ميثاق سلوكيات العمل المصرفي
لعب اجلهاز امل�صرفـي الفل�سطيني منذ �أن بد�أ بالت�شكل مع قدوم ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية فـي العام  ،1994دور ًا رئي�سي ًا فاع ًال فـي االقت�صاد الوطني واحلياة االجتماعية
فـي الأرا�ضي الفل�سطينية.
ورغم حداثة ن�ش�أة هذا اجلهاز مقارنة مع الدول الأخرى ودول اجلوار �إال �أنه �أثبت مقدرة
وكفاءة كبريتني على امل�ستويني املهني والفني وا�ستطاع �أن ي�شق طريقة و�سط حتديات
وظروف عمل غري اعتيادية و�أو�ضاع تت�سم بعدم اال�ستقرار.
وعلى امتداد الأعوام املا�ضية �شهدت ال�سوق الفل�سطينية منو ًا ملحوظ ًا فـي عدد البنوك
التي متتلك �شبكة فروع فـي ال�ضفة وغزة تزيد عن ( )120فرع ًا ومكتب ًا.
وترافقت هذه الزيادة والتو�سع مع تقدمي خدمات م�صرفـية حديثة �شاملة للجمهور ب�إتباع
الأ�ساليب العلمية واملهنية ،ما �أحدث تطور ًا كبري ًا فـي ال�ساحة امل�صرفـية.
وفر�ض هذا النجاح على اجلهاز امل�صرفـي حتديات �ضخمة للحفاظ على الإجنازات
واملكت�سبات التي حتققت وحمله م�س�ؤولية تاريخية جتاه �أهمية مواكبة التطورات امل�صرفـية
العاملية من جهة والتم�سك بتقاليد العمل امل�صرفـي و�سلوكياته حتى ت�سود فـي ال�سوق املعايري
الهادفة �إىل ا�ستمرار دفع منو االقت�صاد ومع ازدياد عدد البنوك والعاملني فـي امل�صارف
والتو�سع فـي اخلدمات كان لزام ًا على البنوك التفكري ب�ضرورة تر�سيخ الكثري من املفاهيم
التي حتكم هذا التو�سع ،و�أهمها االرتباط الأدبي بني البنوك وتعميق ال�شعور باالنتماء ملهنة
العمل ال�صرفـي بني العاملني فـي البنوك ،و�أي�ضا التعاون بني وحدات اجلهاز امل�صرفـي ما
ينعك�س �إيجابيا على م�ستوى اخلدمات امل�صرفـية املقدمة جلمهور املتعالني ،وكذلك على
تنظيم و�ضبط املناف�سة البناءة بني البنوك الزميلة بلوغ ًا للهدف ذاته.
وفـي �ضوء كل ذلك عملت جمعية البنوك فـي فل�سطني انطالق ًا من الإميان بدورها فـي دفع
العمل امل�صرفـي �إىل الأمام واالرتقاء بهذا القطاع احليوي على �صياغة �إطار �شامل يكون
مبثابة ميثاق يحكم �سلوكيات العمل امل�صرفـي� ،صادقت عليه البنوك بالإجماع فـي اجتماع
اجلمعية العمومية املنعقد بتاريخ  ،2003/3/31وذلك ت�أكيد ًا اللتزامها ب�أحكامه كواجب
مهني ووطني.
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الباب األول

الق�سم
البند األول:

ي�ؤدي جميع العاملني فـي البنوك الق�سم الوارد فـي هذا الباب وكذلك كل من يبد�أ مزاولة العمل
وقبل �أن يت�سلم عمله ،ويكون ذلك بتوقيعهم منفردين على منوذج يت�ضمن الن�ص الكامل للق�سم
�أمام مدير عام البنك �أو املدير الإقليمي �أو من يفو�ضانه من امل�س�ؤولني.
البند الثاني:

يكون ن�ص الق�سم كالآتي:
«اق�سم باهلل العظيم �أن �أ�ؤدي عملي فـي البنك ب�صدق و�أمانة و�إخال�ص ،و�أن �أحافظ على �شرف
املهنة و�أ�سرار البنك والعمالء �أثناء عملي وبعد تركي للخدمة ،و�أن �أحرتم القوانني والقرارات
والأعراف املنظمة للعمل امل�صرفـي و�أن �أعمل ب�أحكام ميثاق �سلوكيات العمل امل�صرفـي ن�ص ًا وروح ًا
مراعي ًا �صالح االقت�صاد الوطني».
الباب الثاني

�شرف املهنة امل�صرفـية
البند الثالث:

�إن جناح �أي بنك فـي بلوغ �أهدافه يعتمد بالدرجة الأوىل على الثقة التي يوليه له عمال�ؤه ،وامل�صرفـي
– بحكم واجبه – هو عماد هذه الثقة ،ومن ثم يجب عليه �أن يبذل ق�صارى جهده فـي عمله لتقدمي
خدمة م�صرفـية متميزة و�أن يلتزم باملو�ضوعية والتجرد فـي معاملة عمالئه و�أن يحفظ �أ�سرارهم
متوخي ًا فـي ذلك الأمانة والنزاهة وال�شرف.
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البند الرابع:

�أن العمل امل�صرفـي يقوم على تقاليد و�آداب خا�صة وهي فـي الوقت ذاته جزء ال يتجز�أ من التقاليد
والآداب العامة ،ومن ثم ينبغي على امل�صرفـي – كع�ضو فـي املجتمع – �أن يكون منوذج ًا م�شرف ًا
ل�سمو اخللق و�أه ًال للثقة و�أن تكون عالقاته العامة واخلا�صة م�ؤكدة لهذه ال�صفات و�أن ين�أى بنف�سه
عن مواطن ال�شبهات.
البند الخامس:

�إن التناف�س ال�شريف والتعاون البناء بني البنوك يعد �أمر ًا طبيعي ًا حيوي ًا للتو�صل �إىل مناخ م�صرفـي
�سليم ،وينبغي على امل�صرفـي �أن ميار�س ذلك بكل ما تنطوي عليه كلمة ال�شرف من معاين وعلى
امل�صرفـي فـي الوقت ذاته �أن يف�صل بني التعاون البناء واملناف�سة ال�شريفة التي تدور حول م�ستوى
�أداء اخلدمة امل�صرفـية ،وبني املناف�سة غري امل�شروعة التي ت�ضر مب�صالح امل�ؤ�س�سة امل�صرفـية
الأخرى.
وفـي جميع الأحوال يجب �أال تندفع البنوك نحو املناف�سة على ح�ساب عوامل الأمان �أو تخل بتعهدها
جتاه البنوك الزميلة �أو �أن ت�ساعد – عن ق�صد – املتعاملني مع البنوك على الإخالل بتعهداتهم
معها.
البند السادس:

�إن امل�صرفـي يتعامل فـي �أداة �أ�سا�سية للتبادل التجاري هي النقود – وهذه الأداة بكل مقوماتها
و�إغراءاتها تتطلب �أق�صى درجات من ال�شرف والأمانة ،وال يجوز للم�صرفـي �أن ي�ستغل وظيفته فـي
حتقيق م�صلحة �شخ�صية ،كما ال يجوز له �أن يتقا�ضى من العمالء �أي مقابل عن �أي عمل يدخل فـي
اخت�صا�ص وظيفته بالبنك ،لأن فـي ذلك ك�سب ًا غري م�شروع يحا�سب عليه القانون.
البند السابع:

�إن القرارات املتعلقة بالعمل امل�صرفـي ال حتتمل الت�أخري ،تتطلب الدقة واحل�سم ،ومن ثم يجب على
امل�صرفـي �أن يت�صف باملرونة التي يتطلبها �أداء العمل امل�صرفـي دون �أن يتخلى عن احرتام القوانني
والقرارات والأعراف املنظمة للعمل امل�صرفـي و�أحكام هذا امليثاق.
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البند الثامن:

بقدر ما تكون �سلطة امل�صرفـي فـي اتخاذ القرار تكون م�س�ؤوليته ،وعليه �أن ي�ستخدم �سلطته التقديرية
�إىل جانب الدراية واخلربة العملية فـي �إ�صدار القرار وبالتايل ف�إن تقييم القرار امل�صرفـي يجب �أن
يراعى فـيه املعلومات املتاحة والظروف والأو�ضاع التي توافرت وقت اتخاذه.
الباب الثالث

العاملون باملهنة امل�صرفـية
البند التاسع:

�إن العمالة املاهرة املدربة هي العن�صر الأول والأ�سا�سي فـي جناح البنك ،ومن ثم ف�إن االهتمام
بالتدريب ونقل اخلربات يعترب واجب ًا �أ�سا�سي ًا على الأجيال احلالية جتاه الأجيال التالية.
البند العاشر:

�إن �إعداد العمالة املدربة يتطلب �إنفاق ًا ا�ستثماري ًا وجهد ًا طويل املدى ،ولذلك ف�إن انتقال هذه
العمالة من بنك لآخر داخل الأرا�ضي الفل�سطينية ،يجب �أن ينظم بحيث ال يخل ب�أ�س�س املناف�سة امل�شروعة
من جهة ومبا ال ي�ضر ا�ستثمارات البنك فـي تكوين اخلربات من جهة �أخرى.
وميكن للبنك الذي يكون فـي حاجة �إىل خربات م�صرفـية متخ�ص�صة تتوافر لدى بنك �آخر �أن يعقد معه
اتفاق ًا للخربة والتعاون الفني فـي �إطار �أحكام هذا امليثاق.
كما يراعى قبل تعيني عاملني ممن اكت�سبوا خربة م�صرفـية متخ�ص�صة تزيد مدتها عن ثالث �سنوات ويعملون
فـي البنوك الزميلة �أن يقدموا ما يثبت قبول ا�ستقالتهم �صراحة و�إخالء طرفهم من البنوك التي يعملون بها،
و�أن يكون قد م�ضى على تركه العمل فرتة ثالثة �شهور �إذا كان �أحد امل�س�ؤولني من الإدارات املتو�سطة �أو العليا.
البند الحادي عشر:

�إن التو�صل �إىل �إطار متنا�سق ي�ضمن فـيه حد �أدنى للأجور واملرتبات للعاملني فـي البنوك �أمر
مطلوب وهام لتفادي �إختالالت �ضارة فـي هياكل الأجور للعاملني باحلقل امل�صرفـي.
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البند الثاني عشر:

�إن تعاون البنوك مع جمعية البنوك فـي فل�سطني لإجناح معهد فل�سطني للدرا�سات املالية وامل�صرفـية
ميثل تطور ًا مهم ًا وحتمي ًا فـي �سبيل تقدم العمل امل�صرفـي وتكوين كوادر تتوىل زمام اجلهاز امل�صرفـي
فـي امل�ستقبل ،وعلى البنوك �أن تتعاون مع املعهد ب�إيفاد املتدربني ومده بالإمكانيات التدريبية حتى
ميكن توفـري التخ�ص�صات الالزمة التي تتناف�س البنوك على اجتذابها وت�ستثمر الأموال فـي �سبيل
تكوينها.
البند الثالث عشر:

على البنوك �أن ت�ضع ال�ضوابط التي ت�ضمن �صدق الإعالن وو�صول الر�سالة الإعالنية جلمهور
املتعاملني دون مغاالة �أو تقدمي وعود ال ي�ستطاع حتقيقها �أو امل�سا�س بالبنوك ،وذلك بو�ضعها �أ�س�س
و�أ�ساليب تنفـيذ ما يرد بالإعالن ب�شرف عدالة ودون �أية تعديالت فـي نتائج التنفـيذ لأية �أغرا�ض
�أخرى مل ترد فـي الإعالن.
الباب الرابع

اخلدمات والعمليات امل�صرفـية وت�سويقها
البند الرابع عشر:

�إن االهتمام با�ستحداث اخلدمات امل�صرفـية وتطويرها يتطلب تكاتف جهود البنوك لتحقيقها.
البند الخامس عشر:

�إذا كان تعاون البنوك فـي تطوير اخلدمات امل�صرفـية يعد �أمر ًا واجب ًا ف�إن تناف�سها فـيما بينها
وفـي الإطار امل�شروع يعترب �أمر ًا مرغوب ًا فـيه حتى ميكن �أن تثمر هذه املناف�سة مزيد ًا من اخلدمات
والتطوير.
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البند السادس عشر:

�إن التو�سع فـي اخلدمات امل�صرفـية ون�شر الوعي امل�صرفـي لدى خمتلف فئات املجتمع ،وتنمية
الودائع ب�أنواعها املختلفة و�أحجامها �صغريها وكبريها وتطوير النظم االدخارية هو الطريق لتعبئة
مدخرات املجتمع لتوظيفها فـي املجاالت املختلفة ومتويل امل�شروعات اال�ستثمارية التي تخدم النمو
االقت�صادي.
البند السابع عشر:

�إن االلتزام بال�سيا�سات النقدية واالئتمانية وامل�صرفـية والقرارات املنظمة لها يعد واجبا وطني ًا
حتى تتحقق الأهداف املن�شودة ل�صالح االقت�صاد الوطني.
وكذلك االلتزام بالقرارات والتو�صيات التي ت�صدر عن جمل�س الإدارة �أو اجلمعية العمومية جلمعية
البنوك فـي فل�سطني والتي تتعلق بنواحي العمل امل�صرفـي املختلفة يعد �أمر ًا �ضروري ًا للحفاظ على
ح�سن العالقات بني البنوك و�ضمان انتظام �سري املعامالت امل�صرفـية.
البند الثامن عشر:

ونظرا لأن القرار االئتماين يجب �أن يرتكز على قاعدة منا�سبة من املعلومات للحد من املخاطر ،ف�إن
تبادل املعلومات ال�صادقة بني �أع�ضاء اجلمعية عن عمالء االئتمان يعد �أمر ًا حيوي ًا ل�صالح البنوك
واالقت�صاد الوطني مع ًا ،مع �ضرورة االلتزام بقاعدتني �أ�سا�سيتني هما ال�سرية والدقة ،وااللتزام
بعدم الإف�ضاء عن �شخ�صية امل�ستف�سر �أو �شخ�صية م�صدر املعلومات دون موافقة خطية منهما،
ويجب �أن ال يخل ا�ستخدام املعلومات التي يتم احل�صول عليها من بنك زميل بالتناف�س ال�شريف
بني البنوك .ويراعى �أن تتم الإجابة على البنك امل�ستف�سر �أو طالب اال�ستعالم خالل وقت منا�سب
متميزة بالدقة وال�صدق ل�ضمان ا�ستمرارية التعاون البناء بني البنوك.
البند التاسع عشر:

�إن ما يتحمله العاملون باجلهاز امل�صرفـي من �أعباء وم�س�ؤوليات وما يتعر�ضون له من خماطر
التقدير والتوقع وغريها من ح�سا�سيات املهنة ،ي�ستلزم بال�ضرورة �إحاطتهم ب�سياج من ال�ضمانات
تكفل لهم التحدي بالقرار املح�سوب فـي الوقت املنا�سب دون �إحجام �أو تردد ومتكنهم فـي الوقت
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ذاته من الأخذ بزمام املبادرات البناءة.
ومن هنا ف�إن املعاجلة ال�سليمة لأخطاء وخمالفات العاملني باملهنة يتعني �أن تكون من خالل اجلهاز
امل�صرفـي وفـي �إطاره �أو ًال وينبغي قبل اللجوء �إىل ال�سلطات الرقابية �أو الق�ضائية �أن تتوافر الأدلة
على وجود عنا�صر االنحراف عن طريق حتقيق م�صرفـي يو�ضح �أ�سانيد امل�ساءلة.
و�إذا قرر �أحد ه�ؤالء العاملني اال�ستعانة باخلرباء لال�سرت�شاد بالر�أي الفني امل�صرفـي لدى
ال�سلطات املخت�صة فـي الدولة �أو غريها من الهيئات �أو اجلهات فـي الداخل واخلارج عليه �أن
يعر�ض �أ�سما�ؤهم على جمعية البنوك فـي فل�سطني ،لأخذ موافقتها عليهم ب�صفتها هي التي تختار
اخلرباء الالزمني لإبداء الر�أي الفني امل�صرفـي وذلك حتقيق ًا لل�صالح العام.
الباب الخامس

التوفـيق
البند العشرون:

�إن االلتزام بتقاليد العمل امل�صرفـي يتطلب ت�صفـية اخلالفات التي قد تن�ش�أ بني البنوك بطريقة
ودية وعادلة و�سريعة عرب جمعية البنوك فـي فل�سطني.
البند الواحد والعشرين:

على البنك الذي يرغب فـي اللجوء �إىل طريق التحكيم �أن يوجه طلبا �إىل جمعية البنوك مت�ضمنا
وجهة نظره و�أن يرفق به امل�ستندات امل�ؤيدة لها وتتوىل اجلمعية �إخطار الطرف الآخر بطلب
التحكيم ،ومطالبته بتقدمي مذكرة تت�ضمن رده م�ؤيد ًا بامل�ستندات خالل �شهر ،ويرتتب على انق�ضاء
املهلة املذكورة دون تقدمي هذه املذكرة اعتبار ذلك الطرف راف�ضا لطلب التحكيم.
البند الثاني والعشرين:

فـي حالة قبول طرفـي اخلالف حل النزاع تختار اجلمعية حمكم ًا �أو �أكرث من غري املنتمني �إىل �أطراف النزاع.
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البند الثالث والعشرين:

يعر�ض املحكم �أو املحكمون �صيغة حلل النزاع ب�صورة ودية ،وفـي حال قبول الأطراف هذه ال�صيغة
يثبت االتفاق فـي حم�ضر يوقع عليه املحكم �أو املحكمون والأطراف املتنازعة� ،أما �إذا اخفق م�سعى
التحكيم فتبقى حقوق كل طرف كما كانت قبل تقدمي طلب التحكيم وال يحق لأي منهم االحتجاج
بال�صيغة التي كانت مقرتحة حلل النزاع ودي ًا.
البند الرابع والعشرين:

حتدد �إدارة اجلمعية مع طرفـي النزاع ر�سوم و�أتعاب التحكيم ومن �سيتحملها م�سبق ًا.

الباب السادس

�أحكام ختامية
البند الخامس والعشرين:

على البنوك �أن تتعامل فـيما بينها ملواجهة احتماالت التزوير واالختال�س وخيانة الأمانة والت�أمني
�ضد خماطر العمل امل�صرفـي.
البند السادس والعشرين:

�إن االلتزام ب�أحكام القانون وقرارات �سلطة النقد الفل�سطينية وقرارات جمعية البنوك فـي فل�سطني
والعرف امل�صرفـي و�أحكام هذا امليثاق �أمر واجب على �أع�ضاء اجلهاز امل�صرفـي والعاملني به.
وملجل�س �إدارة جمعية البنوك عند ثبوت خمالفة ج�سمية لأحكام هذا امليثاق وبعد التعرف على
وجهة نظر املخالف ،الإعالم عن ذلك ل�سلطة النقد الفل�سطينية والبنوك العاملة فـي فل�سطني.
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