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قرار بقانون رقم )15( لسنة 2021م
بتعديل قرار بقانون رقم )7( لسنة 2013م 

بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وتعديالته
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

الودائع  لضمان  الفلسطينية  المؤسسة  بشأن  2013م  لسنة   )7( رقم  بقانون  قرار  االطالع على  وبعد 
وتعديالته،

وعلى قرار بقانون رقم )9( لسنة 2010م بشأن المصارف وتعديالته،
وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/04/05م،

وعلى الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1(
يشار إلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2013م بشأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وتعديالته، 

لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون األصلي.

مادة )2(
تعدل المادة )3( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

الودائع"، . 1 الفلسطينية لضمان  بقانون مؤسسة تسمى "المؤسسة  القرار  تنشأ بموجب أحكام هذا 
تتبع سلطة النقد، بما يشمل موظفيها وكادرها اإلداري.

تتمتع المؤسسة بالشخصية االعتبارية واألهلية القانونية والذمة المالية المستقلة.. 2
تطبق على المؤسسة األنظمة النافذة في سلطة النقد بالقدر الذي ال يتعارض مع أحكام الفقرة )2( . 3

من هذه المادة.

مادة )3( 
تضاف فقرة جديدة إلى المادة )5( من القانون األصلي تحمل الرقم )3( على النحو اآلتي:

تتولى المؤسسة تمويل تدابير اإلصالح وفقاً لآلتي:. 3
التدابير المقرة من قبل سلطة النقد باعتبارها جهة االختصاص باإلصالح من مواردها الذاتية، أ. 

للعضو الذي تعرض الضطرابات أو مشاكل جوهرية تؤثر على مركزه المالي وتهدد بانهياره، 
بما في ذلك تمويل الشراء والضم أو تمويل المصرف التجسيري أو أي أداة إصالح أخرى، 

إذا تبين أن اتخاذ هذا اإلجراء أقل كلفة من السير في إجراءات تصفية العضو.
تضع المؤسسة وسلطة النقد السياسات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ تدابير اإلصالح ومعالجة ب. 

المصارف المنهارة أو ذات االحتمالية العالية لالنهيار.
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مادة )4(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )5(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/04/28 ميالدية
                      الموافق: 16/رمضان/1442 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية


