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 تقديــــم
 

 

 من مصادر ووسائل إيراداتها توفير إلىتلجأ الحكومات في الدولة الحديثة 

وتواجه معظم هذه الحكومات، من وقت آلخر، عجزا في . متعددة لتمويل نفقاتها العامة

ويترتب على . قتراض من مصادر داخلية وخارجيةإيراداتها، مما يضطرها لال

الحكومات المقترضة تسديد قروضها وما يترتب عليها من فوائد وفق جدول سداد متفق 

 تأخذ باالعتبار أن قرارات االقتراض التي أنلذا يجب على الحكومة المقترضة . عليه

 للسداد في األخير  القادمة، على اعتبار ان الملجألألجيالتتخذها ستحمل عبء سدادها 

 إذاويمكن لدافعي الضرائب تحمل هذا العبء . نهاية المطاف سيكون دافعي الضرائب

جرى إنفاق القروض الحكومية في تحسين المناخ االستثماري وتحقيق النمو االقتصادي 

. زيادة حصيلة الضرائب، وتوفير مصادر كافية لتسديد القروضبالذي هو وحده كفيال 

 النمو، فان الحكومة إلى ال تقود إنفاق أوجهمت القروض الحكومية في أما إذا استخد

فقد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى . المقترضة ستجد نفسها أمام خيارات صعبة جدا

االقتراض من جديد لخدمة وتسديد ديونها، وإدخال البالد في حلقة الدين المفرغة التي 

 التقشف في النفقات العامة،  وبالتالي إلى اللجوء أوتفاقم من حدة األزمة وال تحلها، 

 زيادة العبء الضريبي، وكال الخيارين األخيرين سيقودان أو، األساسيةتردي الخدمات 

وما نسمعه منذ الثمانينات من القرن . إلى إحباط فرص النمو االقتصادي واالجتماعي

امية منها على  المديونية هو تعبير عن عجز الكثير من الدول، والنأزمةالماضي عن 

 .وجه الخصوص، عن سداد ديونها

 

 سن تشريعات إلىولتفادي الوقوع في أزمة المديونية لجأت معظم الدول 

لترشيد قرارات االقتراض، وتحديد أغراضه ومجاالت استخدام الديون وتطوير إدارتها 

مدينة، وقد فالوقوع في أزمة المديونية له تبعات سلبية جدا على الدول ال. والرقابة عليها

تؤدي إلى إقفال أبواب انتقالها إلى التنمية المستدامة، وتقود إلى إضعاف مصداقيتها 
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ويأتي مشروع قانون الدين العام الفلسطيني .  ومكانتها وسيادتها واستقاللية مواقفها

 بإعدادها دراستنا النقدية هذه، والتي يقوم المعهد أما. لتفادي الوقوع في أزمة المديونية

اء على طلب اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، فهي تهدف لفحص بن

جودة مشروع القانون، من حيث قدرته على وضع الضوابط الكفيلة بترشيد االقتراض 

 واإلشرافالحكومي، وترشيد مجاالت استخدامات القروض، وضمان تحقق الرقابة 

 إلطالع عن المعلومات واإلفصاحالشفافية  الديون الخارجية بكفاءة، وتحقيق إدارةعلى 

كما ستساعد هذه الدراسة .  الديون الخارجية والداخليةوأدواتالرأي العام على اتفاقات 

في توسيع دائرة النقاش العام لمشروع القانون، الذي من شأنه توسيع دائرة المشاركة، 

 .رارهإقكطريق ال غنى عنه لتطوير صياغات ومحتوى مشروع القانون قبل 

 

وبوصول الدراسة لمرحلة النشر والتوزيع ألعضاء المجلس التشريعي 

 نتقدم فإنناالفلسطيني، ولجميع المهتمات والمهتمين من اقتصاديين وقانونيين وسياسيين، 

واخص بالذكر الدكتور سعيد . إنجازها في أسهمت أو أسهمبجزيل الشكر لكل من 

كما اشكر الدكتور عاطف عالونة، وكيل  الدراسة، إعدادالخطيب الذي ترأس فريق 

وزارة المالية، والدكتور سامر الفارس أستاذ القانون في مركز الحقوق في جامعة 

 الخبراء من مختلف واألخوةبيرزيت اللذان قيما الدراسة، واشكر جميع األخوات 

م وختاما، نتقد. القطاعات على مداخالتهم وتوصياتهم خالل المناقشة العامة للدراسة

 التنمية ألبحاث، وللمركز الدولي Ford Foundationبالشكر الجزيل لمؤسسة فورد 

 .ها تمويلأسهما في، اللذين  IDRCالكندي 
 

 

 

 سمير عبداهللا. د

 المديــر العـام
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 المحتويـــــات
 

 

 ١  مقدمة-١

 

 ٧ واقعا ومستقبال:  الدين العام الفلسطيني-٢

 

 ١١  أسباب الدين العام-٣

 

 ١٣  مخاطر الدين العام-٤

 

 ١٧  مؤشرات الحساسية إزاء التقلبات الخارجية-٥

 ١٨ االحتياطيات كفاية مؤشرات ١-٥
 ١٨ بالديون المرتبطة المؤشرات ٢-٥

 

 ١٩  إدارة الدين العام-٦

 

 ٢٣ قانون الدين العام الفلسطيني  المواصفات التي يجب توفرها في-٧

 

 ٢٥  مالحظات حول مشروع قانون الدين العام الفلسطيني-٨

 ٢٥ العامة المالحظات ١-٨
 ٢٦ النقدية المالحظات ٢-٨

 

 ٢٩ مع القوانين االقتصادية والمالية األخرى  انسجام مشروع قانون الدين العام الفلسطيني-٩

 

 ٣١  االستنتاجات-١٠

 

 ٣٣ المراجــــع

 ٣٥ الملحق اإلحصائي

 ٤٤  مشروع تمهيدي لقانون الدين العام ملحق
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 الملخص التنفيذي
 

 

ي، إلى مساعدة   تهدف هذه الدراسة النقدية لمشروع قانون الدين العام الفلسطين        

المجلس التشريعي الفلسطيني، والسلطة الوطنية على صياغة قانون عصري، يحد مـن            

حساسية االقتصاد الفلسطيني للهزات المالية الخارجية، ويجنبـه الوقـوع فـي أزمـة              

. المديونية، التي عصفت بالعديد من اقتصاديات الدول النامية والصناعية على حد سواء           

ية هي الحادية عشرة، التي يقـوم بهـا معهـد أبحـاث السياسـات               وهذه الدراسة النقد  

لمشـاريع القـوانين االقتصـادية للمجلـس التشـريعي          ) ماس(االقتصادية الفلسطيني   

 .الفلسطيني

 

وقد قامت الدراسة بالتعريف بالدين العام وتقسيماته المختلفة، وتطرقـت إلـى            

إلى ارتفاع معدالت الفائدة الحقيقيـة      تطور أزمة المديونية العالمية وأسبابها، التي تعود        

على الديون، وعدم مواكبة نمو الصادرات لمعدالت الدين العام، باإلضافة إلى االنفالت            

في االقتراض على أسس تجارية، مما نتج عنه استحقاقات مالية، تفوق قـدرة معظـم               

لـدول  أدت أزمة الدين العام هذه إلى ضرورة تبني معظـم ا          . الدول على خدمة ديونها   

المدينة استراتيجيات جديدة إلدارة الدين العام، تتمثل في توفير المصادر المالية الالزمة            

 .لتسديد األقساط والفوائد، وتقليل المخاطر والتكلفة

 

تطرقت الدراسة إلى تطور الدين العام الفلسطيني خـالل سـنوات انتفاضـة             

االقتصـاد الفلسـطيني    األقصى، الذي يعود في معظمه إلى محاولة تخفيف حساسـية           

وعلى الرغم  . لممارسات االحتالل اإلسرائيلي التدميرية، وحجزه ألموال السلطة الوطنية       

من التطور الكبير في حجم المديونية الفلسطينية، إال أنها ما زالت ال تشكل خطرا على               

 االقتصاد الفلسطيني، حيث إن معظمها من الديون الميسرة، التي قدمت للسلطة الوطنية           

لمقابلة استحقاقاتها المالية في ظروف غاية في الصعوبة، كما أن نسـبتها إلـى النـاتج             

كما تطرقت الدراسة إلى أهمية وجود      . المحلى ما زالت األقل بين دول المنطقة جميعها       
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قانون فلسطيني، يمكن السلطة الوطنية الفلسطينية في المستقبل مـن الحصـول علـى              

 .ف والمخاطرالتمويل الالزم بأقل التكالي
 

هذا وقد قامت الدراسة بتحديد األسباب التي تدفع الحكومات لالقتراض، والتي           

تتمثل في احتياجاتها لتغطية العجز في الموازنات العامة، ومقابلة االلتزامات االحتمالية           

كمـا  . الطارئة، واالستثمار في البنية التحتية، وتمويل العجز في موازين المـدفوعات          

سة إلى سرد للمخاطر المحتملة المتمثلة في مخاطر السـوق، ومخـاطر            تعرضت الدرا 

 .التجديد، ومخاطر السيولة، مخاطر االئتمان، ومخاطر التسوية، ومخاطر التشغيل
 

تعرضت الدراسة أيضا إلى المؤشرات الكلية، التي تستخدم في إدارة انكشاف           

شرات كفاية االحتياطيات،   وتقسم هذه المؤشرات إلى مؤ    . الحكومات لمخاطر الدين العام   

: تتمثل مؤشرات كفاية االحتياطيات في ثالثة مؤشرات هي       . ومؤشرات مرتبطة بالديون  

نسبة االحتياطيات إلى الديون الخارجية قصيرة األجـل، ونسـبة االحتياطيـات إلـى              

أما المؤشـرات   ). L(الواردات، ونسبة االحتياطيات إلى عرض النقد بمفهومه الواسع         

الديون، فتتمثل في نسبة الدين الخارجي إلـى الصـادرات، ونسـبة الـدين              المرتبطة ب 

الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي، ومتوسط سعر الفائـدة علـى الـدين الخـارجي،               

 .ومتوسط آجال االستحقاق
 

كما أبرزت الدراسة أهمية إدارة الدين العام، لما لإلدارة السليمة والفاعلة مـن             

وفي ضوء مـا    . ات االقتصادية والمالية في األسواق العالمية     دور في تخفيف آثار الهز    

وضوح الهدف،  : سبق فإن اإلدارة السليمة للدين العام يجب أن تتسم بعدة خصائص هي           

والشفافية والمساءلة، وتوفر اإلطار المؤسسي، والقدرة على رصد المخاطر المتضـمنة           

فة المتوقعة لحافظة الدين العـام      في هيكل الدين وتقييمها، ودراسة المفاضالت بين التكل       

 . وتحديدها
 

وقبل التعرض إلى تحليل نصوص مشروع قانون الدين العام الفلسطيني، تـم            

تحديد المبادئ التي سيجري على أساسها التقييم، مما يسهل عملية تحديـد االتجاهـات،              
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ة وقد وضعت الدراسـة سـبع     . حيث تدعو الدراسة إلى تعديل مشروع القانون باتجاهها       

مـدى ضـمان    ) ١: (مبادئ يمكن على أساسها نقد مشروع القانون، وهذه المبادئ هي         

تحديـد  ) ٢. (القانون لحق السلطة التشريعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدين العـام          

العمـل  ) ٣. (مستوى الدين العام الذي يمكن خدمته في ظل ظروف اقتصادية متغيـرة           

الفلسطيني آلثار المخاطر المالية، المترتبة عـن       على تخفيض درجة حساسية االقتصاد      

السعي لوضع قواعد معيارية لحافظـة ديـن عـام          ) ٤. (الديون ذات الهياكل الضعيفة   

العمل على توفير االنسـجام بـين السياسـات الماليـة           ) ٥. (فلسطيني تتسم باالستقرار  

سؤولة عن إدارة الدين    توفير الشفافية والمساءلة لجميع الهيئات المالية الم      ) ٦. (والنقدية

توفير االنسجام أو عدم التعارض بين قانون الدين العام الفلسطيني، والقوانين           ) ٧. (العام

 .األخرى المرتبطة به
 

) ٢(أما المالحظات النقدية التي أبرزتها الدراسـة، فتتعلـق بتعـديل المـادة              

 ذوي  الخاصة بتعيين لجنة الدين العـام، وذلـك بإضـافة عضـو أكـاديمي أو مـن                

المتعلقة بإدارة الدين العام إلى الفصل الثـاني، وإضـافة          ) ٥(االختصاص، ونقل المادة    

مادة جديدة تتعلق بضرورة تعيين األشخاص األكفـاء ممـن يتصـفون بنظافـة اليـد                

والمحافظة على المال العام، مما يعزز من الشفافية والمساءلة، التي تأتي ضمن المبادئ             

 .  العامالتوجيهية إلدارة الدين
 

يمتاز مشروع قانون الدين العام الفلسطيني بمراعاتـه للتغيـر التكنولـوجي            

، التي تنص على    )٨(السريع، الذي تشهده األسواق المالية، وذلك من خالل نص المادة           

التي تنص على اسـتخدام    ) ١٠(جواز استخدام الحاسب اآللي في تنظيم السجل، والمادة         

دل المعلومات وتدقيقها فيما يتعلق بإصدارات السندات علـى          في تبا  االلكترونيةالوسائل  

 .أساس يومي
 

وقد أظهرت الدراسة الجوانب المتشددة فـي مشـروع القـانون، والمتعلقـة             

بضرورة موافقة المجلس التشريعي على جميع اتفاقيات االقتراض، وكذلك في حصـر            

، كمـا   )١٦المـادة   (نوات  المدة الواقعة بين إصدار السندات وتاريخ الوفاء بها بعشر س         



 x

علـى عـدم    ) ٢٣(، حيث تنص المادة     )٢٤،  ٢٣(يظهر هذا التشدد أيضا في المادتين       

) ٢٤(من الناتج المحلي اإلجمالي، والمـادة       % ٤٠تجاوز الرصيد القائم للدين العام عن       

التي تنص على عدم جواز الرصيد القائم ألي من الدين الداخلي أو الخـارجي فـي أي                 

، التي توفرت عنهـا      باألسعار الجارية للسنة األخيرة     من الناتج المحلي   %٣٠وقت عن   

 .بيانات

 

أفرد مشروع قانون الدين العام الفلسطيني مساحة واسعة جدا؛ لتأسـيس آليـة             

، وهذا ما   )الفصل الثالث (عمل ما يسمى بصندوق الوفاء، الذي خصص له فصال كامال           

ع القانون بمسألة الشفافية وتبادل المعلومـات       كما اهتم مشرو  . ال يفعله القانون األردني   

، التي تنص على تنظيم سلطة النقد في نهاية سـنة ماليـة بيانـا               )٣٥(من خالل المادة    

 .حسابيا تظهر فيه موجودات صندوق الوفاء تفصيال، ونشره في الجريدة الرسمية
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 مقدمة -١
 
 

لاللتزامات الحكوميـة   ) غير المسدد (ئم  يعرف الدين العام على أنه الرصيد القا      

وتقسـم  . المباشرة وغير المباشرة، والمترتب على الحكومة دفعه تسـديدا اللتزاماتهـا          

األول قصير األجل يستحق الـدفع      : الديون من حيث تاريخ استحقاقها إلى أربعة أنواع       

ويـل   سنوات، والثالـث ط    ٣- ٢خالل سنة، والثاني متوسط األجل يستحق الدفع خالل         

األجل تمتد فترة استحقاقه إلى ثالثين سنة، والرابع الديون التي ليس لها فترة استحقاق،              

كما يمكن تقسـيم الـديون حسـب        . وتبقى الحكومة ملتزمة بدفع الفوائد عليها إلى األبد       

فالديون الداخلية هي التي يترتـب علـى        . مصادرها إلى ديون داخلية وأخرى خارجية     

أما الديون الخارجيـة    . ١اد والشركات والمؤسسات بالعملة المحلية    الحكومة دفعها لألفر  

المترتبة على الدولة لألفراد والمؤسسات والشركات والحكومات األجنبية، فيـتم دفـع            

كما يمكن تقسيم الدين من ناحية الفائدة المترتبة عليـه          . ٢استحقاقاتها بالعمالت األجنبية  

حكومات أو مؤسسات دولية، تحـدد معـدالت        إلى ديون خارجية، يتم تقديمها من قبل        

كما . الفائدة عليها على أسس تجارية، ويطلب مانحوها تقديم ضمانات من الدول المدينة           

. أن هناك ديوناً خارجية ميسرة، ال تستلزم ضمانات كثيرة، وبمعدالت فائـدة رمزيـة             

األخيـر مـن    وتقوم بعض الدول أو المؤسسات الدولية في معظم األحيان، بتقديم النوع            

 .القروض ضمن أهداف وشروط معينة
 

تمثل قضية الدين العام إحدى أهم المشاكل االقتصادية، التـي تعـاني منهـا              

اقتصاديات العديد من دول العالم، خاصة النامية منها، لما تسببه من اختالالت مالية قد              

 في كثيـر مـن      كما أنها . تعمق االختالالت الهيكلية التي تعاني منها هذه االقتصاديات       

األحيان تصل إلى حد المس بالجوانب السيادية للدول المدينة، وتجبرها على تبني برامج             

اقتصادية تمس نوعية الحياة، والرفاه االقتصادي واالجتماعي لغالبية السـكان، نتيجـة            

                                                           
نظرا لعدم وجود عملة وطنية، يمكن للدين الداخلي أن يكون بعمالت أجنبية، أما في حالة توفر عملة وطنية فإن جميع الديون                       1

 .الداخلية يتم دفعها بالعملة الوطنية
2  H L Bhatia, Public Finance, 2000, 21st revised edition, Vikas Publishing House PVT LTD. P. 199. 



 ٢

لسياسات التقشف التي يطالب كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي الدول المدينة             

وتؤدي هذه البرامج في معظم األحيان إلـى عـدم االسـتقرار االقتصـادي              . هابتطبيق

والسياسي، نتيجة لما تلحقه من تدهور في الطلب الكلي لخفـض النفقـات الحكوميـة،               

وتجميد الرواتب واألجور، وإلغاء أو تقليص الدعم الحكومي للعديد من السلع األساسية،            

اة االقتصادية واالجتماعية للطبقـات الفقيـرة       وما يلحقه هذا التدهور في مستويات الحي      

 .ومتوسطة الدخل

 

لم يعد الدين العام هو مشكلة الدول النامية لوحدها، كما كان الحال في بدايـة               

الستينيات والسبعينيات، بل أصبح الدين العام يشكل أزمة عالمية، تعاني منهـا الـدول              

جة حدتها وقـدرة الـدول علـى        النامية ومعظم الدول الصناعية، مع االختالف في در       

فعلى المستوى العالمي، يقدر حجم الدين العام الخارجي للدول الناميـة الــ             . استيعابها

 مليار دوالر، مما يعني أن      ٢٥٠٠ بحوالي   ٢٠٠٢، بما فيها روسيا والصين عام       )١٨٧(

كل  مرة منذ بداية السبعينيات، وهذا ال يش       ٣٥الدين الخارجي للدول النامية قد تضاعف       

وإذا ما تطرقنا إلى الواليات المتحدة، والتي تمثل        . إال جزءاً هامشيا من الديون العالمية     

 وصل إلى ٢٠٠٢االقتصاد األكثر مديونية في العالم، فإن حجم دينها العام في نهاية عام       

وإذا ما أضـيف إليهـا      .  مليار دوالر دين خارجي    ٣٤٠٠ ألف مليار دوالر، منها      ٢٩

صناعية، نجد أن حجم الدين الخارجي للواليات المتحـدة األمريكيـة           مجموعة الدول ال  

 . ٣ مرات١٠والدول الصناعية مجتمعة، قد تضاعف 

 

حتى نهاية السبعينيات لم تجد معظم الدول النامية مشكلة في خدمة الدين العام،             

 .السبب األول يرجع إلى ضعف معدل الفائدة الحقيقية في تلك الفتـرة           . لسببين رئيسيين 

أما السبب الثاني فيرجع إلى أن أسعار منتجاتها المصدرة، كانت على ارتفاع متواصـل              

مما ولد مداخيل متزايدة، أسهمت في رفع قدرة هذه الدول على مواجهة االسـتحقاقات              

أما في بداية الثمانينيات، فقد بدأت أسـعار الفائـدة          . المترتبة عليها من الدين الخارجي    

بتأثير من سياسة البنك االحتياطي الفيدرالي األمريكـي، وكـذلك          الحقيقية في االرتفاع    

                                                           
3  http://www.mafhoum.com/press5/atlas13.htm. 
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ارتفاع معدل صرف الدوالر مقابل العمالت األخرى، مما فجر أزمـة المديونيـة؛ ألن              

. ٤معظم الدول النامية لم تعد تتحمل األعباء المتصاعدة عليها من الدين العام الخـارجي             

، فـي حـين   %١٦,٣إلى  % ١٠,٧ من   ٥ةففي هذه الفترة ارتفعت معدالت الفائدة السنوي      

 %.١انخفض معدل نمو الصادرات بحوالي 
 

، الذي انتهجته كثير من     imprudent)(إن منهج اإلقراض واالقتراض المفرط      

المؤسسات المالية الدولية في الدول الدائنة، وقبلت به الدول المدينة، يمثل عنصرا هاما             

 العـالمي خـالل فتـرة الثمانينيـات         أيضا في تفجير أزمة المديونية على المسـتوى       

-١٩٨٣تشير إحصاءات البنك الدولي خالل الفتـرة        . والتسعينيات من القرن المنصرم   

 مليـار دوالر، وهـذا يفـوق مـا          ٣٦٨، إلى أن البلدان النامية سددت ما قيمته         ٢٠٠١

وقد ازداد حجم   .  حصلت عليه من ديون جديدة، مما يمثل تحويال صافيا لصالح الدائنين          

، إذ سددت الـدول     ١٩٩٥-١٩٩٤ذه التحويالت بشكل كبير منذ األزمة المكسيكية في         ه

 مليار دوالر، وهذا يفوق أيضا ما استدانته        ٢٥٨ ما قيمته    ٢٠٠١ و ١٩٩٥النامية ما بين    

حسب برنامج األمم المتحدة للتنمية، فإن هذا المبلـغ يكفـي لتـامين             . خالل تلك الفترة  

 .٦في العالم، من تغذية وماء وطبابة وتعليم لمدة ثالثين سنةالحاجات اإلنسانية الرئيسية 
 

أدت أزمة الدين العام إلى التفكير الجدي من قبل الدول الدائنة والمدينة علـى              

حد سواء، إلى ضرورة تكوين استراتيجيات جديدة إلدارة الدين العام، تتمثل في تـوفير              

، وتقليل المخاطر والتكلفة، والتأكد من      المصادر المالية الالزمة لتسديد اإلقساط والفوائد     

 . ٧مدى تحقيق األهداف التي تم االقتراض من أجلها
 

تهدف هذه الدراسة إلى فحص نصوص مشروع قانون الدين العام الفلسـطيني            

من وجهة نظر اقتصادية، من أجل وجود تشريع يؤمن االنسجام بين األهداف التي يـتم               

                                                           
4  The World Bank, Debt Relief for the Poorest, An OED Review of the HIPC Initiative, 2003, p. 5-

8. 
5  Dealing with the Debt Crisis, Edited by Ishrat Husain and Ishac Diwan, A World Bank 

Symposium, 1989, p. 16.  
 .، البنك الدولي، واشنطن٢٠٠٢ و ٢٠٠١التنمية المالية الشاملة   6

7   Guidelines for Public Debt Management. IMF and WB staff, Amended on December 9, 2003. p 2. 



 ٤

درة السلطة الوطنية الفلسطينية علـى التعامـل مـع          من أجلها االقتراض، والتأكد من ق     

مشكلة الدين العام قبل تفاقمها، خاصة وأن السلطة الوطنية تدرك أهمية الـدين العـام               

بشقيه الداخلي والخارجي في إصالح التشوهات المتعددة، التي يعاني منهـا االقتصـاد             

قديـة للخيـارات   وبالتالي فإن هذه الدراسـة تـأتي بوصـفها مراجعـة ن     .  الفلسطيني

والتوجهات، التي يطرحها مشروع القانون بغرض مساعدة السلطة الوطنية والمجلـس           

التشريعي على صياغة قانون عصري، يعالج الدين العام الفلسطيني لضـمان تحقيـق             

 :اآلتيةاألمور 
 

متابعة معدالت الدين العام ومستوياته، والتأكد من قدرة السلطة الوطنية الفلسـطينية         .١

لى خدمتها في ظل بيئة سياسية متغيرة، دون أن تترك آثارا سلبية علـى عمليـة                ع

 .التنمية المستدامة في فلسطين

الدعوة إلى التنسيق بين السلطتين المالية والنقدية، لضمان وجود مفهوم واحد بـين              .٢

إدارة الدين العام والسياسات المالية والنقدية، لـدى القـائمين علـى إدارة الـدين               

ؤولي وزارة المالية وسلطة النقد، حتى ال يحصل تعـارض فـي السياسـات              ومس

االقتصادية، يعيق النمو االقتصادي، أو يزيد من حساسـية االقتصـاد الفلسـطيني             

 .لألزمات الخارجية

أن يوفر لمتخذي السياسات المالية والنقدية مجموعة من المؤشرات االقتصادية ذات            .٣

 خدمة الدين العام، والتي تنسجم مع طبيعة وقـدرات          الداللة على قدرة السلطة على    

 .٨االقتصاد الفلسطيني

أن يساعد متخذي القرار الفلسطيني على مواصلة مسيرة اإلصالح بشـكل عـام،              .٤

وعدم تعريض االقتصاد الفلسطيني إلى مخاطر تفاقم أزمـة الـدين العـام، ومـا               

ي على مواجهـة أعبـاء      يصاحبها من هزات مالية، تفوق قدرة االقتصاد الفلسطين       

ديونه، خاصة وأن االقتصاد الفلسطيني تعرض إلى تشوهات عميقة علـى مـدار             

 .سنوات االحتالل، مما يقلل من قدرته على مواجهة اختالالت جديدة
 

                                                           
8   Peoria's T.A.P.E. Measure, Trend Analysis and Planning with Effective Measures. http://www. 

Peoriaaz.com/tape2004/indicators_debt.asp, pp.1 -6. 
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يتعلق الجزء الثاني بالدين العام الفلسطيني      . تشتمل الدراسة على عشرة أجزاء    

ويغطـي الجـزء الرابـع      . سباب الدين العام  ويتعرض الجزء الثالث أل   . واقعا ومستقبال 

ويعرض الجزء الرابع أهم مؤشرات الحساسية التي تعتمدها الدول         . مخاطر الدين العام  

أما إدارة الدين العام فقد تم التعـرض        . في تحديد الخطوط الحمراء لالقتراض الخارجي     

تـي يجـب    ويتطرق الجزء السابع إلى توضيح المواصـفات ال       . لها في الجزء السادس   

أما الجزء الثامن فيعرض المالحظات النقديـة       . توفرها في قانون الدين العام الفلسطيني     

أما الجزء التاسع فيناقش انسـجام      . حول مشروع قانون الدين العام الفلسطيني ويناقشها      

. نصوص مشروع القانون مع نصوص بعض القوانين األخرى ذات العالقـة بالقـانون            

 . م االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسةويلخص الجزء األخير أه



 ٦

 



 ٧

  واقعا ومستقبال:الدين العام الفلسطيني -٢
 

 

تزداد درجة الحساسية في االقتصاد الفلسطيني ألزمة الدين العام الخـارجي،           

عدم تنوع صادراته، وصغر قاعـدة مـوارده،         نتيجة لعوامل عديدة، تتلخص في قلة أو      

مته المالية، وحاجته إلى توسيع البنية التحتية وتحديثها،        وقلة مدخراته، وعدم تطور أنظ    

وإصالح االختالالت الهيكلية المتعددة، التي أوجدها االحتالل اإلسرائيلي علـى مـدى            

وتزداد أزمة المديونية العامة الفلسطينية خطورة، في ظـل السياسـات           . سنوات طويلة 

 والنهب والفصل العنصـري، ومـا       اإلسرائيلية التدميرية، المتمثلة في بناء جدار الضم      

تلوح به الحكومة اإلسرائيلية من مواصلتها لسياسات القتل والـدمار، وفـك االرتبـاط              

األحادي الجانب مع قطاع غزة، مما قد يرتب أعباء مالية إضافية على السلطة الوطنية،              

 .ويضعف من قدرتها على خدمة الدين العام الخارجي
 

نمو الكبير في حجم المديونية الفلسطينية خـالل        حتى اآلن، وعلى الرغم من ال     

م، لم يتجاوز الدين العام الفلسطيني الخطـوط        ٢٠٠٤-٢٠٠٠سنوات انتفاضة األقصى    

، ١٩٩٤فمنذ مجي السلطة الوطنية الفلسطينية عـام      . الحمراء التي تعتمدها معظم الدول    

ـ  ١٢٠، بقي الدين العام الخارجي فـي حـدود          ٢٠٠٠وحتى نهاية العام     ون دوالر   ملي

فخالل هذه الفترة، ظلت السلطة الوطنية تعتمد في إنفاقهـا علـى مواردهـا              . أمريكي

الذاتية، وما تقدمه الهيئات المانحة لها من دعم مالي، خاصة في ميادين البنية التحتيـة،               

 .وبناء قدرة المؤسسات الفلسطينية
 

ي خـالل هـذه     ونتيجة للسياسات التدميرية التي انتهجها االحتالل اإلسـرائيل       

الفترة، وما مارسه من سياسات متعمدة لخنق االقتصاد الفلسطيني بكافة الوسائل، وحجز            

األموال المستحقة للسلطة الوطنية، ومصادرة بعضها، لجأت السـلطة الوطنيـة إلـى             

االقتراض الخارجي والداخلي؛ لرفد إيرادات الموازنـة العامـة الفلسـطينية، لمقابلـة             

، من أجل التخفيف من آثار تلك السياسات على صـمود المـواطن             االلتزامات الطارئة 

 .  الفلسطيني في أرضه



 ٨

والمتتبع ألرقام الدين العام الخارجي الفلسـطيني خـالل سـنوات انتفاضـة             

 ١٢٠األقصى، يالحظ النمو الكبير في حجم المديونية الفلسطينية، حيـث ارتفـع مـن               

، أي  ٢٠٠٤ مليـون دوالر عـام       ١٢٥٧، ليصل إلـى     ٢٠٠٠مليون دوالر تقريبا عام     

معظم هذه الديون منحـت للسـلطة الفلسـطينية         %. ٣٧,٢بمعدل زيادة سنوية مقدارها     

، %)٣٤,٣(بشروط ميسرة من بعض الهيئات اإلقليمية والدولية، مثل صندوق األقصى           

، والحكومـة األسـبانية     %)١٢,٦(، وبنك االستثمار األوروبي     %)٢٦(والبنك الدولي   

ى الرغم من هذا النمو، فإن الدين العام الخارجي الفلسـطيني ال يمثـل              وعل. ٩%)٩,٩(

، وهذه  %٣٩مشكلة كبيرة، إذ مازالت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي            

أما فيما يتعلق بالدين العام الداخلي، فـإن        . ١٠ليست مرتفعة مقارنة بمعظم الدول العربية     

 .٢٠٠٣يون دوالر حتى نهاية عام  مل٥٠٠رصيده القائم بقي في حدود 
  

أما الحديث عن مستقبل الدين العام الفلسطيني بشقيه المحلي والخارجي، فيحتل           

مكانة خاصة، نظرا لما يعانيه االقتصاد الفلسطيني من تشوهات بالغة الخطورة، يستلزم            

للتغلب عليها رصد مبالغ مالية طائلة يصعب توفيرها بدون اللجـوء إلـى االقتـراض               

وبالتالي، فإن صياغة قانون عصري، يعالج قضايا الدين العـام الفلسـطيني            . الخارجي

على أساس من الرؤية الواضحة، يمثل ضرورة ملحة ال بد من أخذها في االعتبار قبل               

الغوص في هذا النفق المظلم، الذي وقعت فيه العديد من الدول، والتي تملك من الموارد               

ادي أضعاف ما يملكه االقتصاد الفلسطيني، الذي مـا زال          االقتصادية، والتنوع االقتص  

 .يعاني من السيطرة اإلسرائيلية شبه التامة على موارده االقتصادية والمالية

 

لذا، فإن وجود قانون للدين العام الفلسطيني، يستلزم أن يأخذ فـي االعتبـار،              

، وإمكانية خدمـة    قدرة االقتصاد الفلسطيني على تحمل مستوى الدين العام ومعدل نموه         

هذا الدين في ظل مجموعة من الظروف المحلية والدولية المتغيرة، مع التأكيـد علـى               

كما يجب أن يضمن    . ضرورة تحقيق األهداف االقتصادية، التي تم من أجلها االقتراض        

                                                           
 .٢٠٠٤فلسطين، -لسلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة المالية، دائرة الموازنة العامة، رام اهللا  9

مشروع قانون الموازنـة العامـة      : البحوث البرلمانية، خليفه محمد، دراسة تحليلية حول      المجلس التشريعي الفلسطيني، وحدة       10

 .٢٠٠٣الجانب االقتصادي،  ( ٢٠٠٤



 ٩

هذا القانون وجود مفهوم متماثل، تشترك به السلطات المالية والنقدية؛ لتجنب الوقوع في             

الدين المفرطة، وما لهذا من آثار محتملة على أسعار الفائدة وأسعار السـلع،              مستويات  

 .وااللتزامات االحتمالية في المستقبل

 

على الرغم من أن حجم الدين العام الفلسطيني وهيكله، ال يشكالن قضية ملحة             

 حتى اآلن، فإن مشروع قانون للدين العام الفلسطيني في هذا الوقت، قد يأتي من قبيـل               

فقد يعود هذا االهتمام الستشعار السلطة      . االهتمام المتنامي للسلطة الوطنية بهذه القضية     

بأهمية تنظيم الدين العام وإدارته، قبل تفاقم أزمة المديونية وما يصاحبها مـن مخـاطر      

 .١١وأعباء، باتت تواجهها معظم دول العالم، حتى الصناعية منها

 

ية، تم نشر واحد وأربعـين قانونـا فـي          منذ مجيء السلطة الوطنية الفلسطين    

كمـا سـارعت    .  ١٢الشؤون المختلفة، منها ثالثة عشر قانونا في الشؤون االقتصـادية         

السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تقديم العديد من مشاريع القوانين المختلفة، التي كان من             

يمه في هـذه    ، والذي يجري تقي   ٢٠٠٣بينها مشروع لقانون الدين العام الفلسطيني عام        

 .  الدراسة

 
 

                                                           
11  European Union Accession, The Challenges for Public Liability Management in Central Europe, 

1999. p 8. 
 .٢٠٠٤المجلس التشريعي الفلسطيني، القوانين،   12



 ١٠



 ١١

 أسباب الدين العام -٣
 
 

غالبا ما تؤخذ قضية الدين العام الخارجي بشيء من الحساسية، عند كثير من             

األوساط السياسية والرأي العام، فكأن الدين العام الخارجي شر يجب االبتعاد عنه، ليس             

ى ذلك إلـى القضـايا      لما يسببه من آثار سلبية محتملة على االقتصاد فحسب، بل يتعد          

قبـل  . السيادية خاصة للدول النامية، وما يسببه من استنزاف للموارد الماليـة المحليـة     

التطرق إلى القضايا النظرية والسياسية المتعلقة بالدين العام، يحسن بنا التعـرف إلـى              

بعض المصطلحات المتعلقة بأسبابه والحاجة إليه، ومحاولة فهمها في إطار اقتصـادي            

أما المالحظـة الثانيـة     . سي بعيد عن العواطف والقضايا الحماسية، هذا من ناحية        وسيا

التي يجب توضيحها في هذا السياق، فهي صعوبة النظر إلى الـديون الخارجيـة مـن                

منظور الربح والخسارة، أي أن الدولة ال تستطيع االقتصار في ديونها على المشـاريع،      

إن جزءاً كبيرا من الديون     . زامات المستقبلية للقرض  التي تولد مداخيل تكفي لتسديد االلت     

العامة تخصص لتنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية، التي ال تدّر عـادة أيـة مـداخيل                

مباشرة، أو أن المداخيل التي تدرها ال تكفي لتغطية التكاليف، مما يزيد مـن صـعوبة                

ة بـالمفهوم التجـاري     التعامل مع أزمة الديون الخارجية على أسس الربح أو الخسـار          

 .الضيق
 

في بعض األحيان يلجأ االقتصاديون إلى تقسيم الديون إلى ديون منتجة وغير            

ويعتبر الدين العام منتجا، إذا تم استخدامه في شراء أصول تساعد على توليـد              .  منتجة

وبغض النظـر   . دخل للحكومة، أو تسهم في زيادة اإلنتاجية الكلية في االقتصاد الوطني          

التقسيمات المحتملة للدين العام، فإن األسباب التي تدفع الدول إلى االقتراض تختلف            عن  

ويمكن حصر األسباب التي تدفع الحكومات إلـى       . باختالف أهدافها وطبيعة اقتصادياتها   

 :االقتراض فيما يأتي
 

تلجأ معظم الدول النامية إلى االقتراض لتغطية العجز في موازناتها العامة، حيـث              

 اإليرادات المحلية لهذه الدول ال تغطي اإلنفاق خالل بعض السنوات، مما يدفعها             إن



 ١٢

إلى االقتراض، خاصة وأن هذه االقتصاديات تتصف بعدم التنوع، وضعف قاعـدة            

 . الموارد، وعدم كفاءة النظام المصرفي في توفير المدخرات

وغير المتوقعـة،   تلجأ بعض الدول إلى االقتراض؛ لمقابلة بعض الظروف الطارئة           

أو للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، أو لتمويل الحروب، ممـا يلزمهـا زيـادة           

 . ١٣اإلنفاق لمقابلة مثل هذه الحاالت

تحتاج الدول النامية إلى استثمارات هائلة في البنية التحتية، مما يدفعها إلى تغطيـة               

وممـا  .   أساسياً لتمويلها  احتياجاتها في هذا المجال من الدين العام بوصفه مصدراً        

يضاعف المشكلة، أن معظم مشاريع البنية التحتية ال توفر مداخيل مباشرة، يمكـن             

 .االعتماد عليها في خدمة الدين العام المترتب نتيجة تنفيذ هذه المشاريع

تلجأ العديد من الدول إلى الدين العام؛ لتمويل العجز المزمن في موازين مدفوعاتها،              

صادرات عن مواكبة الزيادة المطردة من الواردات لـدى معظـم الـدول            ولعجز ال 

 .النامية
 

                                                           
13  Robert J. Barro. Notes on Optimal Debt Management, Harvard University, May 1999,  P. 2. 
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 مخاطر الدين العام -٤
 
 

يختلف االقتصاديون حول اآلثار المترتبة للديون العامة على االقتصاد، ومـا           

تسببه من تزاحم بين الحكومات والقطاع الخاص على مصادر التمويل، مما يؤدي إلـى              

إذ يرى الكينزيون أن تمويل العجـز       . ر نتيجة الرتفاع سعر الفائدة    انخفاض في االستثما  

في الموازنة العامة من خالل اللجوء إلى الدين العام بدال من الضرائب، أقل تأثيرا على               

أما االقتصاديون  . االستهالك والدخل من تمويل العجز من خالل فرض ضرائب جديدة         

العام لتمويل العجز الجاري فـي الموازنـة        الكالسيك فيرون أن لجوء الدولة إلى الدين        

فعلى سبيل المثـال يـرى   . ١٤العامة له األثر نفسه في حالة لجوء الحكومة إلى الضريبة    

ريكاردو أنه ال يوجد هناك فرق بين تمويل الزيادة في اإلنفاق الحكومي من الدين العام               

حالية للضرائب التي   أو الضرائب، طالما أن استحداث دين جديد، يكون مساويا للقيمة ال          

 .١٥سوف تقوم الحكومة بفرضها في المستقبل
 

وعلى الرغم من هذه الخالفات بين المدارس االقتصادية حول اآلثار المحتملة           

للدين العام، فإن هناك إجماعاً على أهمية اإلدارة الفعالة للدين العام في خفض األعبـاء               

وأن فرض الضرائب في المستقبل، هو      المترتبة عليه، وهذا ما سيتم بحثه الحقا، خاصة         

. المالذ النهائي لدفع االستحقاقات المترتبة على الدين العام بشقيه الـداخلي والخـارجي            

 . وهذا يعني أن إدارة الدين العام تؤثر على مستقبل االقتصاد بشكل كبير
 

ومع تفاقم أزمة المديونية العالمية منذ بداية الثمانينيـات، ظهـرت نظريـات             

ة لتفسير اآلثار المحتملة للدين العام، والحدود التي يمكن أن تشكل أزمة إذا ما تـم   متعدد

 حيث إن   ١٦.تجاوزها على الرغم من الخالف الموجود بين االقتصاديين على هذه الحدود          

تحديد هذه الحدود، يستلزم التمييز بين رغبة الدولة فـي االقتـراض، وطاقتهـا علـى           

 .والمتوسطة والقصيرةاالقتراض في اآلجال الطويلة 
                                                           

14  David Romer, Advanced Macroeconomics, 1996, McGraw-Hill Companies, Inc. p. 69. 
15  Robert, J. Barro., " The Ricardian Approach to Budget Deficits", Journal of Economic 

Perspectives, Spring 1989. 
16   H L Bhatia, p. 203 



 ١٤

وقد تم تحديد المخاطر المحتملة للدين العام، من قبل صندوق النقـد الـدولي              

 :١٧والبنك الدولي لتشمل
 

وهي المخاطر المصاحبة للتقلبات فـي أسـعار الفائـدة، وسـعر            : مخاطر السوق  

الصرف ،وأسعار السلع على تكلفة خدمة الدين العام، إذ يؤثر تغير سـعر الفائـدة               

 تكلفة خدمة الدين على اإلصدارات الجديدة، عند إعادة تمويل الدين ذي السعر             على

الثابت؛ لذلك فإن الدين قصير األجل، ينطوي عادة على مخاطرة أكبر مـن الـدين               

 .طويل األجل ذي السعر الثابت

وهي مخاطرة تجديد الدين بتكلفة مرتفعة بشكل غير عادي، أو في           : مخاطر التجديد  

إن تجديد الدين بأسـعار     . متطرفة عدم إمكانية تجديد الدين على اإلطالق      الحاالت ال 

فائدة أعلى، أو عدم القدرة على تجديد الدين نتيجة الزيادات الكبيرة غير العادية في              

تكلفة الدين الحكومي أو في كليهما، يمكن أن يتسببا في أزمة دين، أو يؤديـا إلـى                 

 .  من خسائر اقتصادية وماليةتفاقم تلك األزمة، لما يترتب على ذلك

النوع األول، ويتعلق بالتكلفة أو     . هناك نوعان من مخاطر السيولة    : مخاطر السيولة  

الغرامة، التي يواجهها المستثمرون عند محاولة الخروج من مركز ما، عندما يقـل             

عدد المتعاملين بشكل ملحوظ، أو بسبب افتقار سوق معين إلى العمق المالي، وهذا             

وع من المخاطر أكثر شيوعا في الحاالت، التي تشتمل فيها إدارة الـدين علـى               الن

أما النوع الثاني فيتعلق بالمقترض، وينتج عن تناقص حجم األصول          . أصول سائلة 

السائلة بسرعة،  إما في مواجهة التزامات تدفق نقدي غير متوقعة، أو في مواجهة              

 .خالل فترة زمنية قصيرةقتراض، صعوبة الحصول على أموال من خالل اال

وتتمثل في عدم أداء المقترضين للقروض، أو األصول المالية، أو          : مخاطر االئتمان  

عدم تسديد طرف ما اللتزاماته في العقود المالية، وتكتسب هذه المخـاطر أهميـة              

خاصة في الحاالت التي تشتمل فيها إدارة الدين على أصول سائلة، أو فـي حالـة                

 .  في مزادات األوراق المالية التي تصدرها الحكومةقبول العطاءات

                                                           
17  Guidelines for Public Debt Management, Prepared by the staffs of the International Monetary 

Fund and the World Bank, Amended on December 2003, p. 10.  



 ١٥

وهي المخاطر التي من المحتمل أن تتكبدها الحكومـة بوصـفها           : مخاطر التسوية  

طرفاً نتيجة لعجز الطرف المقابل عن التسوية ألي سبب آخر بخالف التخلف عـن             

كالتأخير السداد، وهذا النوع من المخاطرة، يعّد األكثر شيوعا في أسواق الصرف،            

المحتمل في تسلّم الدولة المقترضة لقيمة القرض التي قامت الدولة المقرضة بدفعه،            

   .١٨وذلك ألسباب قد تتعلق بالسيولة، أو بعض صعوبات العمل

وهي المخاطر الناتجة عن أخطاء المعامالت في مختلف مراحل         : المخاطر التشغيلية  

فشـل الرقابـة الداخليـة أو الـنظم أو          تنفيذ المعامالت وقيدها، أو عدم كفايـة أو         

الخدمات، أو مخاطر السمعة، أو المخاطر القانونية، أو نقص السرية، أو الكوارث            

 .الطبيعية التي تؤثر على النشاط االقتصادي
 

وللتخفيف من هذه المخاطر وسهولة متابعة اآلثار السلبية المحتملة للدين العام،           

، التي تعكس إلى حد ما بعض الجوانب المهمة في    فقد تم اعتماد مجموعة من المؤشرات     

 . قدرة الدولة على تحمل أعباء المديونية

 

                                                           
18  Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in Foreign Exchange Transactions, Basel 

Committee Banking Supervision, September 2000, p. 1  
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 ١٧

 مؤشرات الحساسية إزاء التقلبات الخارجية -٥
 
 

مع تفاقم أزمة المديونية العالمية، حاولت كثير من الدول المدينة تقليد الشركات            

ة، نظرا للتشابه المحتمل بـين      الخاصة، التي نجحت في إدارة أعمالها ومخاطرها المالي       

إذ تحصل الحكومات على اإليرادات من دافعي الضرائب ومصـادر          . الشركات والدول 

األموال األخرى، وتستخدمها في دفع تكاليف التشغيل، وتحويل المدفوعات، وشراء النقد           

كمـا  . األجنبي، واالستثمار في البنية التحتية األساسية، ودفع تكاليف خدمة الدين العام          

تتشابه الدول والشركات في طلب الدول والمؤسسـات الدائنـة مـن الحكومـات، أو               

 .المؤسسات المدينة تقديم الضمانات المباشرة لمنحها القروض

 

وتختلف الدولة عن الشركات الخاصة في طريقة إدارتها لألصول والحسومات          

ـ           ا دراسـة التـدفقات     لتعذر وجود تماثل تام بينهما، وبالتالي فإن الحكومة يتوجب عليه

النقدية لألصول وتحليلها، واختيار الحسومات ذات المواصفات المتماثلة ما أمكن، وذلك           

وقـد  . من أجل تخفيف أثر صدمات الموازنة الحكومية على تكلفة خدمة الـدين العـام             

وجدت حكومات عديدة أنه من المفيد بحث مسألة الدين داخل إطـار أوسـع للميزانيـة           

ومة وطبيعة إيراداتها، بدال من مجرد دراسة هيكل الدين العـام بصـورة       العمومية للحك 

 .منفصلة

 

هذا وقد طور البنك الدولي مجموعة من المؤشرات، التي تستخدم فـي إدارة             

وهناك . األصول والحسومات في إدارة انكشاف الحكومة للمخاطر المالية التي تواجهها         

هيكل عمالت الـدين مـع اإليـرادات        مجموعة من المؤشرات المفيدة عن مدى توافق        

وتقسم هذه المؤشرات إلـى مؤشـرات       . والتدفقات النقدية المتاحة للحكومة لخدمة الدين     

 .١٩كفاية االحتياطيات ومؤشرات الديون
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 ١٨

 مؤشرات كفاية االحتياطيات ١-٥
 

ويعتبر أهم مؤشـر لكفايـة      : نسبة االحتياطيات إلى الديون الخارجية قصيرة األجل       .١

ياطيات في البلدان ذات القدرة الكبيرة، حتى وإن لم يكن وصولها إلى أسـواق              االحت

 .رأس المال مؤكدا

يقيس احتياجات االحتياطي من العمالت الصـعبة       : نسبة االحتياطيات إلى الواردات    .٢

في البلدان ذات القدرة المحدودة على الوصول إلى أسـواق رأس المـال، فكلمـا               

قدرة الدولة على تمويل الواردات من احتياطياتها من        انخفضت هذه النسبة، ضعفت     

 . العمالت

يقيس التأثير المحتمـل    ): L٢٠(نسبة االحتياطيات إلى عرض النقد بالمفهوم الواسع         .٣

. لفقدان الثقة في العملة المحلية، الذي يؤدي إلى هروب رؤوس أمـوال المقيمـين             

ي في بلد ما ضـعيفا، أو إذا        ويعّد هذا المؤشر مفيدا في حالة كون الجهاز المصرف        

 .كانت الثقة في نظام سعر الصرف لم تتأكد بعد
 

 

 المؤشرات المرتبطة بالديون ٢-٥
 

مؤشر مفيد لالتجاه العـام للـديون، يـرتبط         : نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات     .١

 .ارتباطا وثيقا بقدرة البلد المعني على السداد

مؤشر يربط بين الـديون وقاعـدة       : ناتج المحلي نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي ال      .٢

الموارد، تحسبا الحتمال تحويل إنتاج الصادرات، أو بدائل الـواردات مـن أجـل              

 .تعزيز القدرة على السداد

وهـو  . مؤشر مفيد لشروط االقتـراض    : متوسط سعر الفائدة على الدين الخارجي      .٣

 .مؤشر أساسي لتقدير إمكانية استمرار المديونية

مؤشر لفئات الدين المتجانسة، ويفيـد فـي تتبـع آجـال      : وسط آجال االستحقاق  مت .٤

 .االستحقاق للحد من الحساسية للتقلبات في المستقبل
                                                           

20  Broad money supply (L) covers M3 plus non-banks, including cash management trusts (property 
vested with an independent party to administer on behalf of other).  



 ١٩

 إدارة الدين العام -٦
 
 

أبرزت عدة تجارب سابقة في سوق الدين، أهمية الممارسات السـليمة إلدارة            

هزات االقتصـادية والماليـة فـي       الدين العام ودور اإلدارة السليمة في تخفيف آثار ال        

ورغم أن سياسات إدارة الدين الحكومي، قد ال        . األسواق العالمية على االقتصاد الوطني    

تكون السبب الوحيد لتلك األزمات، فإن هيكل االستحقاق، وأسعار الفائدة، وهيكل العملة            

اليـة، كثيـرا مـا      بحافظة الدين العام، واالرتباطات الكبيرة المتعلقة بااللتزامات االحتم       

 .٢١أسهمت في زيادة حدة األزمة

 

وتؤكد دراسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن الممارسـات الخطـأ            

إلدارة الدين العام تؤدي إلى زيادة حساسية االقتصاد للصدمات االقتصـادية والماليـة،             

كن اتخاذها  وتتغير التدابير التي يم   . ٢٢حتى في ظل وجود سياسات اقتصادية كلية سليمة       

تبعا آلجال الدين، واحتياطيات النقد األجنبي، والتدابير والترتيبات التنظيميـة المتعلقـة            

وتختلف اإلجراءات تبعا لقواعد عديدة، تعتمد على كفاءة النظام         . بااللتزامات االحتمالية 

المصرفي في البلد، أو على قدرة البلد على تنمية الصادرات، ومدى توفر إدارة للـدين               

فعلى .  العام تدرك بدقة مواقع الخلل والخيارات الممكنة، للحد من تفاقم أزمة المديونية           

سبيل المثال يمكن معالجة بعض المخاطر، باتخاذ تدابير مباشرة نسبية كإطالـة آجـال              

 .  استحقاق الديون

 

وقد اقترح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عددا من المبـادئ التوجيهيـة؛         

لدين العام، من أجل مساعدة صانعي السياسات على النظر فـي اإلصـالحات             إلدارة ا 

الرامية إلى تقوية نوعية إدارتهم للدين العام، والحد من حساسية بلدانهم للصدمات المالية             

 :٢٣وتتلخص المبادئ التوجيهية إلدارة الدين العام فيما يأتي. الدولية

                                                           
21   Assaf Razin and Sadkat Efraim, 2003, A Brazilian-Type Debt Crisis: Simple Analysis. 
22  Financial Stability Forum, "Report of the Working Group on Capital Flows," April 5, 2000, p.2. 
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 ٢٠

دين العام في تلبية االحتياجات التمويليـة       ويتمثل الهدف الرئيسي إلدارة ال    : األهداف .١

للحكومة، وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة، وبدرجة معقولة من المخاطرة علـى            

كما يجب أن تنسجم أهـداف إدارة الـدين العـام مـع             . المديين المتوسط والطويل  

إن ضـمان تبـادل     . السياسات المالية والنقدية، نظرا للتـرابط المحتمـل بينهمـا         

علومات مع السلطات المالية والنقدية عن احتياجات الحكومة، مع الفصـل بـين             الم

إدارة الدين والسلطات النقدية من المعايير المهمة في الحكم على قدرة الحكومة على             

 .التعامل مع أزمة المديونية
 

ويجب على الحكومة العمل على تخفيض تكلفة حيازة األصول السـائلة، وتكلفـة             

عام المتوقعة إلى أدنى حد ممكن، ضمن مستوى مبرر من المخـاطرة           خدمة الدين ال  

على المديين المتوسط والطويل، وهذا مهم جدا ألن بعض الدول تحاول أن تخفض             

إذ إن  . تكاليف خدمة الدين العام، دون النظر إلى المخاطر المحتملة لمثل هذا الدين           

ما تكون مصحوبة بمخاطر    معظم الديون التي تتسم بانخفاض تكاليف خدمتها، عادة         

 .كبيرة على المدينين
 

إن الممارسات السليمة لشفافية إدارة الدين العام، يمكن أن تسهم          : الشفافية والمساءلة  .٢
في تعزيز فعاليات األسواق المالية، من خالل معرفة الجمهور بأهـداف سياسـات             

 علـى تحقيـق     الحكومة، إذا كـان الجمهور على يقين بقدرة الحكومة ومصداقيتها        
كما أن الشفافية في إدارة الدين العام، يمكن أن تـدعم حسـن ممارسـة               . األهداف

الصالحيات، من خالل مساءلة القائمين على السلطات النقدية والمالية المشاركة في           
وتعني الشفافية في أبسط أشكالها وضوح أدوار الهيئات المسؤولة         . إدارة الدين العام  

فها ومسؤوليتها، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المسؤوليات بـين         عن إدارة الدين وأهدا   
وزارة المالية وسلطة النقد، أو أية هيئة مستقلة إلدارة الدين، وكذلك إسداء النصـح              
بشأن سياسة إدارة الدين، وطرح إصدارات الـدين، وترتيبـات السـوق الثانويـة              

ام بوضوح، وشـرح    كما تتضمن الشفافية إعالن أهداف إدارة الدين الع       . والمقاصة
التدابير المعتمدة للتكاليف والمخاطر، وقيام الحكومة بنشـر المعلومـات المتعلقـة            
برصيد الدين القائم وأصولها المالية، بما في ذلك العملة المستخدمة فيهـا، وآجـال              

هذا باإلضافة إلى أن يتولى مراجعون      . استحقاقها، وهيكل أسعار الفائدة المرتبط بها     



 ٢١

وتعني المساءلة ضمان السـالمة     . ق حسابات أنشطة إدارة الدين العام     مستقلون تدقي 
وذلك من خالل إسـناد مهمـة        المالية لحسابات الهيئات المسؤولة عن إدارة الدين،      

تدقيق الحسابات إلى مدققين خارجيين على أساس سنوي، ثم اإلفصاح العـام عـن              
 .بيانات مراجعة الحسابات الخاصة بعمليات إدارة الدين

 

ويعني اإلطار المؤسسي إلدارة الدين العـام، سـالمة التنظـيم        :  اإلطار المؤسسي  .٣
أما فيما يتعلـق بسـالمة      . واإلدارة، وسالمة إدارة العمليات الداخلية التي تسند لها       

التنظيم، فيجب أن يوضح اإلطار القانوني أصحاب سلطة االقتـراض، وإصـدار            
فمن الضروري  . معامالت نيابة عن الحكومة   الديون الجديدة، واالستثمار، وإجراء ال    

كمـا يجـب أن     . أن تكون سلطة االقتراض محددة بوضوح في التشريعات المعنية        
يكون اإلطار التنظيمي إلدارة الدين محددا بدقة متناهية، وأن يبين الوصف الـدقيق             

فـة  وتستخدم الدول المختل  . للصالحيات واألدوار المختلفة للسياسات النقدية والمالية     
وزارة الماليـة، والبنـك     : واحدة أو أكثر من الهيئات التالية إلدارة الـدين العـام          

وبغض النظر عن الطريقة التي تختار بها       . المركزي، والهيئة المستقلة إلدارة الدين    
الدولة إدارة دينها، فإن أهم شيء هو ضمان التحديد الواضـح لإلطـار التنظيمـي           

ومن . تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالدين     إلدارة الدين، وضمان التنسيق، و    
الضروري هنا أن تقوم إدارة الدين بإصدار تقرير سنوي عن إدارة الدين يتضـمن              
جميع األنشطة في السنة الماضية، إضافة إلى الخطط المستقبلية، التي تسـتند إلـى         

 .تقديرات مشروع الموازنة العامة
 

ني وجوب إدارة المخاطر الناجمة عن عدم مالءمة        أما إدارة العمليات الداخلية، فتع    
الضوابط التشغيلية وفق ممارسات تجارية سليمة، بما في ذلـك التفصـيل الـدقيق              
لمسؤوليات الموظفين، ووضع سياسات واضـحة للمتابعـة والمراقبـة واإلبـالغ            

وتتطلب إدارة الدين الحكومي موظفين، يمتلكون مهـارات األسـواق      .  بالمعلومات
 . ية فيما يتعلق بإدارة المحافظ، وتحليل المخاطر ومهارات السياسات الماليةالمال

 

هـذا  . شكل اجتذاب هؤالء الموظفين واالحتفاظ بهم تحدياً كبيراً لبلـدان عديـدة           وي

ويجب أن يخضع الموظفون المختصون بإدارة الدين لمدونة قواعد سلوك ومبـادئ            

 .توجيهية، تحكم مواقف تضارب المصالح بين إدارة الدين وإدارة شؤونهم الخاصة



 ٢٢

المتضمنة في هيكـل الـدين العـام        وهي رصد المخاطر    : استراتيجية إدارة الدين   .٤

وتقييمها، والعمل على تخفيف حدة المخاطر إلى أقصى درجة ممكنة، مـن خـالل              

تعديل هيكل الدين، مع أخذ تكلفة هذا التعديل في االعتبار، وهذا يتطلب مـن إدارة               

الدين دراسة الخصائص المالية لإليرادات والتدفقات النقدية المتاحة للحكومة لخدمة          

ا، واختيار حافظة دين تتفق مع تلك التدفقات، وهذا يتضمن إرشاد الحكومة            قروضه

وفـي  . في اتخاذ االستراتيجيات المالئمة التخاذ قرار االقتراض وخفض المخاطر        

الدول التي ال تملك أسواقاً مالية متطورة، تلجأ الحكومة إلى االختيار بين إصـدار              

كما يجب النظر هنا أيضا فـي       . نبيةدين محلي قصير األجل أو مؤشر بالعملة األج       

مدى جدوى مزاحمة مقترضي القطاع الخاص، وصعوبات إصدار سـندات الـدين            

 .بالعملة المحلية في االقتصادات التي تعتمد على الدولة
 

وهو دراسة المفاضالت بين التكلفة المتوقعة لحافظـة الـدين   : إطار إدارة المخاطر  .٥

ويقوم إطار إدارة المخاطر علـى نقطتـين        . ديدهاالعام والمخاطر المحيطة بها وتح    

األولى وهي أثر خدمة الدين على المدى المتوسط إلى الطويل، وتأثيرها           : أساسيتين

أما النقطة الثانية فهي أثر الخسائر االقتصـادية        . على مركز المالية العامة للحكومة    

 . لف عن السدادالتي قد تنشأ عن أزمة مالية في حالة عدم تجديد الدين، أو التخ
 

ويمكن وضع توقعات آجلة لتكلفة خدمة الدين على المـدى المتوسـط والطويـل،              

استنادا إلى افتراضات حول أسعار الفائدة والصرف، واحتياجات االقتـراض فـي            

وتقاس مخاطرة السوق على أساس الزيادات المحتملة في تكلفة خدمـة           .  المستقبل

. ائدة، أو الصرف بالقياس إلى التكلفة المتوقعـة       الدين الناتجة عن تغيرات أسعار الف     

وينبغي دراسة الخسائر االقتصادية التي يمكن أن تترتب على تلك الزيـادات فـي              

التكاليف، إذا لم تتمكن الحكومة من تجديد ديونها، وبالتالي يبين  قدرة الحافظة على              

. ليا وخارجيـا  تحمل الصدمات االقتصادية والمالية، التي تتعرض لها الحكومة داخ        

ويجب على إدارة الدين العام أن تأخذ في اعتبارها عند اتخاذ قرارات االقتـراض،              

 .أثر االلتزامات االحتمالية على المركز المالي للحكومة، بما في ذلك سيولتها الكلية
 



 ٢٣

 المواصفات التي يجب توفرها في  -٧

 قانون الدين العام الفلسطيني
 
 

، لم تكن هناك حاجـة إلـى   ١٩٩٤لفلسطينية عام قبل مجيء السلطة الوطنية ا 

اقتصادي -وجود قانون ينظم إدارة الدين العام الفلسطيني، نظرا لعدم وجود كيان سياسي           

وبعد مجيء السلطة الوطنية، لم يكن مشروع قانون        . فلسطيني على األرض الفلسطينية   

تلت أولوية خاصة حتى    الدين العام الفلسطيني، ضمن قائمة القوانين االقتصادية، التي اح        

هـذا وقـد    . ، أي بعد أن أصبحت الحاجة إلى مثل هذا القانون قضية ملحة           ٢٠٠٣عام  

قامت السلطة الوطنية بإعداد مشروع للدين العام الفلسطيني الحالي، وقدمتـه للمجلـس             

إن صياغة قانون عصري للدين العام الفلسطيني، يمثل لبنة         . التشريعي لمناقشته وإقراره  

من لبنات اإلطار القانوني، على طريق قيام الدولة الفلسطينية المسـتقلة علـى             أساسية  

كما أنه من الصعوبة بمكان أن يتم التعامل مع قضية الدين العـام             . األرض الفلسطينية 

الفلسطيني في ضوء القوانين، التي كانت تطبق قبل حرب الخامس من حزيـران عـام               

 المرجعيات القانونية، حيث كان يطبـق فـي         ، والتي تعاني من التقادم واختالف     ١٩٦٧

، بينما كان يتم تطبيـق  ١٩٦٦لسنة ) ٩٦(الضفة الغربية قانون الدين العام األردني رقم   

، وقانون سندات خزينة فلسطين رقـم       ١٩٢٢لسنة  ) ٢٣(قانون القروض العمومية رقم     

 مجموعة  باإلضافة إلى هذين القانونين، كانت هناك     .  في قطاع غزة   ١٩٤٤لسنة  ) ٢٥(

من القوانين القديمة األخرى، التي ترتبط بقوانين الدين العام، منها قانون قرض الحرب             

) ٢٩(، وقانون سندات الدين لحاملها رقم       ١٩٤٤لسنة  ) ٢٧(رقم  ) سندات الدين للحامل  (

 .١٩٤٦لسنة 
 

قامت السلطة الوطنية الفلسطينية، بتقديم مشروع تمهيدي لقـانون ديـن عـام      

، يستند إلى مجموعـة القـوانين       ٢٠٠٣ المجلس التشريعي الفلسطيني عام      فلسطيني إلى 

التي كانت تطبق في األراضي الفلسطينية المحتلة، باإلضافة إلى قـانون سـلطة النقـد          

، وقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقـم         ١٩٩٧لسنة  ) ٢(الفلسطينية رقم   

 .١٩٩٨لسنة ) ٧(



 ٢٤

ولية في سوق الـدين العـام، ونتـائج الدراسـات           وانسجاما مع التجارب الد   

والمنتديات الفكرية المتعددة في هذا المجال، سنقوم في هذه الدراسة بمراجعة نصـوص             

مشروع القانون الحالي للدين العام الفلسطيني، وفحص قدرته في ضـوء المالحظـات             

 :اآلتية

 

ت في قـرارات الـدين      إشراك السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى أعلى المستويا       

العام، من أجل توفير مبالغ التمويل المطلوبة، التي تحقق األهداف التي يـتم مـن               

 .أجلها االقتراض، وبأقل التكاليف والمخاطر

التأكد من قدرة االقتصاد الفلسطيني على تحمل مستوى الدين العام ومعدل نمـوه،              

 .ومن إمكانية خدمته في ظل ظروف اقتصادية متغيرة

العمل على تخفيض درجة حساسية االقتصاد الفلسطيني آلثـار المخـاطر الماليـة              

المترتبة عن الديون ذات الهياكل الضعيفة، من حيث آجال االستحقاق، أو العملـة،             

 .أو تكوين أسعار الفائدة، أو االلتزامات االحتمالية الطارئة

، مـن حيـث التكـوين       السعي لوضع قواعد معيارية لحافظة الدين العام الفلسطيني        

المرغوب للعمالت، ومدة الدين؛ لتوفير اإلرشاد الالزم لتكوين حافظة للدين العـام            

 .الفلسطيني تتسم باالستقرار

تحقيق االنسجام بين السياسات المالية والنقدية؛ لمنع حـدوث أزمـات اقتصـادية              

 .يصعب التعامل معها

 .مالية المسؤولة عن إدارة الدين العامتوفير الشفافية والمساءلة، لجميع الهيئات ال 

توفير االنسجام أو عدم التعارض، بين قانون الدين العـام الفلسـطيني والقـوانين               

 .األخرى المرتبطة به
 



 ٢٥

 مالحظات حول مشروع قانون الدين العام الفلسطيني -٨
 

 

  المالحظات العامة١-٨
 

فصول، تحتوي علـى    يتكون مشروع قانون الدين العام الفلسطيني من أربعة         

يتكّون الفصل األول من ست مواد، تتعلـق بالتعـاريف واألحكـام            . تسع وثالثين مادة  

العامة، التي تتكرر في مشروع القانون، وتشكيل اللجنة الوزارية ومديرية الدين العـام،             

ويتكون الفصل الثاني من ثالث وعشرين مادة، تتعلـق         . وطبيعة عمل كل منها ومهامه    

إدارة الدين العام، التي تمتد من تنظيم السجالت الحكومية، وحتـى تقييـد   بصلب عملية  

قيمة السندات الصادرة، مرورا بجميع مراحل خدمتها حتى تاريخ استحقاقها، من أجـل             

ومـن الطبيعـي أن     . توفير الموارد المالية لمقابلة االستحقاقات المترتبة على الحكومة       

بين المؤسسات الحكومية ذات العالقة كسـلطة       تتطرق مواد هذا الفصل إلى التداخالت       

ويتكون الفصل الثالث من ست مواد، تتعلق بتأسيس سلطة النقـد لمـا             . النقد والخزينة 

، وسبل توفير مصادره المالية وإدارتها، بغرض تسديد التزامات         "صندوق الوفاء "يسمى  

د، تتعلـق   ويتكون الفصل الرابع من أربـع مـوا       . أي من إصدارات السندات الحكومية    

باألحكام الختامية لمشروع القانون، كعرض اتفاقيـات الـدين العـام علـى المجلـس               

التشريعي، وضرورة إصدار مجلس الوزراء ووزارة المالية للوائح والتعليمات الالزمة          

 .لتنفيذ القانون، ومدى ضرورة عدم تعارض القانون مع أحكام القوانين األخرى
 

ام الفلسطيني في صياغته، مع قانون الدين العام        يلتقي مشروع قانون الدين الع    

 في حوالي اثنتين وعشرين مادة التقاء علـى مسـتوى           ٢٠٠١لسنة  ) ٢٦(األردني رقم   

النص الحرفي تقريبا، مع االختالف في بعض مسميات المؤسسات التي لهـا عالقــة              

ب كنسبة الدين   بالدين العام، كسلطة النقد بدال من البنك المركزي، وأحيانا في بعض النس           

إذا عرفنا أن عدد مواد القانون      ). ، الملحق أ  ٣انظر الجدول رقم    (العام إلى الناتج المحلي   

األردني هي سبع وعشرين مادة، يتبين لنا مدى الترابط الكبير بين هذين القـانونين، أو               

على األرجح مدى اعتماد مشروع القانون الفلسطيني في صياغته على نصوص القانون            



 ٢٦

إن هذا االعتماد ال يقلل من شأن قانون الدين العام الفلسطيني على اإلطـالق،              . نياألرد

خاصة وأن األردن أخذت في اعتبارها عند صياغة القانون الحـالي معظـم المبـادئ               

التوجيهية الحديثة في إدارة الدين العام، بعد تفاقم أزمة مديونيتها في نهاية الثمانينيـات              

ا يمكن أن يؤخذ على اعتماد القانون األردني فـي صـياغة            أما م . من القرن المنصرم  

مشروع القانون الفلسطيني، هو االختالف في الظروف االقتصـادية والسياسـية بـين             

 .االقتصادين، على الرغم من وجود قواسم مشتركة كثيرة بينهما
 

 

 المالحظات النقدية ٢-٨
 

عـة المشـروع    وسنقوم في استعراضنا للمالحظات النقدية، في سـياق مراج        

التمهيدي لقانون الدين العام الفلسطيني، بالتركيز على اإلضافة التـي قـدمها مشـروع              

قانون الدين العام الفلسطيني، في تغطيته للمبادئ التوجيهية المعمول بها عن قانون الدين             

العام األردني،  وتوضيح الجوانب التي أغفلها، ونرى في إبرازها إثـراء للقـانون، أو               

ب التي تركت غامضة وهي بحاجة إلى توضيح، أو األمـور التـي نـرى فـي                 الجوان

وجودها بعض التعارض أو عدم االنسجام مع القوانين األخرى المرتبطة، خاصـة وأن             

التشريعات الفلسطينية ما زالت بحاجة إلى تنقيح ومراجعة، لحداثة التجربة الفلسـطينية            

ل مساعدة المجلس التشريعي والسـلطة      وهذا كله من أج   . في صياغة وتطبيقها القوانين   

الوطنية للعمل على صياغة قانون يلبي االحتياجات الوطنية، ويغلب المصـلحة العامـة       

 .على الخاصة، و يجنب االقتصاد الوطني اآلثار السلبية لألزمات المالية

 

 :أما المالحظات النقدية التي تم رصدها فهي على النحو اآلتي
 

ن مهام اللجنة الوزارية، التي يتم تشـكيلها برئاسـة وزيـر            تتحدث ع ): ٢(المادة   

المالية، وعضوية كل من وزير التخطيط ومحافظ سـلطة النقـد، وكـذلك المهـام       

ترى الدراسة أن تشتمل اللجنة فـي عضـويتها علـى           . والصالحيات المسندة إليها  

جربـة  بعض الخبراء من القطاع الخاص، أو المراكز األكاديمية ممن لهم معرفة وت           



 ٢٧

كما أن تشكيل لجنة على هذا النحو المقترح، يقلل التنافر المحتمـل            . في هذا الحقل  

 . بين وزير المالية و محافظ سلطة النقد
 

تفيد المادة في أن إدارة الدين العام ستكون تابعة لوزارة المالية، وهـذا             ): ٥(المادة   

المادة في الفصـل األول     تأتي هذه   . الخيار ضمن الخيارات المقبولة في هذا المجال      

من مشروع القانون، والذي يتضمن األحكام العامة، وليس له أية عالقة بإدارة الدين             

لذا ترى الدراسة أن تأتي هذه المادة في الفصل الثاني الذي يتضمن معالجـة              . العام

 .وافية إلدارة الدين العام
 

نص يفيد بضـرورة    أغفل مشروع القانون قضية رئيسية، وهي أنه لم يتضمن أي            

تعيين األشخاص األكفاء، وممن يتصفون بنظافة اليد والمحافظة على المال العـام،            

مما يعزز من الشفافية والمساءلة، التي تأتي ضمن المبادئ التوجيهية إلدارة الـدين             

إن كثيرا من التعيينات في اإلدارات العليا في الدول النامية تهمل هذا الجانب،        . العام

عيين األشخاص العتبارات تراعى فيها المصلحة الشخصية على حسـاب          وتقوم بت 

 .المصلحة العامة
 

يراعي مشروع القانون التغير التكنولوجي السريع، الذي تشهده األسـواق الماليـة،          

على جواز استخدام الحاسب اآللـي فـي تنظـيم          ) ٨(وذلك من خالل نص المادة      

 في تبادل المعلومـات     االلكترونيةوسائل  من خالل استخدام ال   ) ١٠(السجل، والمادة   

 .وتدقيقها فيما يتعلق بإصدارات السندات على أساس يومي
 

يميل مشروع قانون الدين العام الفلسطيني للتشدد أكثر مـن قـانون الـدين العـام                 

األردني، خاصة فيما يتعلق بحصر المدة الواقعة بين إصدار السندات وتاريخ الوفاء            

، ٢٣(كما ويظهر هذا التشدد أيضا فـي المـادتين          ). ١٦(لمادة  بها بعشر سنوات ا   

على عدم تجاوز الرصيد القائم للدين العـام علـى          ) ٢٣(، حيث تنص المادة     )٢٤

التي تنص علـى عـدم تجـاوز        ) ٢٤(من الناتج المحلي اإلجمالي، والمادة      % ٤٠

ـ % ٣٠الرصيد القائم ألي من الدين الداخلي أو الخارجي في أي وقت علـى               ن م

إن هـذا   . الناتج المحلي، باألسعار الجارية للسنة األخيرة التي توفرت عنها بيانات         



 ٢٨

التشدد له ما يبرره في الوقت الراهن، حيث إنه سيجنب السلطة الوطنية الفلسطينية             

بعض المخاطر المتعلقة بالدين العام في بيئة تتصف بعدم االستقرار، وصـعوبة أو             

هذا التشدد له محاذيره، حيث إنه يحد مـن قـدرة           . حتى استحالة التكهن بالمستقبل   

السلطة لالعتماد على الديون الخارجية في بناء االقتصاد الوطني، الذي يعاني مـن             

قلة الموارد وكثرة التشوهات، حيث يصعب على االقتصاد الفلسطيني بقطاعيه العام           

 .والخاص تلبية جميع االحتياجات المالية من مصادر تمويل محلية
 

أفرد مشروع قانون الدين العام الفلسطيني مساحة واسعة جدا، لتأسيس وآلية عمـل              

، وهذا مـا    )الفصل الثالث (ما يسمى بصندوق الوفاء، الذي خصص له فصال كامال          

وعلى الرغم من أن هذا الصندوق ليس له أيـة عالقـة            . لم يفعله القانون األردني   

العالقة، والتداخالت بين وزارة الماليـة      بإدارة الدين العام، إال أنه ضروري لتنظيم        

وسلطة النقد من ناحية، ويوفر أرضية قانونية جيدة الستثمار أرصدته، التي قد تزيد             

عن احتياجاته ومسؤولية الوزارة في تـوفير المـوارد الماليـة الالزمـة للوفـاء               

ـ       . بااللتزامات، من ناحية أخرى    ي كما عولجت مسألة الشفافية وتبادل المعلومات ف

، التي تنص على تنظيم سلطة النقد في نهاية سنة مالية بيانا حسـابيا،              )٣٥(المادة  

 .تظهر فيه موجودات صندوق الوفاء تفصيال، ونشره في الجريدة الرسمية
 

والتي تنص على ضرورة عرض اتفاقيات الدين العام الخارجي علـى           ) ٣٦(المادة   

هذه المـادة فـي     . الجريدة الرسمية المجلس التشريعي للموافقة عليها، ونشرها في       

غاية األهمية؛ ألنها تعزز معظم المبادئ التوجيهية للدين العـام، وتجبـر السـلطة              

بالتخلي عن السياسات المالية التوسعية، التي تعتمـد فـي تمويلهـا علـى الـدين                

من ) ٢(وتنسجم هذه المادة مع الفقرة      . الخارجي، خاصة في تمويل النفقات الجارية     

، التي تنص على وجوب عمل دراسة جدوى اقتصادية للقروض، وتحديد           )٥ (المادة

 . عبء تكلفتها

 

 

 



 ٢٩

 انسجام مشروع قانون الدين العام الفلسطيني  -٩

 مع القوانين االقتصادية والمالية األخرى
 
 

من الطبيعي أن قيمة أي قانون في بلد ما، تتحدد من خـالل مـدى انسـجام                 

لمرتبطة به، وقدرته على تكوين مفاهيم متماثلة مع باقي         نصوصه مع القوانين األخرى ا    

في هذا الجزء من البحث، سنقوم بعرض مواد قانون الدين العام الفلسـطيني             . القوانين

ومراجعتها في ضوء القانون المعدل للقانون األساسي، باإلضافة إلى أربعة قوانين فـي             

م، بشأن تنظيم الموازنـة     ١٩٩٨لسنة  ) ٧(قانون رقم   :  وهي ٢٤الشأن االقتصادي والمالي  

لسـنة  ) ٢(م، وقـانون رقـم      ١٩٩٨/ ٢٤/٩العامة والشؤون المالية، المنشور بتاريخ      

م، وقانون المصـارف رقـم      ٣١/٨/١٩٩٨م، بشأن سلطة النقد، المنشور بتاريخ       ١٩٩٧

م، بشأن  ١٩٩٨لسنة  ) ١(م، وقانون رقم    ٦/٦/٢٠٠٢م المنشور بتاريخ    ٢٠٠٢لسنة  ) ٢(

 .م٨/٦/١٩٩٨ر في فلسطين، المنشور بتاريخ تشجيع االستثما

 

من خالل استعراض نصوص مواد مشروع قانون الدين العام الفلسطيني، بنصوص            

مواد القانون المعدل للقانون األساسي، لم يظهر أي تعارض من الناحية القانونيـة             

، بين مشروع القانون والقوانين األخرى المرتبطة به، وهذا ال يعني على اإلطـالق            

أن جميع القضايا المتشابهة التي وردت في القـوانين المختلفـة تمـت معالجتهـا               

بالنصوص نفسها، إذ يمكن أن يعتمد مشروع قانون الدين العـام الفلسـطيني فـي               

، من القانون المعدل للقانون األساسي، والتـي        )١(الفقرة  ) ٩١(تطبيقه على المادة    

ما يقبض من اإليـرادات، بمـا فيهـا       يؤدى إلى الخزينة العامة، جميع      "تنص على   

الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل األرباح والعوائد التـي تعـود علـى             

السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أمالكها ونشاطها، وال يجـوز تخصـيص أي             

جزء من أموال الخزينة العامة أو اإلنفاق منها ألي غرض، مهما كان نوعـه، إال               

، فعلى الرغم من عدم وجود هذا النص في مشروع القانون،           "انونوفق ما يقرره الق   

                                                           
 .٢٠٠٤المجلس التشريعي الفلسطيني، القوانين،   24



 ٣٠

إال أن هذا ال يعني تعارضا، ويمكن لمشروع قانون الدين االعتماد علـى القـانون               

 .المعدل للقانون األساسي
 

من قانون تنظيم الموازنة    ) ١٧(و) ٦(كما ينطبق المثال السابق أيضا على المادتين         

تـؤدى جميـع اإليـرادات      "علـى أن    ) ٦(إذ تنص المادة    .العامة والشؤون المالية  

والمقبوضات الخاصة بالسلطة الوطنية إلى حساب الخزينة العام، وتـدخل ضـمن            

الموازنة العامة، ما لم يرد نص في القانون على خالف ذلـك، وال يخصـص أي                

) ١٧(أما المــادة    " جزء من األموال العامة، أو ينفق منها ألي غرض إال بقانون          

ما لم يكن هناك استثناء خاص بقانون، أو باتفاقيـة دوليـة، أو بعقـد               "نص على   فت

قانوني، فإن كل إيرادات السلطة الوطنية تحول بالكامل وفـورا إلـى الصـندوق              

الموحد، ويمكن إنشاء صناديق خاصة عندما يتطلب القانون، أو االتفاقيات الدولية،           

الموارد النقدية للصناديق الخاصة فـي  أو العقود القانونية ذلك، ويجب أن تحفظ كل  

إذ يمكـن لمشـروع القـانون اعتمـاد         ". حساب الخزينة العام وفقا ألحكام القانون     

 .نصوص هاتين المادتين، كونه ال يحتوي على ما يفيد عكس ذلك
 

ال يوجد ما يظهر تعارضا بين مشروع قانون الدين العام الفلسطيني وقانون سـلطة               

، ٢٠٠٢لسـنة   ) ٢(م، وقانون المصارف رقـم      ٣١/٨/١٩٩٨يخ  النقد المنشور بتار  

لسـنة  ) ١(، وقانون تشجيع االستثمار في فلسطين رقم   ٦/٦/٢٠٠٢المنشور بتاريخ   

 .م٨/٦/١٩٩٨م، المنشور بتاريخ ١٩٩٨

 



 ٣١

 االستنتاجات -١٠
 
 

في ضوء تحليل الدين العام الفلسطيني ضمن المعايير المستخدمة في دراسـة            

م بشقيه الداخلي والخارجي، وضمن المبادئ التوجيهية إلدارة الـدين          خطورة الدين العا  

العام، التي أعدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمراجعة النقدية لنصوص مواد            

المشروع التمهيدي لقانون الدين العام الفلسطيني، والقـوانين االقتصـادية المرتبطـة،            

 :كن الخروج باالستنتاجات اآلتيةوالقانون المعدل للقانون األساسي، يم
 

إن الدين العام الفلسطيني بشقيه الداخلي والخارجي، لم يشكل حتـى اآلن خطـورة               

على السلطة الوطنية، ويمكن لها تسديد االستحقاقات المترتبة عليها لخدمـة الـدين             

. العام بسهولة، خاصة وأن معظم الدين العام الخارجي الفلسطيني من النوع الميسر           

وهذا االستنتاج يقوم على أساس االفتراض القائم على االقتراب مـن قيـام دولـة               

أما . فلسطينية مستقلة، ذات سيادة كاملة على مواردها االقتصادية والحدود والمعابر         

في حالة استمرار الوضع السياسي الراهن، فإن السلطة الوطنية غير قـادرة علـى              

الجهود الدولية، لتقـديم العـون اإلغـاثي        بل هي بحاجة إلى     . خدمة الديون العامة  

 .  للشعب الفلسطيني وإدارة مؤسساتها
 

يلتقي مشروع قانون الدين العام الفلسطيني، مع قانون الدين العام األردنـي رقـم                

مادة، التقاء في   ) ٢٧( في حوالي اثنتين وعشرين مادة من أصل         ٢٠٠١لسنة  ) ٢٦(

ض المسميات والنسب، وهذا يعكس مدى      النص الحرفي مع االختالف البسيط في بع      

وعلى الرغم من االختالف    . اعتماد مشروع القانون الفلسطيني على القانون األردني      

في طبيعة االقتصادين، فإن هذا يكسب مشروع القانون الفلسطيني معظـم المزايـا             

الموجودة في القانون األردني، خاصة وأن لألردن تجربة ال يستهان بها في صياغة             

أما الميزة الثانية فهي حداثة القانون األردني، الذي أخذ في االعتبار أزمة            . وانينالق

 .المديونية التي تفاقمت في األردن في نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم

 



 ٣٢

يمكن أن يوصف مشروع قانون الدين العام الفلسطيني، بأنه أكثر تشددا من قوانين              

قة، خاصة فيما يتعلق بنسب الدين من الناتج المحلي         الدين العام في جميع دول المنط     

وعلى . اإلجمالي، وكذلك في المدة الواقعة بين تاريخ اإلصدار، وآخر موعد للوفاء          

الرغم ما يوفره هذا التشدد من تقليص للمخاطر المترتبة على اسـتحقاقات الـدين              

ـ             ة االحتياجـات   العام، إال أنه يحد من قدرة السلطة الوطنية على االقتـراض، لتلبي

 . المالية الالزمة لعملية التنمية
 

يتسم مشروع قانون الدين العام الفلسطيني بالشفافية والمساءلة، خاصة فيما يتعلـق             

بتبادل المعلومات، والتنسيق بين السلطات النقديـة والماليـة، وضـرورة موافقـة             

 .المجلس التشريعي على جميع اتفاقيات الدين العام
 

من المزايا العديدة لمشروع القانون، فإن هناك بعض المواد التـي مـا             على الرغم    

زالت بحاجة إلى تعديل، لتكون نصوصها أكثر وضوحا، أو أكثر انسجاما مع مواد             

 .القانون نفسه
 

وبشكل عام، فإن مشروع قانون الدين العام الفلسطيني، يأخذ في اعتبـاره معظـم               

اسية االقتصاد الفلسطيني للهـزات الماليـة       المبادئ التوجيهية، التي ستحد من حس     

وإن تعـديل   . الخارجية، وتساعد على تقوية نوعية إدارة الدين المحلي والخـارجي         

مواده في االتجاه الصحيح سوف يزيد من قدرة القانون على تحقيق األهداف العامة             

 .التي اقترح من أجلها
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 ٣٧

 قائمة جداول الملحق اإلحصائي
 

 

تطور أعداد القروض المتراكمة وقيمتها على السلطة الوطنية الفلسطينية  : ١جدول 

 ٣٩ ١/٩/٢٠٠٣–٢٣/١٢/١٩٩٣في الفترة 

الوطنية  األقساط السنوية لسداد القروض التي تعاقدت عليها السلطة : ٢جدول 

 ٤٠ ٣١/١٢/٢٠١٢ وحتى ٢٣/١٢/١٩٩٣الفلسطينية في الفترة 

 المواد المتشابهة بين مشروع قانون الدين العام الفلسطيني وقانون الدين : ٣جدول 

 ٤١ ٢٠٠١لسنة ) ٢٦(العام األردني رقم 
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 ٣٩

 على السلطة * د القروض المتراكمة وقيمتها تطور أعدا: ١جدول 

 ١/٩/٢٠٠٣–٢٣/١٢/١٩٩٣ة في الفترة الوطنية الفلسطيني
 

 السنة

عدد القروض 

حسب كشف 

 الموازنة العامة

٢٠٠٣ 

عدد القروض حسب 

كشف الموازنة العامة

٢٠٠٤ 

قيمة القروض 

بالمليون دوالر حسب 

كشف الموازنة العامة

٢٠٠٣ 

قيمة القروض بالمليون

الر حسب كشف دو

 الموازنة العامة

٢٠٠٤ 

١٨,٨ ١٥ ٢ ١ ١٩٩٣ 

٣٩,٣ ٣٠ ٣ ١ ١٩٩٤ 

٣٨,٣ ٣٨,٣ ٢ ٢ ١٩٩٥ 

١٦١,٩ ٢٠٣,٨ ٦ ٨ ١٩٩٦ 

١٣٢,٠ ٩٩,٤ ١٠ ٩ ١٩٩٧ 

١٤٥,٠ ١٢٧,٣ ٧ ٧ ١٩٩٨ 

١٠٠,٢ ١٠٣,٤ ٩ ١٠ ١٩٩٩ 

١٢١,٢ ١١٥,٣ ٥ ٥ ٢٠٠٠ 

٤٢٩,٨ ٢٦٤,٨ ٧ ٧ ٢٠٠١ 

٥٠,٨ ٤٢,١ ٨ ٦ ٢٠٠٢ 

٢٠١,٠ ٠ ٣  ٢٠٠٣ 

 ١,٢٥٧ ١,٢٢٧ ٦٢ ٥٥ المجموع

 . ٢٠٠٤، ٢٠٠٣وزارة المالية، دائرة الموازنة العامة،  كشف الموازنة العامة : المصدر

 .ال تشتمل هذه القروض على الدين الداخلي

 

 

 



 ٤٠

 األقساط السنوية لسداد القروض التي تعاقدت عليها السلطة: ٢جدول 

 .٣١/١٢/٢٠١٢وحتى  ٢٣/١٢/١٩٩٣الوطنية الفلسطينية في الفترة 
 

 قيمة القسط السنوي بالمليون دوالر السنة

٣,٨ ١٩٩٨ – ١٩٩٥ 

٥,٩ ٢٠٠١-١٩٩٩ 

٢,٥ ٢٠٠٢ 

٦,٤ ٢٠٠٣ 

١١,٦٧ ٢٠٠٤ 

٢٣,٥١ ٢٠٠٥ 

٢٤,٣ ٢٠٠٦ 

٤٣,٣ ٢٠٠٧ 

٤٧,٧ ٢٠٠٨ 

٤٧,٧٧ ٢٠٠٩ 

٥٢,٦ ٢٠١٠ 

٥٢,٨ ٢٠١١ 

٥٣,٣٨ ٢٠١٢ 

: دراسة تحليليـة حـول    . حوث البرلمانية وحدة الب . المجلس التشريعي الفلسطيني  : المصدر

 .٢٠٠٣. رام اهللا). الجانب االقتصادي ( ٢٠٠٤مشروع قانون الموازنة العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤١

 المواد المتشابهة بين مشروع قانون الدين العام الفلسطيني : ٣جدول 

 ٢٠٠١لسنة ) ٢٦(العام األردني رقم  وقانون الدين

 

 مشروع قانون الدين 

 ينيالعام الفلسط

 مشروع قانون الدين العام األردني

 ٢٠٠١لسنة ) ٢٦(رقم 

٢ ١ 

٣ ٢ 

٣ ٣ 

٤ ٤ 

٥ ٧ 

٥ ٨ 

٨ ٩ 

٧ ١٠ 

٩ ١١ 

١٠ ١٢ 

١١ ١٣ 

١١ ١٤ 

١٢ ١٥ 

١٢ ١٦ 

١٣ ١٨ 

١٧ ٢٠ 

١٨ ٢٢ 

٢٣ ٢٣ 

٢١،٢٢ ٢٤= 

١٥ ٢٧ 

١٤،١٩ ٢٩ 
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 ٤٣



 ٤٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق

 مشروع تمهيدي لقانون الدين العام 

 م٢٠٠٤لسنة ) (   رقم 
 

 



 ٤٥

 الملحق األول

 م٢٠٠٤لسنة (   ) المشروع التمهيدي لقانون الدين العام رقم 
 

 

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

 بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل، 

 ،١٩٢٢لسنة ) ٢٣(وعلى قانون القروض العمومية رقم 

 المعمول بهما في محافظات     ١٩٤٤لسنة  ) ٢٥(وعلى قانون سندات خزينة فلسطين رقم       

 غزة، 

  المعمول به في محافظات الضفة، ١٩٦٦لسنة ) ٩٦(وعلى قانون الدين العام رقم 

  بشأن سلطة النقد الفلسطينية، ١٩٩٧لسنة ) ٢(وعلى القانون رقم 

 موازنة العامة والشؤون المالية،  بشأن تنظيم ال١٩٩٨لسنة ) ٧(وعلى القانون رقم 

 وعلى المشروع المقدم من مجلس الوزراء، 

 م ٢٠٠٣/   /وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ   

 : أصدرنا القانون التالي

 

 الفصل األول

 تعاريف وأحكام عامة
 

 )١(مادة ال
 

ن المعاني المخصصة لها أدناه     يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانو      

 : ما لم تدل القرينة على خالف ذلك
 

 . الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة: الحكومة

 .من هذا القانون) ٢(اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى المادة : اللجنة



 ٤٦

 . وزارة المالية: الوزارة
 . وزير المالية: الوزير

 . مديرية الدين العام في الوزارة: مديريةال
 . محافظ سلطة النقد: المحافظ

االلتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديداً لألموال التي         : الدين العام الداخلي  
 . اقترضتها بموجب سندات حكومية

اً لألمـوال   االلتزامات المالية المترتب على الحكومة دفعها تسديد      : الدين العام الخارجي  
التي اقترضتها من الدول والهيئات والمؤسسات الدولية الخارجية بمقتضـى          

 . القانون
الرصيد القائم لاللتزامات المالية الحكومية، غير المسدد والمترتـب عليهـا           : الدين العام 

 . دفعه تسديداً للدين العام الداخلي والخارجي
 . ته االسمية باسم مالكهسند الدين العام الذي تسجل قيم: السند المسجل
الصك الصادر عن الحكومة والذي تسجل قيمته باسم مالكه وال تزيد مدته            : إذن الخزينة 

 . على سنة
 . السندات المسجلة وأذونات الخزينة الصادرة بمقتضى هذا القانون: السندات الحكومية

صـدارات  األموال التي ترصد وتتجمع للوفاء بقيمة أي إصدار مـن إ          : صندوق الوفاء 
 . الدين العام الداخلي

 

 )٢(مادة ال
 

تشكل لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من وزير التخطيط والمحافظ تتـولى            

 : المهام والصالحيات التالية
 

رسم السياسات ووضع االستراتيجيات وتحديد األهداف قصـيرة وطويلـة األمـد             

 . إلدارة الدين العام

قدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية       دراسة المقترحات والتوصيات الم    

 . واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

 . أي أمور أخرى تكون الزمة لتحقيق مهامها 



 ٤٧

 )٣(مادة ال
 

 . ال تكون قرارات اللجنة نافذة إال بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها
 

 )٤(مادة ال
 

ة بدعوة من رئيسها، وال     تجتمع اللجنة مرة كل ثالثة أشهر وكلما دعت الحاج        

 . يكون اجتماعها قانونيا إال بحضور جميع أعضائها
 

 )٥(مادة ال
 

 : تتولى المديرية في الوزارة المهام اآلتية

دراسة األسواق المالية، والوقوف على التطورات الطارئة علـى رؤوس األمـوال             

 . وتكلفة القروض واالستثمارات

 . ض وتحديد عبء تكلفة كل منهادراسة الجدوى االقتصادية للقرو 

 . تحليل وتبويب البيانات الخاصة بالتزامات القروض، وإعداد اإلحصاءات الدورية 

 . مسك السجالت الالزمة لمتابعة الدين العام 

 . أية أمور أخرى تتعلق بالدين العام تكلف بها من قبل الوزير 
 

 )٦(مادة ال
 

يرية بجميع البيانـات المتعلقـة بمـا        على جميع الجهات الرسمية تزويد المد     

 . يخصها من الدين العام
 

 

 

 

 

 

 



 ٤٨

 الفصل الثاني

 إدارة الدين العام
 

 )٧(مادة ال
 

 : تنظم سلطة النقد سجالً يسمى سجل السندات الحكومية يقيد فيه ما يلي

 . اسم مالك السند الحكومي .١

 . البيانات األساسية للسند الحكومي .٢

 . ى ملكية السند الحكومي أو رهنه أو حجزهأي تغيير يقع عل .٣
 

 )٨(مادة ال
 

يجوز استخدام الحاسب اآللي في تنظيم السـجل، وتعـد البيانـات الصـادرة            

 . والموقعة من الموظف المسؤول عن السجل مستندات رسمية

 

 )٩(مادة ال
 

تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات الحكومية لدى أي جهة ذات عالقة، بينة            

 . لى ملكيتهاع
 

 )١٠(مادة ال
 

يتم تبادل المعلومات عن التصرفات الموثقة التي تتم على السندات الحكوميـة            

بين كل من سلطة النقد ومركز إيداع األوراق المالية والمتعاملين بإصدارات السـندات             

الحكومية يومياً بواسطة الوثائق أو الوسائل اإللكترونية لضمان قيود متماثلة لـدى كـل     

 .ذه الجهات، كما يتم لهذه الغاية مطابقتها من قبل سلطة النقد شهرياًه

 

 



 ٤٩

 )١١(مادة ال
 

مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر ذي عالقة، يعد الـوزير مخـوالً مـن                 

مجلس الوزراء باالقتراض لصالح الحكومة وفقاً ألحكام هذا القانون، على أن يعـرض             

 . ه عليهاللمجلس عن كل حالة اقتراض وأخذ موافقت

 

 )١٢(مادة ال
 

 : يقتصر االقتراض الحكومي على أي من األغراض التالية

 . تمويل عجز الموازنة العامة 

 . دعم ميزان المدفوعات 

تمويل المشاريع المدرجة في قانون الموازنة العامة أو في أي قانون آخر لمواجهة              

 . الحاالت الطارئة

 . إعادة هيكلة الدين العام 

 

 )١٣(ادة مال
 

يضع الوزير بالتشاور مع المحافظ خطة إصدارات السندات الحكومية وشروط          

 .االكتتاب فيها والوفاء بها واإلعالن عنها، وله تعديل الخطة بذات الطريقة

 

 )١٤(مادة ال
 

يحدد الوزير بالتشاور مع المحافظ شروط إصدار السندات الحكومية والقيمـة           

 . اإلجمالية ألي إصدار منها

 )١٥(مادة ال
 

 . يحدد المحافظ فئات السندات والنصوص المحررة عليها وأوصافها وأشكالها

 



 ٥٠

 )١٦(مادة ال
 

ال يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين إصدار السندات وتاريخ الوفاء بهـا علـى               

 . عشر سنوات، وألذونات الخزينة على سنة واحدة
 

 )١٧(مادة ال
 

ر السندات الحكومية بعد اإلعـالن      ال يجوز تعديل أي شرط من شروط إصدا       

 . عنها واالكتتاب فيها
 

 )١٨(مادة ال
 

تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ شـروط اعتمـاد األشـخاص المتعـاملين            

 . باإلصدارات األولية للسندات الحكومية
 

 )١٩(مادة ال
 

تتولى سلطة النقد إصدارات الدين العام الداخلي، وعلى المحافظ تزويد الوزير           

 . ير شهرية وفصلية عن أوضاع هذا الدين بالصورة التي يتفقان عليهابتقار
 

 )٢٠(مادة ال
 

من هـذا القـانون تكـون السـندات     ) ٧(دون اإلخالل بما نصت عليه المادة   

 . الحكومية قابلة للتداول
 

 )٢١(مادة ال
 

يقتصر االقتراض الداخلي للحكومـة علـى االقتـراض بواسـطة السـندات             

 . الحكومية

 



 ٥١

 )٢٢(ة مادال
 

ال يجوز للحكومة أن تكفل مالياً أية جهة كانت، ويجوز ذلك استثناء إذا تعلـق               

األمر بمشاريع تنموية تقتضيها المصلحة الوطنية بناء على اقتراح من الوزير وموافقـة         

 . من مجلس الوزراء

 )٢٣(مادة ال
 

 ال يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من األوقـات علـى               

من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للسنة األخيرة التي تتـوافر عنهـا             % ٤٠

 . البيانات

 )٢٤(مادة ال
 

، ال يجوز أن يزيد الرصـيد القـائم         )٢٣(دون اإلخالل بما نصت عليه المادة       

مـن  % ٣٠ألي من الدين العام الداخلي أو الخارجي في أي وقت من األوقـات علـى               

 . إلجمالي باألسعار الجارية للسنة األخيرة التي توافرت عنها هذه البياناتالناتج المحلي ا
 

 )٢٥(مادة ال
 

يعد الدين العام الداخلي الصادر بمقتضى هـذا القـانون وفوائـده وجـوائزه              
 . المستحقة ديناً ممتازاً

 )٢٦(مادة ال
 

ئزها تعفى األرباح الناشئة عن االستثمار في السندات الحكومية وفوائدها وجوا         
 . المستحقة من الضرائب

 

 )٢٧(مادة ال
 

إذا صادف موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلـة رسـمية               
للحكومة أو البنوك فيكون أول يوم عمل يليه هو اليوم الواجب التسديد فيه، أو حسـبما                

 . تنص عليه اتفاقية القرض



 ٥٢

 )٢٨(مادة ال
 

ومي اعتباراً من التاريخ المعين للوفاء به       يوقف دفع الفائدة عن سند الدين الحك      

 . سواء أقدم طلب لدفع قيمته أم لم يقدم
 

 )٢٩(مادة ال
 

يعتبر الدين العام التزاماً مطلقاً غير مشروط علـى الحكومـة ويسـدد مـن               

 . مواردها، وترصد في الموازنة العامة سنوياً المبالغ الكافية لتسديد استحقاقاته وخدمته
 

 

 الفصل الثالث

 صندوق الوفاء
 

 )٣٠(مادة ال
 

بغرض تسديد التزامات   " صندوق الوفاء "يؤسس في سلطة النقد صندوق يسمى       

 . أي من إصدارات السندات الحكومية، وتتولى سلطة النقد إدارته واستثمار أمواله
 

 )٣١(مادة ال
 

 . تدفع الوزارة مخصصات صندوق الوفاء في المواعيد المبينة في شروط اإلصدار .١

 . تضاف إلى أموال صندوق الوفاء العوائد الناشئة عن استثمار أمواله .٢
 

 )٣٢(مادة ال
 

إذا استثمرت سلطة النقد أموال صندوق الوفاء في السـندات الحكوميـة فـال              

 .يجوز لها بيعها أو إعادة إصدارها

  



 ٥٣

 )٣٣(مادة ال
 

ت الحكومية  إذا زادت أموال صندوق الوفاء على المبالغ الالزمة لتسديد السندا         

 . تعد الزيادة إيراداً للخزينة العامة
 

 )٣٤(مادة ال
 

إذا عجزت أموال صندوق الوفاء عن الوفـاء بالتزامـات تسـديد السـندات              

 . الحكومية تقوم الوزارة بتسديد العجز الحاصل
 

 )٣٥(مادة ال
 

تنظم سلطة النقد في نهاية كل سنة مالية بياناً حسابياً تظهر فيـه موجـودات               

 . ق الوفاء تفصيالً وينشر في الجريدة الرسميةصندو
 

 

 الفصل الرابع

 أحكام ختامية
 

 )٣٦(مادة ال
 

تعرض اتفاقيات الدين العام الخارجي على المجلس التشريعي للموافقة عليهـا           

 . وتنشر في الجريدة الرسمية
 

 )٣٧(مادة ال
 

ير بالتنسيق  يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الوز        

 .مع المحافظ التعليمات الالزمة لنفاذهما

 



 ٥٤

 )٣٨(مادة ال
 

 . يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون

 

 )٣٩(مادة ال
 

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمـل      

 . به بعد ثالثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 

  ميالدية ٢٠٠٤/    / رام اهللا بتاريخ   صدر في مدينة

  هجرية ١٤٢٤             الموافــــــــق 

 

 

 اتـــر عرفــياس

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

 

 

 

 

 



 ٥٥

 الثانيالملحق 

 قانون الدين العام األردني وإدارته

  *٢٠٠١لسنة ) ٢٦(قانون رقم 
 

 

 ٢٠٠١|٧|١٦ بتاريخ ٤٤٩٦تّم نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 

 

 )١(المادة 
 

ويعمل بـه مـن     ) ٢٠٠١قانون الدين العام وإدارته لسنة      (يسمى هذا القانون    

 .تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

 )٢(المادة 
 

لمعـاني  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فـي هـذا القـانون ا            

 :دناه ما لم تدل القرينة غير ذلكالمخصصة لها أ
 

 الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة: الحكومة

 اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى هذا القانون إلدارة الدين العام: اللجنة

 وزارة المالية: الوزارة

 وزير المالية: الوزير

 البنك المركزي األردني: البنك المركزي

 محافظ البنك المركزي: المحافظ

  مديرية الدين العام في الوزارة: المديرية

الرصيد القائم لاللتزامات المباشرة وغير المباشرة المقيم بالدينار األردنـي          : الدين العام 

 غير المسدد والمترتب على الحكومة دفعه تسديداً اللتزاماتها

  العام الواجب تسديده بغير الدينار األردنيالدين: الدين الخارجي



 ٥٦

 الدين العام الواجب تسديده بالدينار األردني: الدين الداخلي

 من هذا القانون) ٥(هو سجل السندات الحكومية، المنظم بموجب أحكام المادة : السجل

 سند الدين العام الذي تسجل قيمته االسمية باسم مالكه في السجل: السند المسجل

الصك الصادر عن الحكومة والذي تسجل قيمته االسمية باسم مالكه فـي            : لخزينةإذن ا 

 .السجل

السندات المسجلة وأذونات الخزينة الصادرة بمقتضى أحكـام هـذا          : السندات الحكومية 

 . القانون

 

 اللجنـــة
 

 )٣(المادة 
 

  .تشكل اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير التخطيط والمحافظ .أ

تتولى اللجنة المهام والصالحيات التالية، على أن يتم رفعها إلى مجلـس الـوزراء               .ب

 : للمصادقة عليها

 .وضع اإلطار العام لسياسات واستراتيجيات إدارة الدين العام 

 .تحديد أهداف واضحة قصيرة األمد وطويلة األمد إلدارة الدين العام 

من الجهات الحكومية المعنيـة ومـن       دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة      

 .المديرية  واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

 .أي مهام أخرى تراها الزمة لتحقيق أهدافها 

 

 )٤(المادة 
 

تجتمع اللجنة كل ثالثة اشهر بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة وال يكون              

 .اجتماعها قانونياً إال بحضور جميع أعضائها

 

 



 ٥٧

 الســـجل
 

 )٥(مادة ال
 

يقيد فيه بصـورة    ) سجل السندات الحكومية  (ينظم في البنك المركزي سجل يسمى        .أ

 :خاصة ما يلي

 .اسم مالك السند الحكومي 

 . أي تغيير يقع على ملكية السند أو رهنه أو حجزه 
 

يجوز استخدام الحاسب اآللي في تنظيم السجل وتعتبر البيانات الصادرة والموقعـة             .ب

 .ف المسؤول عن السجل بمثابة سندات رسميةمن الموظ
 

 )٦(المادة 
 

يتم دمج السجالت المتعلقة بالسندات الحكومية القائمة بتـاريخ سـريان هـذا              

القانون في السجل وتعتبر جزءا متمما له وتخضع في صحة قيودها ألحكـام القـانون               

 .المعمول به حين قيدها في تلك السجالت
 

 )٧(المادة 
 

لمعلومات من قبل البنك المركزي مع مركز إيداع األوراق الماليـة           يتم تبادل ا   

والمتعاملين بإصدارات السندات الحكوميـة يوميـا، بواسـطة الوثـائق أو الوسـائل              

اإللكترونية، لضمان قيود متماثلة لدى كل من هذه الجهات ويتم لهذه الغايـة مطابقتهـا               

 .شهريا من قبلها
 

 )٨(المادة 
 

تعلقة بتداول السندات الحكومية لدى أي جهة ذات عالقة بينـة           تعتبر القيود الم   

 .على ملكيتها



 ٥٨

 االقتـــراض
 

 )٩(المادة 
 

مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر ذي عالقة يعتبر وزير المالية مخـوال مـن                  .أ

مجلس الوزراء باالقتراض لصالح الحكومة وفقا ألحكام هذا القانون وتؤخذ موافقة           

 .ى كل حالةمجلس الوزراء عل

من هذه المادة ، يحق لـوزير التخطـيط بعـد           ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة        .ب

التنسيق مع الوزير االقتراض وفقا لقانون المجلس القومي للتخطيط شريطة موافقة           

مجلس الوزراء على هذا االقتراض بناء على التنسـيب المشـترك مـن وزيـري               

 .التخطيط والمالية

لدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات المتعلقة بما يخصها من          تلتزم أجهزة ا   .ج

 .الدين العام

 

 )١٠(المادة 
 

 :يقتصر االقتراض الحكومي على أي من األغراض التالية 

 .تمويل عجز الموازنة العامة 

 .دعم ميزان المدفوعات 

 .العامةتمويل المشاريع ذات األولوية الوطنية المدرجة في الموازنة  

توفير التمويل الالزم المدرج في الموازنة العامة أو أي قـانون مؤقـت لمواجهـة                

 .الكوارث وحاالت الطوارئ

 .إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية 
 

 )١١(المادة 
 

للحكومة بناء على تنسيب من اللجنة االقتراض بواسطة السندات الحكومية بما فـي              .أ 

 .مباشر بعملة غير الدينار األردنيذلك االقتراض ال



 ٥٩

يقرر الوزير، بعد التشاور مع المحافظ، خطة إصـدارات الـدين العـام السـنوية                .ب
واإلعالن عنها وشروط االكتتاب فيها، ويجوز له بالطريقة ذاتها إجراء أي تعـديل             

 .على هذه الخطة
 .يحدد الوزير إصدار السندات الحكومية بعد التشاور مع المحافظ .ج

 

 )١٢(المادة 
 

تحدد القيمة االسمية اإلجمالية ألي إصدار من إصدارات السندات الحكوميـة فـي              .أ 

 .شروط ذلك اإلصدار

ال يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار السندات وتاريخ الوفاء بها علـى                .ب

 .ثالثين سنة
 

 )١٣(المادة 
 

شـخاص المتعـاملين    تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ شـروط اعتمـاد األ        
 .باإلصدارات األولية للسندات الحكومية

 

 )١٤(المادة 
 

ترصد في قانون الموازنة العامة سنويا المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين           
 .العام وخدمته

 )١٥(المادة 
 

إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العـام يـوم عطلـة رسـمية          
 .رية فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديدللحكومة أو للبنوك التجا

 

 )١٦(المادة 
 

يتولى البنك المركزي إصدارات الدين العام، وعلى المحافظ تزويـد الـوزير            
 .بتقارير شهرية عن أوضاع هذا الدين منظمة بالصورة المتفق عليها بينهما



 ٦٠

 )١٧(المادة 
 

ـ        ان ويجـوز تـداولها خـارج       يتم تداول السندات الحكومية في بورصة عم
 .البورصة

 )١٨(المادة 
 

ال يجوز للحكومة أن تكفل ماليا أي جهة كانت إال في حاالت استثنائية مبررة              
تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلـس            

 .الوزراء بناء على تنسيب الوزير
 

 )١٩(المادة 
 

اما مطلقا وغير مشروط على الحكومـة ولهـذه الغايـة           يمثل الدين العام التز   
 .تتساوى السندات والقروض الحكومية في أولوية االلتزام بتسديدها

 

 

 الدين العـــام
 

 )٢٠(المادة 
 

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتم االقتـراض الـداخلي للحكومـة               
مباشـر مـن البنـوك      بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها االقتراض الـداخلي ال        

 .التجارية أو أي مؤسسة أخرى
 

 )٢١(المادة 
 

ال يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من األوقـات               
من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للسنة األخيـرة التـي           %) ٦٠(علــى  

 .تتوافر عنها هذه البيانات
 

 



 ٦١

 )٢٢(المادة 
 

يد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من األوقات           ال يجوز أن يز   
من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للسنة األخيرة التي تتوافر          %) ٦٠(علـى  

 .عنها البيانات
 

 )٢٣(المادة 
 

على الرغم من أي نص مخالف ال يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العـام               
من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاريـة       %) ٨٠(لى  في اي وقت من األوقات ع     

 .للسنة األخيرة التي تتوافر عنها البيانات
 

 

 أحكام عـامة
 

 )٢٤(المادة 
 

من هذا القانون اعتبارا من التـاريخ       ) ٢٣(والمادة  ) ٢٢(تسري أحكام المادة    
 .الذي يقرره مجلس الوزراء

 

 )٢٥(المادة 
 

الحكومة للبنك المركزي بعد سريان أحكام هـذا        ال يجوز أن تتجاوز مديونية      
القانون الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه وذلك على الرغم مـن أحكـام أي               

 .تشريع آخر أو نص مخالف في هذا القانون
 

 )٢٦(المادة 
 

 وجميع التعديالت التي طـرأت      ١٩٧١لسنة  ) ١(يلغى قانون الدين العام رقم      
 .عليه

 )٢٧(المادة 
 

 .رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون


