص دون  %10إذا تمليك شيخص أو مجموعية أشيخاص يعمليون معييا حصية تزييد عليى  -يقي

 موافقة مسبقة من سلطة النقد.
 إذا استدعت المصلحة العامة ذلك. -و
( 4لمصيرف األجنبيي، يلغيى التيرخيص الممنيوح ليه عيالوة عليى الحيا ت المنصيوص عليريا فيي الفقيرة )بالنسبة لفرع ا -5

إذا لم يعد المصرف قيادرا عليى مزاولية األعميال المرتبطية بتلقيي الودائيم أو غيرقيا مين األميوال القابلية لليرد مين الجمريور 
ي التصييييرف بموجييييودات المصييييرف أو تحويييييل فييييي البلييييد األم وفييييي فلسييييطين، و  يجييييوز لفييييرع أو فييييروع المصييييرف األجنبيييي

 ملميترا إ  بعد الوفاء بجميم التزاماته في فلسطين وموافقة سلطة النقد الخطية على ذلك.
 (59مادة )

تحيدد سيلطة النقييد فيي قييرار إلغياء التييرخيص التياريخ الييذي يصيبح بموجبييه القيرار نافييذا، واعتبيارا ميين قيذا التيياريخ    -1
ولييية أي نشييياط مصيييرفي   يسيييمح بييييه القيييرار صيييراحة وميييم ذليييك يظيييل المصيييرف خاضييييعا يجيييوز للمصيييرف أو الفيييرع مزا

 ألحهام قذا القانون وأية أنظمة أو قرارات صادرة بمقتضا  وذلك إلى حين ا نتراء من الوفاء بالتزاماته ورد الودائم.
 يجب أن يهون القرار الصادر بإلغاء الترخيص مسببا.  -2

يييان أيييية أمييور تييير  سييلطة النقيييد وجييوب اتخاذقيييا هتحديييد اإلجيييراءات المتعلقييية يجييوز أن يتضيييمن القييرار الصيييادر ب  -3
بمصيييييادرة األميييييوال الخاصيييييية بيييييأي ميييييين رئييييييس أو أعضييييياء مجلييييييس اإلدارة أو ميييييوظفي المصييييييرف إذا ثبتيييييت مسييييييئوليته 
الشخصيييية عيييين خسيييائر المصييييرف، وهيييذلك تجميييييد أمييييوال الميييودعين والعمييييالء اآلخيييرين فييييي المصيييرف بصييييورة مؤقتيييية 

 تنفيذ قذا القانون.ألغراض 

ن عليييى األقييييل تصييييدران فييييي فلسييييطين.تيالجرييييدة الرسييييمية وفييييي صييييحيفتين يييييوميجيييب نشيييير القييييرار الصييييادر فييييي   -4
  

 الفصل التاسع
 ( 60مادة )
  تعين سلطة النقد المدير المفوض لتحقيك األغراض التالية:

 المحافظيييييييييييييييييييييييييييية علييييييييييييييييييييييييييييى موجييييييييييييييييييييييييييييودات المصييييييييييييييييييييييييييييرف وذلييييييييييييييييييييييييييييك لصييييييييييييييييييييييييييييالح المييييييييييييييييييييييييييييودعين والمسيييييييييييييييييييييييييييياقمين. -أ
  ويم الوضم المالي للمصرف.تق -ب
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البحيث عيين فييرص لبيييم المصييرف إلييى مؤسسيية مالييية أو دمجييه أو ضييمه فييي مؤسسيية مالييية أخيير  أو إعييادة قيهليية  -ي
  رأسماله مم األخذ في ا عتبار محددات حصص ملمية المؤسسين وفك أحهام قذا القانون.

 التوصية إلى سلطة النقد بتصفية المصرف. -د
 (61مادة )

دير المفيوض هاميل الصيالحيات اإلداريية، التيي تخولريا ليه سيلطة النقيد، ويخضيم فيي ذليك لرنظمية واألوامير التييي للمي -أ
 تفرضرا عليه من حين آلخر. 

 للمدير المفوض تشغيل المصرف بأفضل الطرت المناسبة إلعادته إلى وضعه المالي السليم. -ب
يتمتيم برييا اإلدارييون والمسييؤولون والموظفيون فييي المصييرف. يتمتيم المييدير المفيوض بيينفس الحقيوت والواجبييات التييي -ي

  
لين فيي المصيرف ميا ليم يطليب الميدير المفيوض ئو توقيف صيالحيات المسياقمين، واإلدارييين وأعضياء المجليس والمسي -د

 من أي منرم ممارسة أعمال معينة.
ولليدفم إليى الييدائنين إذا رأ   للميدير المفيوض بعييد موافقية سيلطة النقييد تخصييص مبيالم للسييحب مين قبيل المييودعين -يقي

 أن ذلك مناسبا.
  يعامل جميم المودعين والدائنين الذين لرم نفس مستو  الحقوت على أصول المصرف نفس المعاملة. -و
 يقدم المدير المفوض تقارير منتظمة إلى سلطة النقد حول نتائا أعماله.  -ز

 (62مادة )
 ة:تنتري مرمة المدير المفوض في الحا ت اآلتي

 انتراء المدة المحددة له. -أ
إذا قييررت سيييلطة النقييد بنييياء عليييى توصييية الميييدير المفيييوض بأنييه فيييي وسييم المصيييرف العيييودة إلييى أعماليييه المعتيييادة  -ب

 بطريقة صحيحة وسليمة.
 إذا قررت سلطة النقد تصفية المصرف.  -ي

 الفصل العارر
 التصف ة

 (63مادة )
العالقيية يصييدر قييرار تصيييفية المصييرف ميين قبييل سييلطة النقييد وذلييك فييي حالييية  بمييا   يتعييارض مييم القييوانين السييارية ذات

 إلغاء ترخيص المصرف أو شطبه من السجل.
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 ( 64مادة )
   يجوز صدور قرار من الجمعية العمومية بتصفية المصرف إ  بعد الرجوع لسلطة النقد وأخذ موافقترا على ذلك.

 ( 65مادة )
تيييييولى سييييلطة النقيييييد جميييييم السيييييلطات والصييييالحيات اإلشيييييرافية الالزميييية لتصيييييفية بمييييا   يتعيييييارض مييييم أي قيييييانون آخيييير ت

المصيرف ولريا أن تتخيذ مييا تيرا  مناسيبا ميين اإلجيراءات بريذا الخصيوص، وتعييين مين تختيار  للقيييام بريذ  المرمية، وتراعييي 
 طبيعة وأحهام المصرف اإلسالمي عند صدور قرار بتصفيته.
 (66مادة )

( مييين رأسيييماله وتمييييون غيييير قابليييية %10-5يضييييم ليييد  سييييلطة النقيييد وديعييية بقيميييية )أجنبيييي ميييرخص أن فييييرع عليييى هيييل 
لالنتقييال إ  عنييد الضيييرورة وبموافقيية سيييلطة النقييد وفيييي حاليية التصيييفية   يجييوز إخيييراي أي ميين موجيييودات الفييرع األجنبيييي 

 وأمواله أو تحويلرا إ  بعد الوفاء بجميم ا لتزامات المتوجبة عليه في الداخل. 
 (67مادة )

 توزع أموال التصفية وفقا لما يلي:
 أجر المصفي ونفقات التصفية. -1
 رواتب وأجور موظفي المصرف. -2
 الضرائب والرسوم المستحقة على المصرف. -3
 حقوت المودعين. -4
 الدائنين الممتازين. -5
 الدائنين العاديين. -6
 المساقمين. -7
 أي حقوت أخر .  -1

 صل الحادي عررالف
 اندماج المصارف

 ( 68مادة )
يجيوز لسييلطة النقييد إصيدار قييرار بييدما مصيرف فييي مصييرف آخير إذا اقتضييت المصييلحة العامية ذلييك، اعتمييادا علييى  -أ

 توصية المدير المفوض وبعد موافقة المصرف الذي يتم ا ندماي فيه وقيئته العامة. 
   يجوز لمصرف أن يندما في مصرف آخر، إ  بموافقة سلطة النقد. -ب

 (69مادة )
 تضم سلطة النقد آليات الدما المناسبة بما   يتعارض مم القوانين المعمول برا. -أ
  تختار سلطة النقد المستشارين والخبراء المتخصصين لتقويم الوضم المالي للمصرف محل الدما. -ب
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 الفصل الثان  عرر
 المصارف االس م ة

 ( 70مادة )
 

إصييدار األوامييير والتعليمييات التيييي تراقييا  زمييية وضييرورية لتنظييييم وضييب  أعميييال وفقييا ألحهيييام قييذا القيييانون لسييلطة النقيييد 
 المصارف اإلسالمية وتنفيذقا.

 (71مادة )
 تخضم جميم أعمال المصارف اإلسالمية وأنشطترا لما تفرضه أحهام الشريعة اإلسالمية.



 

 23 

م )
 رق

رف
صا

الم
ن 

انو
ق

2
نة 

لس
 )

20
02

 م
 

ع )
وقائ

د ال
عد

41)
 

 ( 72مادة )
 ف ذلك في قذا الفصل.يخضم المصرف اإلسالمي لجميم أحهام قذا القانون ما لم يرد خال -أ
تصييدر سيييلطة النقيييد تعليميييات خاصييية تحيييدد فيريييا األعميييال واألنشيييطة المصيييرفية التيييي يجيييوز للمصيييارف اإلسيييالمية  -ب

القييام برييا، والسيقوف والنسييب المتعلقيية بهيل نشيياط ميين أنشيطة المصييرف اإلسيالمي، بمييا يحييافظ عليى اسييتقرار المصييرف 
 اإلسالمي وحمايته.

 إلسالمية القيام بما يلي:يحظر على المصارف ا -ي
ميين رأس ميييال  %10تقييديم تمويييل بييأي شيييهل ميين األشييهال المسيييموح برييا ألي شييخص طبيعييي أو اعتبييياري يتجيياوز  -1

 المصرف غير الخاضم ألي التزامات دون إذن خطي من سلطة النقد.
ليييم يحصيييل عليييى شيييخص طبيعيييي أو اعتبييياري   يقييييم فيييي فلسيييطين ميييا   تقييديم تموييييل بيييأي شيييهل مييين األشيييهال أل -2

 موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.
 (73مادة )

 للمصيييييييييييييييييييييييييييييرف اإلسيييييييييييييييييييييييييييييالمي فيييييييييييييييييييييييييييييي سيييييييييييييييييييييييييييييبيل تحقييييييييييييييييييييييييييييييك أقدافيييييييييييييييييييييييييييييه أن يقيييييييييييييييييييييييييييييوم باألنشيييييييييييييييييييييييييييييطة التالييييييييييييييييييييييييييييييية:
 ممارسة األعمال المصرفية القائمة على أسس الشريعة اإلسالمية سواء داخل وخاري فلسطين. -أ
 القيام بدور الوهيل في مجال الخدمات ا جتماعية. -ب
 العمل هوصي إلدارة الشرهات وتنفيذ الوصايا. -ي
أييييية أعمييييال أخيييير  تتفييييك مييييم األوامييييير والقييييرارات الصييييادرة عيييين سييييلطة النقيييييد بمييييا   يتعييييارض مييييم أحهييييام الشيييييريعة  -د

 اإلسالمية. 
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 ( 74مادة )
 دقة.يجب على المصارف اإلسالمية اإلفصاح عن طبيعة واستخدامات األموال المودعة لديرا ألصحاب الحسابات ب

 (75مادة )
يلتييييزم المصييييرف اإلسييييالمي بتعيييييين قيئيييية رقابييييية شييييرعية، قبييييل مباشييييرته ألعمالييييه،   يقييييل عييييدد أفرادقييييا عيييين ثالثيييية  -1

  أشخاص ويهون رأيرا ملزما في جميم نشاطاته.
 تعييين قيئييية الرقابيية الشيييرعية ميين قبيييل الجمعييية العموميييية للمصيييرف وبعييد موافقييية سييلطة النقيييد، و  يحييك فصيييل أحيييد -2

  أعضائرا إ  بموافقة سلطة النقد.
تتيييولى قيئييية الرقابييية الشيييرعية مسيييؤولية التأميييد مييين أن جمييييم أعميييال وأنشيييطة المصيييرف اإلسيييالمي تتفيييك ميييم أحهيييم  -3

 الشريعة اإلسالمية قبل دخول المصرف فيرا وخالل تنفيذقا وتصفيترا.
 الفصل الثالث عرر

 أحكام  تام ة وانتقال ة
 ( 76مادة )

لنقيد وفقيا ألحهييام قيذا القيانون تحديييد أييام وسياعات العمييل المصيرفي فيي المصييارف وأييام العطيل واإلجييازات لسيلطة ا -أ
 التي تعطل فيرا المصارف أعمالرا.

أي التييزام يسييتلزم أداؤ  فيييي مصييرف، ويصيييادف يييوم عطلييية يعتبيير موعيييد أداء ا لتييزام عنيييد فييتح المصيييرف فييي ييييوم  -ب
 العمل الثاني.

 (77مادة )
مصارف القائمة فيي فلسيطين وقيت العميل بأحهيام قيذا القيانون حيائزة لتيرخيص مصيرفي هميا ليو هيان ترخيصيا قيد تعتبر ال

صيدر وفقييا ألحهاميه، وعلييى قييذ  المصيارف أن توفييك أوضيياعرا وفقيا ألحهامييه خييالل سينة ميين تيياريخ العميل بييه ولسييلطة 
 النقد تمديد قذ  الفترة لمدة أو لمدد أخر  إذا رأت بذلك  زما.

 (78) مادة
تعمييل سييلطة النقييد وبالتعييياون مييم المصييارف العاملييية فييي فلسييطين علييى إنشييياء الجمعيييات وا تحييادات ذات العالقييية  -أ

  بالعمل المصرفي.
 يجوز لسلطة النقد وبالتعاون مم المصارف العاملة في فلسطين إنشاء معاقد تدريب مصرفية. -ب
 لسطين إنشاء مؤسسة ضمان القروض والودائم.لسلطة النقد وبالتعاون مم المصارف العاملة في ف -ي
 يجوز لجرات مصرفية أخر  إنشاء معاقد تدريبية بعد موافقة سلطة النقد. -د

 (79مادة )
تضيم سيلطة النقيد خيالل سيتة أشيرر الليوائح الالزمية لتنفيييذ أحهيام قيذا القيانون، وتصيدر بقيرار مين رئييس السيلطة الوطنييية 

لييى حييين صييدورقا، يسييتمر العمييل باألنظميية والتعليمييات الصييادرة عيين سييلطة الفلسييطينية وتنشيير فييي الجريييدة الر  سييمية، وا 
 النقد بما   يتعارض مم أحهام قذا القانون.
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 ( 80مادة )
 

م المعميول بييه فييي محافظييات الضييفة، ويلغييى قييانون الصييرافة 1966لسيينة  94يلغيى العمييل بقييانون البنييوك المؤقييت رقييم 
  ى المد  الذي تتعارض فيه أحهامه مم أحهام قذا القانون.وتعديالته إل 1941لسنة  26رقم 

 هما يلغى هل حهم يخالف أحهام قذا القانون.
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 ( 81مادة )
على جميم الجرات المختصة هيل فيميا يخصيه تنفييذ أحهيام قيذا القيانون، ويعميل بيه بعيد ثالثيين يوميا مين تياريخ نشير  فيي 

 الجريدة الرسمية.
 

 م 21/5/2002خ صدر في مدينة رام هللا بتاري
  يق1423/ربيم األول/9الموافك              

 
 

  اسر عرفا  
 رئ س اللننة التنفيذ ة لمنظمة التحرير الفلسطين ة 

 رئ س السلطة الوطن ة الفلسطين ة


