معمومات القانون

الرقم  /السنة :

2001 / 26

اسم القانون :

قانون الدين العام وادارتو

مواد القانون
المادة-1

يسمى ىذا القانون ( قانون الدين العام وادارتو لسنة  ) 2001ويعمل بو من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.
المادة-2

يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا القانون المعاني المخصصة ليا

ادناه ما لم تدل القرينة عمى غير ذلك-:

الحكومة :
المجنة

العام0

الوزارة

الوزير

الو ازرات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة.

:

المجنة الوزارية العميا المشكمة بمقتضى ىذا القانون الدارة الدين

:

وزارة المالية.

:

وزير المالية.

البنك المركزي  :البنك المركزي االردني.

المحافظ

المديرية

الدين العام

 :محافظ البنك المركزي.

 :مديرية الدين العام في الوزارة.

 :الرصيد القائم لاللتزامات المباشرة وغير المباشرة  ،المقيم

بالدينار االردني  ،غير المسدد

والمترتب عمى الحكومة دفعو تسديدا اللتزاماتيا.

الدين الخارجي  :الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار االردني.

الدين الداخمي  :الدين العام الواجب تسديده بالدينار االردني.

السجل

ىذا القانون.

 :ىو سجل السندات الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة ( )5من

السند المسجل

السجل.

اذن الخزينة

مالكو في السجل.

 :سند الدين العام الذي تسجل قيمتو االسمية باسم مالكو في
 :الصك الصادر عن الحكومة والذي تسجل قيمتو االسمية باسم

السندات الحكومية  :السندات المسجمة واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام
ىذا القانون.

المجنــــة

المادة -3

أ -تشكل المجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير التخطيـــط والمحافظ.
ب -تتولى المجنة الميام والصالحيات التالية-:

 -1وضع االطار العام لسياسات واستراتيجيات ادارة الدين العام.

 -2تحديد اىداف واضحــة قصيرة االمد وطويمة االمد الدارة الدين العام.

 -3دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجيات الحكومية المعنية ومن
المديرية واتخاذ الق اررات المناسبة بشأنيا 0

 -4أي ميام أخرى تراىا الزمة لتحقيق أىدافيا.
المادة -4

تجتمع المجنة كل ثالثة أشير بدعوة من رئيسيا وكمما دعت الحاجة وال يكون

اجتماعيا قانونيا اال بحضور جميع اعضائيا.
السجـــــــل

المادة -5

أ -ينظم في البنك المركزي سجل يسمى ( سجل السندات الحكومية ) يقيد فيو بصورة
خاصة ما يمي-:

 -1اسم مالك السند الحكومي.

 -2أي تغيير يقع عمى ممكية السند او رىنو او حجزه.

ب -يجوز استخدام الحاسب اآللي في تنظيم السجل وتعتبر البيانات الصادرة والموقعة
من الموظف المسؤول عن السجل بمثابة

سندات رسميـــة.
المادة -6

يتم دمج السجالت والقيود المتعمقة بالسندات الحكومية القائمة بتاريخ سريان ىذا

القانون في السجل وتعتبر جزءاً متمماً

لو وتخضع في صحة قيودىا ألحكام القانون المعمول بو حين قيدىا في تمك

السجالت.

المادة -7

يتم تبادل المعمومات من قبل البنك المركزي مع مركز ايداع االوراق المالية

والمتعاممين باصدارات السندات الحكومية

يومياً  ،بواسطة الوثائق او الوسائل االلكترونية  ،لضمان قيودا متماثمة لدى كل من

ىذه الجيات ويتم ليذه الغاية مطابقتيا

شيريا من قبميا.
المادة -8

تعتبر القيود المتعمقة بتداول السندات الحكومية لدى أي جية ذات عالقة بينة عمى

ممكيتيا.

االقتـــراض

المادة -9

أ -مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر ذي عالقة يعتبر وزير المالية مخوال من
مجمس الوزراء باالقتراض لصالح الحكومة

وفقا الحكام ىذا القانون وتؤخذ موافقة مجمس الوزراء عمى كل حالة.

ب -عمى الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ىذه المادة يحق لوزير التخطيط بعد
التنسيق مع الوزير االقتراض وفقا لقانون

المجمس القومي لمتخطيط شريطة موافقة مجمس الوزراء عمى ىذا االقتراض بناء عمى

التنسيب المشترك من وزيري التخطيط والمالية.

ج -تمتزم اجيزة الدولة المختمفة بتزويد المديرية بجميع البيانات المتعمقة بما يخصيا

من الدين العام.
المادة- 10

يقتصر االقتراض الحكومي عمى أي من االغراض التالية-:

أ -تمويل عجز الموازنة العامة.
ب -دعم ميزان المدفوعات.

ج -تمويل المشاريع ذات االولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة.

د -توفير التمويل الالزم المدرج في الموازنة العامة او أي قانون مؤقت لمواجية

الكوارث وحاالت الطوارئ.

ىـ -إعادة ىيكمة المديونية الداخمية والخارجية.

المادة -11

أ -لمحكومة بناء عمى تنسيب من المجنة االقتراض بواسطة السندات الحكومية بما في
ذلك االقتراض المباشر بعممة غير الدينار

االردني.

ب -يقرر الوزير  ،بعد التشاور مع المحافظ  ،خطة اصدارات الدين العام السنوية
واالعالن عنيا وشروط االكتتاب فييا ،

ويجوز لو بالطريقة ذاتيا اجراء أي تعديل عمى ىذه الخطة.

ج -يحدد الوزير شروط اصدار السندات الحكومية بعد التشاور مع المحافظ.
المادة -12

أ -تحدد القيمة االسمية االجمالية الي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في
شروط ذلك االصدار.

ب -ال يجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وتاريخ الوفاء بيا عمى
ثالثين سنة.

المادة- 13

تحدد بتعميمات يصدرىا المحافظ شروط اعتماد االشخاص المتعاممين باالصدارات

االولية لمسندات الحكومية.
المادة- 14

ترصد في قانون الموازنة العامة سنويا المبالغ الكافية لموفاء باستحقاقات الدين العام

وخدمتو.

المادة- 15

اذا كان موعد تسديد أي مبمغ مستحق من الدين العام يوم عطمة رسمية لمحكومة او

لمبنوك التجارية فيكون يوم العمل التالي
مباشرة اليوم الواجب لمتسديد.

المادة -16

يتولى البنك المركزي اصدارات الدين العام  ،وعمى المحافظ تزويد الوزير بتقارير

شيرية عن اوضاع ىذا الدين منظمـــة
بالصورة المتفق عمييا بينيما.

المادة- 17

يتم تداول السندات الحكومية في بورصة عمان ويجوز تداوليا خارج البورصة.

المادة -18

ال يجوز لمحكومة ان تكفل ماليا أي جية كانت اال في حاالت استثنائية مبررة تتعمق

بمشاريع استثمارية تقتضييا المصمحة

الوطنية ولجية رسمية وبقرار من مجمس الوزراء بناء عمى تنسيب الوزير.
المادة -19

يمثل الدين العام التزاماً مطمقاً وغير مشروط عمى الحكومة وليذه الغاية تتساوى

السندات والقروض الحكومية في اولوية

االلتزام بتسديدىا.
الديـــن العــــــام

المادة- 20

عمى الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتم االقتراض الداخمي لمحكومة بواسطة

السندات الحكومية ويحظر عمييا االقتراض الداخمي

المباشر من البنوك التجارية او أي مؤسسة أخرى.
المادة- 21

ال يجوز ان يزيد صافي الرصيد القائم لمدين العام الداخمي في أي وقت من االوقات

عمى ( )%40من الناتج المحمي االجمالي باالسعار

الجارية لمسنة االخيرة التي تتوافر عنيا ىذه البيانات.

المادة -22

ال يجوز أن يزيد الرصيد القائم لمدين العام الخارجي في أي وقت من االوقات عمى

( )%40من الناتج المحمي االجمالي باالسعار

الجارية لمسنة االخيرة التي تتوافر عنيا البيانات.

المادة -23

عمى الرغم من أي نص مخالف ال يجوز ان يزيد الرصيد القائم لمدين العام في أي

وقت من األوقات عمى ( )%60من الناتج المحمي

اإلجمالي باألسعار الجارية لمسنة األخيرة التي تتوافر عنيا البيانات.

احكام عامة

المادة- 24

تسري احكام المادة ( )22والمادة ( )23من ىذا القانون اعتبا ارً من التاريخ الذي
يقرر مجمس الوزراء .

المادة -25

ال يجوز ان تتجاوز مديونية الحكومة لمبنك المركزي بعد سريان احكام ىذا القانون

الرصيد القائم ليذه المديونية بتاريخ

سريانو وذلك عمى الرغم من احكام أي تشريع آخر او نص مخالف في ىذا القانون.

المادة -26

يمغى قانون الدين العام رقم ( )1لسنة  1971وجميع التعديالت التي طرأت عميو.

المادة -27

رئيس الوزراء والوزراء مكمفون بتنفيذ احكام ىذا القانون.

