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 م2005( لسنة 24قانون الدين العام رقم )
 

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

 ( منه، 41م وتعديالته، السيما المادة )2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
 م، 09/11/2005ة بتاريخ وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقد

 وبناًء على الصالحيات المخولة لنا، 
 وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

 أصدرنا القانون التالي:
 الفصل األول

 تعاريف وأحكام عامة
 ( 1مادة )

ف يكوون للللمووات والعبووارات ااتيوة الووواردة فووي نوذا القووانون المعوواني المخصصوة لدووا أدنوواه موا لووم توودل القرينوة علووى خووال
 ذلك:

 السلطة الوطنية الفلسطينية. السلطة الوطنية:
 مجلس وزراء السلطة الوطنية. مجلس الوزراء:

الوووووزارات والووودوائر الحكوميووووة المدرجووووة كمرالوووز ماليووووة مسووووتقلة فوووي قووووانون الموازنووووة العاموووة السوووونو  للسوووولطة  الحكومةةةةة:
 الوطنية.
 ( من نذا القانون.2)اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى المادة  اللجنة:
 وزارة المالية. الوزارة:
 وزير المالية. الوزير:
 دائرة الدين العام بوزارة المالية. الدائرة:
 مدير عام الدائرة. المدير:
 محافظ سلطة النقد. المحافظ:

 اللتزاماتدا. الرصيد القائم لاللتزامات المالية الحكومية، غير المسدد والمترتب عليدا دفعه تسديداً  الدين العام:
االلتزامووات الماليوووة المترتووب علووى الحكوموووة دفعدووا تسوووديدًا لهموووال التووي اقترضوووتدا موون الووودول  الةةدين العةةةام ال:ةةةارج :

 والديئات والمؤسسات الدولية الخارجية بمقتضى القانون.
ي اقترضوتدا بموجوب سووندات االلتزاموات الماليوة المترتووب علوى الحكوموة دفعدوا تسوديدًا لهمووال التو الةدين العةام الةدا:ل :

 حكومية أو من بنوك محلية أو مؤسسات مالية محلية أخرى.
 الدين الذ  يعطى األولوية في السداد على غيره من أنواع الديون األخرى. الدين الممتاز:

 سوووووووووووووووووووند الووووووووووووووووووودين العوووووووووووووووووووام الوووووووووووووووووووذ  تسوووووووووووووووووووج  قيمتوووووووووووووووووووه االسووووووووووووووووووومية باسوووووووووووووووووووم ماللوووووووووووووووووووه. السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةند المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجل:
 ومة والذ  تسج  قيمته باسم مالله وال تزيد مدته على سنة.الصك الصادر عن الحك إذن ال:زينة:

 السندات المسجلة وأذونات الخزينة الصادرة بمقتضى نذا القانون. السندات الحكومية:
 األموال التي ترصد وتتجمع للوفاء بقيمة أ  إصدار من إصدارات الدين العام الداخلي. صندوق الوفاء:

 منظم بأحكام نذا القانون.سج  السندات الحكومية ال السجل:
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 اللجنة الوزارية العليا
 (2مادة )

تشووك  لجنووة برئاسووة الوووزير وعضوووية كووو  موون المحووافظ وموودير عووام نيئوووة سوووا رأس المووال تتووولى المدووام والصوووالحيات 
 ااتية:

دين العوووام إعووداد ااطوووار العوووام للسياسوووات ووضوووع االسوووتراتيجيات وتحديووود األنوووداف قصووويرة وطويلوووة األمووود ادارة الووو -1
 واستخداماته.

دراسوة المقترحوات والتوصويات المقدموة موون الجدوات الحكوميوة المعنيوة ومون الوودائرة ورفوع التوصويات لمجلوس الوووزراء  -2
 التخاذ القرارات المناسبة بشأندا.

 أ  أمور أخرى تلون الزمة لتحقيق مدامدا تللف بدا من مجلس الوزراء. -3
 ( 3مادة )

 قرارات اللجنة
 ون قرارات اللجنة نافذة إال بعد مصادقة مجلس الوزراء عليدا.ال تل

 ( 4مادة )
 اجتماعات اللجنة

 موووووون أربعووووووة بحضووووووور إال قانونيوووووواً  اجتماعدوووووا يكووووووون  وال رئيسوووووودا، موووووون بووووودعوة الحاجووووووة دعووووووت وكلمووووووا أشووووودر ثالثووووووة كوووووو  اللجنووووووة تجتموووووع

دا دا وتصدر أعضائ  الحاضرين. األعضاء بأغلبية قرارات
  (5) مادة
 العام الدين دائرة

 ااتية: المدام وتتولى العام الدين بشؤون  تختص العام" الدين "دائرة بالوزارة تشك 
ت. القروض وتللفة األموال رؤوس على الطارئة التطورات على والوقوف المالية، األسواا دراسة -1  واالستثمارا
 ة.الوطني السلطة بكفالة االقتراض تريد جدة أل  المالي المركز دراسة -2
 االقتراض. خالل من تمويلدا المقترح للمشاريع االقتصادية الجدوى دراسة -3
 مندا. ك  تللفة عبء وتحديد للقروض االقتصادية الجدوى دراسة -4
عداد القروض، بالتزامات الخاصة البيانات وتبويب تحلي  -5  الدورية. ااحصاءات وا 
 العام. الدين لمتابعة الالزمة السجالت مسك -6
 الوزير. قب  من بدا تللف العام بالدين تتعلق أخرى أمور أية -7

 ( 6مادة )
 تزويد البيانات

 تلتزم جميع نيال  الحكومة بتزويد الدائرة بجميع البيانات المتعلقة بما يخصدا من الدين العام ك  ستة شدور.
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 الفصل الثان 
 إدارة الدين العام

 ( 7مادة )
 سندات الحكومية يقيد فيه ما يأتي:تنظم الدائرة سجاًل يسمى سج  ال

 اسم مالك السند الحكومي. -1
 البيانات األساسية للسند الحكومي والفائدة المترتبة عليه. -2
 أ  تغيير يقع على مللية السند الحكومي أو رننه أو حجزه. -3

 ( 8مادة )
عووة مون الموظوف المسووئول عون السووج  يجووز اسوتخدام الحاسووب االوي فوي تنظوويم السوج ، وتعوود البيانوات الصوادرة والموق

 بمثابة مستندات رسمية.
 ( 9مادة)

 تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات الحكومية لدى أ  جدة ذات عالقة، بينة على ملليتدا.
 ( 10مادة )

ات الحكوميووة يوتم تبوادل المعلوموات مون الودائرة موع سولطة النقود ومركوز إيوداع األوراا الماليوة، والمتعواملين ب صودار السوند
يوميوووًا بواسووووطة الوثوووائق أو الوسووووائ  االلترونيووووة لضووومان قيووووود متماثلووووة لووودى كوووو  نوووذه الجدووووات، كمووووا يوووتم لدووووذه الغايووووة 

دارة نيئة سوا رأس المال شدريًا.  مطابقتدا من قب  سلطة النقد وا 
 (11مادة )

بوواالقتراض لصوالل الحكومووة وفقووًا ألحكووام موع مراعوواة مووا ورد فوي أ  قووانون  خوور، يعود الوووزير مخووواًل موون مجلوس الوووزراء 
 نذا القانون، على أن يعرض على مجلس الوزراء ك  حالة اقتراض وأخذ موافقته عليدا.

 ( 12مادة )
 يقتصر االقتراض الحكومي على أ  من األغراض ااتية:

 تموي  عجز الموازنة العامة. -1
 دعم ميزان المدفوعات. -2
 قانون الموازنة العامة أو أ  قانون  خر لمواجدة الحاالت الطارئة. تموي  المشاريع المدرجة في -3
 إعادة نيكلية الدين العام. -4

 ( 13مادة )
يضووع الووووزير بالتشووواور موووع المحوووافظ ومووودير عوووام نيئووة سووووا رأس الموووال خطوووة إصووودارات السوووندات الحكوميوووة وشووورو  

 بذات الطريقة.االلتتاب فيدا والوفاء بدا وااعالن عندا، وله تعدي  الخطة 
 ( 14مادة )

 يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ شرو  إدارة إصدار السندات الحكومية والقيمة ااجمالية أل  إصدار.
 ( 15مادة )

 تحدد فئات السندات والنصوص المحررة عليدا وأوصافدا وأشكالدا بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسيب الوزير.
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 ( 16مادة )
تزيود المودة الواقعوة بوين إصوودار السوندات وتواريخ الوفواء بدوا علوى عشوور سونوات، وألذونوات الخزينوة علوى سوونة  ال يجووز أن

 واحدة.
 ( 17مادة )

 ال يجوز تعدي  أ  شر  من شرو  إصدار السندات الحكومية بعد ااعالن عندا وتداولدا.
 ( 18مادة )

الموال شوورو  اعتمواد األشوخاص المتعواملين بااصوودارات تحودد بتعليموات يصودرنا المحوافظ وموودير عوام نيئوة سووا رأس 
 األولية للسندات الحكومية.

 ( 19مادة )
تتوولى الووزارة إصودارات الودين العوام، وعلوى الووزير تزويود المحوافظ ومودير عوام نيئوة سووا رأس الموال بتقوارير شودرية عون 

 أوضاع نذا الدين.
 ( 20مادة )

 من نذا القانون تلون السندات الحكومية قابلة للتداول.( 7دون ااخالل بما نصت عليه المادة )
 ( 21مادة )

 يقتصر االقتراض الداخلي للحكومة على االقتراض بواسطة السندات الحكومية.
 (22مادة )

يجووز للحكومووة االقتووراض موون البنووك المحليووة أو أيووة مؤسسووات ماليوة أخوورى بالقوودر الووذ  يحودده قووانون الموازنووة العامووة 
 السنو .

 ( 23مادة )
ال يجووووز للحكوموووة أن تلفووو  ماليوووًا أيوووة جدوووة كانوووت، ويجووووز ذلوووك اسوووتثناًء إذا تعلوووق األمووور بمشووواريع اسوووتثمارية تقتضوووويدا 

 المصلحة الوطنية بناًء على اقتراح من الوزير وموافقة من مجلس الوزراء.
 ( 24مادة )

 وائزه المستحقة دينًا ممتازًا.يعد الدين العام الداخلي الصادر بمقتضى نذا القانون وفوائده وج
 ( 25مادة )

 تعفى األرباح الناشئة عن االستثمار في السندات الحكومية وفوائدنا وجوائزنا المستحقة من الضرائب.
 ( 26مادة )

إذا صوادف موعود تسوديد أ  مبلووح مسوتحق مون الوودين العوام يووم عطلووة رسومية للحكوموة أو البنوووك فيكوون أول يووم عموو  
 وم الواجب التسديد فيه، أو حسبما تنص عليه اتفاقية القرض.يليه نو الي

 ( 27مادة )
 يوقف دفع الفائدة عن سند الدين الحكومي اعتبارًا من التاريخ المعين للوفاء به سواء قدم طلب لدفع قيمته أم لم يقدم.

 ( 28مادة )
اردنووا، وترصووود فووي الموازنووة العامووة سووونويًا يعتبوور الوودين العووام التزامووًا مطلقوووًا غيوور مشوورو  علووى الحكوموووة ويسوودد موون مو 

 المبالح اللافية لتسديد استحقاقاته وخدمته.
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 ( 29مادة )
 تنظم عملية سداد الدين العام بالئحة تنفيذية تصدر عن مجلس الوزراء.

 
 

 الفصل الثالث
 ( 30مادة )

لنووواتل المحلووووي ااجمووووالي موووون ا %40ال يجووووز أن يزيوووود الرصوووويد القوووائم للوووودين العووووام فوووي أ  وقووووت موووون األوقوووات علووووى 
 باألسعار الجارية للسنة األخيرة التي تتوافر عندا البيانات.

 ( 31مادة )
تحودد الموازنوة العاموة السونوية الحودود العليوا لالقتوراض الجديوود مون قبو  السولطة الوطنيوة والسوحب المكشووف مون البنوووك 

 لذ  يدفع خالل السنة مقاب  الدين ااجمالي.المحلية، وتضع أحكامًا محددة لدفع الفوائد وتسديد أص  الدين ا
 ( 32مادة )

تتوولى الووزارة إدارة الودين الحكوومي ومتابعتوه باعتبارنوا الجدوة الوحيودة المخولوة بوالتوقيع علوى اتفاقيوات القوروض للوووزارات 
 رى القيام بذلك.والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية حسب القوانين واألنظمة المعمول بدا، وال يجوز ألية جدة أخ

 
 ( 33مادة )

 ال يجوز للوزارات والمؤسسات العامة االقتراض. -أ
ال يجووز اسووتخدام القوورض لغيوور الغايووات التوي تووم االقتووراض موون أجلدووا إال بموافقوة مسووبقة موون مجلووس الوووزراء بنوواًء  -ب

 على تنسيب من الوزير.
 ( 34مادة )

ن المعوامالت فووي الجريوودة الرسوومية، وال يجوووز أن تعوودل الشوورو  تنشور قوورارات الوووزارة حووول شوورو  أ  اقتووراض أو ضووما
 التعاقدية للدين الموضوعة حسب نذا القانون من جانب واحد.
 ( 35)مادة 

علوى الوووزارات والمؤسسوات العامووة والمؤسسوات رصوود المخصصوات اللافيووة فوي مشوواريع موازناتدوا لمواجدووة أعبواء الوودين 
ئد المستحقة على المبالح المسحوبة والمحجوزة مون أصو  الودين الحكوومي والفوروا الحكومي والذ  يشم  األقسا  والفوا

 الناشئة عن تغيير أسعار الصرف أو إعادة تقييم الدين الحكومي أو إعادة جدولته وذلك في مواعيد استحقاقدا.
 ( 36مادة )

يوووة للتألووود مووون قووودرتدا علوووى الوفووواء علوووى الووووزارة دراسوووة المركوووز الموووالي أل  جدوووة تريووود االقتوووراض بكفالوووة السووولطة الوطن
 بااللتزامات.

 ( 37مادة )
 يكون الوزير نو المفوض بالتوقيع نيابة عن السلطة الوطنية على ك  اتفاقيات االقتراض.

 ( 38مادة )
علوى الجدووة التووي تحصو  علووى أ  اقتووراض بكفالوة السوولطة الوطنيووة أن تقوودم إلوى الوووزارة تقووارير ربوع سوونوية عوون مركزنووا 

 ي وحساباتدا الختامية.المال
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 الفصل الرابع
 أحكام :تامية

 ( 39) مادة
 تعرض اتفاقيات الدين العام الخارجي على المجلس التشريعي للموافقة عليدا وتنشر في الجريدة الرسمية.

 ( 40مادة )
ت والقورارات الالزموة يصدر مجلس الوزراء الالئحوة التنفيذيوة لدوذا القوانون، ويصودر الووزير بالتنسويق موع المحوافظ التعليموا

 لنفاذ أحكامه.
 ( 41مادة )

 يلغى ك  حكم يتعارض مع أحكام نذا القانون.
 ( 42مادة )

وه –علوى الجدوات المختصوة كافوة  تنفيوذ أحكوام نوذا القوانون، ويعمو  بوه بعود ثالثوين يوموًا مون تواريخ نشووره  -كو   فيموا يخص 
 في الجريدة الرسمية. 

 ميالدية. 23/11/2005صدر في مدينة عزة بتاريخ:
 نجرية. 1426شوال  21الموافق:                  

 محمود عباس
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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