
 

م بشأن تنظيم املوازنة العامة  ١٩٩٨لسنة ) ٧(قانون رقم 
  والشئون املالية 

  
 ٣٩رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد االطالع على القانون رقم 

العامة املعمول به يف حمافظات الضفة الغربية، وعلى مشروع القانون املقدم من جلنة بشأن تنظيم امليزانية  ١٩٦٢لسنة 
  : وبناء على موافقة الس التشريعي، أصدرنا القانون التايل. املوازنة والشئون املالية العامة بالس التشريعي

  

  الفصل األول 

  تعاريف وأحكام عامة 

  ) ١(مادة 
ن يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة على خالف يف تطبيق أحكم هذا القانو

جملس وزراء السلطة : رئيس السلطة الوطنية، جملس الوزراء: السلطة الوطنية الفلسطينية، الرئيس: السلطة الوطنية. ذلك
: وزير املالية، الوزير املختص: وزارة املالية، الوزير: الس التشريعي الفلسطيين، الوزارة: الوطنية، الس التشريعي

أية وزارة سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية : الوزير فيما خيتص بوزارته والدوائر املرتبطة به، املؤسسة
أية : ة العامةاالعتبارية وذات استقالل مايل وإداري وال تدخل موازنتها ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية، املؤسس

سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة يف فلسطني تتمتع بالشخصية االعتبارية وتدخل موازنتها ضمن املوازنة العامة للسلطة 
برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وإيراداا لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية : الوطنية، املوازنة العامة

: موازنة املؤسسة. املنح والقروض واملتحصالت األخرى هلا والنفقات واملدفوعات املختلفةإليرادات السلطة الوطنية و
والنفقات واملدفوعات " مبا فيها حتويالت السلطة الوطنية"موازنة أية مؤسسة واليت تشمل التقديرات السنوية للمقبوضات 

مبا فيها حتويالت (التقديرات السنوية للمقبوضات موازنة أي هيئة حملية واليت تشمل : موازنة اهليئات احمللية. األخرى
وتنتهي يف احلادي ) يناير( تبدأ من أول كانون الثاين : السنة املالية. والنفقات واملدفوعات األخرى هلا) السلطة الوطنية

واإلجراءات جمموعة القواعد واألسس : النظام احملاسيب. من كل سنة ميالدية) ديسمرب(والثالثني من شهر كانون األول 
التنظيمية اليت تقرها وزارة املالية لتنظيم وقيد وتسجيل مجيع املعامالت املالية املتعلقة باملقبوضات واملدفوعات املختلفة 

األموال النقدية والعينية املنقولة : األموال العامة. ويعمل به يف مجيع الوزارات واملؤسسات العامة التابعة للسلطة الوطنية
وتشمل : اإليرادات. لة العائدة للوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات واهليئات احمللية بالسلطة الوطنيةوغري املنقو

اإليرادات . اإليرادات الضريبية واإليرادات غري الضريبية واملنح وأية إيرادات أخرى حتصل عليها السلطة الوطنية
حمللية على السلع واخلدمات وأية ضرائب أخرى قد تفرض وتشمل الضرائب على الدخل واألرباح والضرائب ا: الضريبية

وتشمل األرباح من الشركات اململوكة للسلطة الوطنية أو املسامهة فيها : اإليرادات غري الضريبية. من وقت إىل آخر
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. األخرىسواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وكذلك الرسوم اإلدارية والغرامات واملصادرات واإليرادات غري الضريبية 
وتشمل اإليرادات الضريبية واإليرادات غري الضريبية واملنح والتحويالت من السلطة الوطنية وأية : إيرادات اهليئات احمللية

: النفقات . وتشمل املنح احمللية واخلارجية سواء كانت نقدية أو عينية: املنح . إيرادات أخرى حتصل عليها اهليئات احمللية
وتشمل الرواتب واألجور والعالوات والنفقات : النفقات اجلارية. رية والنفقات الرأمسالية والتطوريةوتشمل النفقات اجلا

: النفقات الرأمسالية. التشغيلية والتحويلية للوزارات واملؤسسات العامة واألجهزة التنفيذية األخرى للسلطة الوطنية
: الصناديق اخلاصة. لمشاريع والنفقات التطويرية األخرىوتشمل امتالك األصول الرأمسالية والتحويالت الرأمسالية ل

اهليئات املالية العامة والوحدات احملاسبية القائمة بقانون من أجل حتقيق أغراض عامة وحمددة واليت يتم إعداد مقبوضاا 
لسلطة الوطنية أو من هذا القانون ضمن موازنات ا) ١١(ونفقاا خارج الصندوق املوحد للسلطة الوطنية وفقاً للمادة 

إعداد املوازنة العامة للسلطة الوطنية وموازنات : اجلهة املسئولة يف وزارة املالية عن: دائرة املوازنة. اهليئات احمللية
إعداد النماذج واإلجراءات واجلداول الزمنية لتقدمي . املؤسسات ومتابعتها يف مجيع مراحلها مبا يف ذلك متابعة التنفيذ

وضع التعاميم املتعلقة . ادات والنفقات من قبل الوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات واهليئات احملليةتقديرات اإلير
وضع القواعد واإلجراءات اليت حتكم تنفيذ املوازنة : اجلهة املسئولة يف وزارة املالية عن: دائرة اخلزينة. بإعداد املوازنة

وموازنات املؤسسات العامة واملؤسسات ووضع الترميز احملاسيب للمعامالت العامة واملوازنات احمللية والصناديق اخلاصة 
إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات املصرفية للسلطة . اخلاص ا مبا يتفق وتبويب وتصنيف املوازنة العامة) البند املايل(املالية 

احلسابات الدورية والسنوية للمعامالت املالية  جتميع. إدارة مصادر التمويل املختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها. الوطنية
احلساب املركزي : حساب اخلزينة العام. للوزارات واملؤسسات العامة والصناديق اخلاصة وإصدار التقارير الدورية هلا

ب حسا. الذي تديره وزارة املالية وتودع فيه مجيع املقبوضات وتصرف منه مجيع املدفوعات املتعلقة بالسلطة الوطنية
حساب خاص تديره وزارة املالية لدى أي بنك ويتم إيداع اإليرادات فيه بصورة مؤقتة لتحويلها إىل : اإليرادات العام

احلساب الذي يتم إعداده وفقاً للمعايري واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها ووفقاً : احلساب اخلتامي. حساب اخلزينة العام
املركز . ان حلساب املوازنة ونتيجة تنفيذها كأرقام فعلية وحقيقية يف اية السنة املاليةللنظام احملاسيب املوحد، وميثل بي

بيان للوضع املايل للسلطة الوطنية يف حلظة زمنية معينة أو اية السنة املالية ويتضمن جانب املوجودات مبا : املايل النقدي
ت وااللتزامات جتاه الغري وفق األسس واملعايري احملاسبية املعتمدة فيها السيولة النقدية لدى السلطة الوطنية وجانب املطلوبا

جمموع اإليرادات مطروحاً منها النفقات، والقروض مطروحاً منها : فائض املوازنة والعجز. يف التشريعات املرعية
ت األخرية أكرب من التسديدات، يسمى فائض املوازنة العامة إذا كانت األوىل أكرب من األخرية، ويسمى عجزاً إذا كان

كل موظف معني من قبل السلطة الوطنية ويناط به حتمل مسؤولية استالم أموال عامة أو حفظها : املوظف املايل. األوىل
أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم الدفاتر واملستندات املالية وإجراء القيود احملاسبية أو ترحيلها للسجالت والبطاقات 

وكذلك كل موظف يناط به مهام إدارة األموال العامة وإعداد حسابات التكاليف والتحليل . قررة لذلكوالنماذج امل
جمموعة األفراد الذين تعينهم وزارة املالية لتدقيق املعامالت املالية املتعلقة : جهاز التدقيق الداخلي. والتخطيط املايل

. ة وفق نظام حمدد الغرض ويكون تابع لوزارة املالية مباشرةباملقبوضات واملدفوعات يف الوزارات واملؤسسات العام
جهاز الرقابة اخلارجي الذي يقوم بالتدقيق والرقابة على مجيع الوزارات واملؤسسات العامة : ديوان الرقابة املالية واإلدارية

التابعة لديوان الرقابة املالية جمموعة األفراد : وحدات الرقابة املالية. واهليئات احمللية والصناديق اخلاصة واملؤسسات
  . واإلدارية

  
  ) ٢(مادة 
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يسمى هذا القانون قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية للسلطة الوطنية ويهدف إىل تنظيم إعداد وإقرار وتنفيذ 
  . ومراقبة املوازنة العامة يف خمتلف مراحلها وكذلك تنظيم الشؤون املالية للسلطة الوطنية

  
  ) ٣(دة ما

حييل . يقدم جملس الوزراء مشروع قانون املوازنة العامة إىل الس التشريعي قبل شهرين على األقل من بداية السنة املالية
الس التشريعي املشروع إىل جلنة املوازنة والشؤون املالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلياً وترفع توصياا بشأنه إىل 

الس التشريعي جلسة خاصة ملناقشة مشروع قانون املوازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصياا يعقد  -ج. الس
فيقر املشروع بالتعديالت قبل بدء السنة املالية اجلديدة أو يعيده إىل جملس الوزراء يف مدة أقصاها شهر من تاريخ تقدميها 

عديالت املطلوبة وإعادته إىل الس التشريعي خالل مدة أقصاها إليه مصحوباً مبالحظات الس التشريعي إلجراء الت
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون ال -ه. يتم التصويت على املوازنة باباً باباً -د. أسبوعان من تاريخ اإلحالة إلقرارها

  . جيوز إجراء املناقلة بني أبواب املوازنة إال مبوافقة الس التشريعي
  

  ) ٤(مادة 
إذا مل يتيسر إقرار مشروع قانون املوازنة العامة قبل بدء السنة اجلديدة يكون للوزارة سلطة حتصيل اإليرادات وفق 

 ١/١٢اآلليات والشروط واملعدالت املنصوص عليها يف التشريعات املرعية ويستمر اإلنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 
  . املالية املنصرمة حبد أقصى مدته ثالثة أشهرلكل شهر من موازنة السنة ) واحد من االثىن عشر(
  

  ) ٥(مادة 
حيدد قانون املوازنة العامة وسائل استخدام فائض املوازنة أو متويل العجز، وميول عجز املوازنة العامة بواسطة ختفيض 

  . النفقات أو زيادة اإليرادات أو بواسطة اقتراض حملي أو خارجي
  

  ) ٦(مادة 
ت واملقبوضات اخلاصة بالسلطة الوطنية إىل حساب اخلزينة العامة وتدخل ضمن املوازنة العامة ما مل تؤدي مجيع اإليرادا

يرد نص يف القانون على خالف ذلك وال خيصص أي جزء من األموال العامة أو ينفق منها ألي غرض مهما كان نوعه 
  . إال بقانون

  
  ) ٧(مادة 

ال تفرض ضريبة أو رسم إال بقانون، وال تدخل يف باما أنواع الرسوم اليت تتقاضاها دائرة اخلزينة مقابل ما تقوم به 
  . اجلهات التنفيذية يف السلطة الوطنية من خدمات لألفراد أو مقابل انتفاعهم باألموال العامة

  
  ) ٨(مادة 

  . غري األحوال املبينة يف هذا القانونال جيوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم يف 
  

  ) ٩(مادة 
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  . لس الوزراء أن يضع أنظمة مراقبة إنفاق األموال العامة وتنظيم وحفظ املوجودات العامة
  

  ) ١٠(مادة 
  . تكون لوزارة املالية مسؤولية إدارة حساب اخلزينة العام وتعمل وفق تعليمات الوزير

  
  

  الفصل الثاين 

  ينة العام للسلطة الوطنية حساب اخلز

  ) ١١(مادة 
تتدفق إليه كل اإليرادات والقروض " حساب اخلزينة العام"تنشئ وحتتفظ الوزارة بصندوق موحد للسلطة الوطنية يسمى 

  ). ١٧(واملنح واملتحصالت األخرى للسلطة الوطنية، وتتدفق منه كل مدفوعات السلطة الوطنية ما عدا ما ذكر يف املادة 
  

  ) ١٢(ة ماد
  . ال تدفع أية نفقات من حساب اخلزينة العامة إال مبوجب خمصصات حيددها القانون

  
  ) ١٣(مادة 

  . حتفظ املصادرة النقدية للصندوق املوحد يف حساب واحد، يشار إليه حبساب اخلزينة العام لدى سلطة النقد الفلسطينية
  

  ) ١٤(مادة 
ال حيق ألية من الوزارات أو املؤسسات العامة أو أية جهة تنفيذية أخرى يف السلطة الوطنية فتح حسابات هلا لدى سلطة 

  . النقد الفلسطينية أو أي بنك آخر إال بإذن خطي من الوزارة
  

  ) ١٥(مادة 
ألي فرد أو مؤسسة عامة أو أية  باستثناء ما ورد فيه نص ضمن أحكام هذا القانون أو أي قانون أو تشريع آخر، ال حيق

جهة تنفيذية أخرى يف السلطة الوطنية دفع أية مبالغ من الصندوق املوحد أو عقد أي التزام يترتب عليه دفع أية مبالغ 
  . الحقاً

  
  ) ١٦(مادة 

مل يكن هناك  يف حالة التزام قانوين بتسديد مبلغ دخل الصندوق املوحد قبل صدور هذا القانون فإن السداد يتم حىت لو
  . خمصص له

  
  ) ١٧(مادة 
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ما مل يكن هناك استثناء خاص بقانون أو باتفاقية دولية أو بعقد قانوين فإن كل إيرادات السلطة الوطنية حتول بالكامل 
ية وفوراً إىل الصندوق املوحد، وميكن إنشاء صناديق خاصة عندما يتطلب القانون أو االتفاقيات الدولية أو العقود القانون

  . ذلك، وجيب أن حتفظ كل املوارد النقدية للصناديق اخلاصة يف حساب اخلزينة العام وفقاً ألحكام القانون
  

  ) ١٨(مادة 
يقوم ديوان الرقابة املالية واإلدارية مبراقبة إيرادات ونفقات الوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات واهليئات احمللية 

وصرفها وعليه تقدمي تقرير سنوي شامل للرئيس والس التشريعي تتضمن مجيع  والصناديق اخلاصة وطرق حتصيلها
  . املالحظات واآلراء واملخالفات املرتكبة واملسؤولية املترتبة عليها

  
  

  الفصل الثالث 

  إعداد املوازنة وتقدميها واعتمادها 

  ) ١٩(مادة 
األداة املالية األساسية وبرنامج عمل السلطة الوطنية التفصيلي للنفقات واإليرادات ملختلف : املوازنة العامة هي 

النشاطات املقدرة لسنة مالية معينة لتحقيق األهداف والسياسات املالية واالقتصادية واالجتماعية، وما مل يكن هناك 
عقد قانوين، فإن املوازنة العامة حتتوي على الصندوق املوحد وكل الصناديق استثناء حبكم القانون أو اتفاقية دولية أو 

  . اخلاصة
  

  ) ٢٠(مادة 
إعداد املوازنة العامة السنوية للوزارات واملؤسسات العامة -أ -:تتوىل دائرة املوازنة العامة املسؤوليات واملهام التالية

إعداد نظام جدول -ب. ازنة التمويل ومتابعتها يف مجيع مراحلهاوموازنات املؤسسات يف السلطة الوطنية مبا يف ذلك مو
القيام بالدراسات واألحباث اليت يتطلبها -ج. تشكيالت الوظائف السنوي للوزارات واملؤسسات العامة وبالتنسيق معها

لبشرية على خمتلف دراسة احتياجات الوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات للقوى ا-د. إعداد املوازنة العامة وتنفيذها
دراسة ومناقشة وتقييم مجيع الطلبات وكافة الربامج واألعمال واملشاريع -ه. املستويات واملهن واخلدمات والتخصصات

التأكد من  -و. اليت يطلب رصد خمصصات هلا بعد التأكد من جدواها االقتصادية ومواءمتها للسياسات املالية املعتمدة
 -ز. ربامج والتمويل وهلا أن تطلب املعلومات الالزمة لتمكينها من القيام مبهامهاعدم االزدواج يف التخصص وال

حتضري بالغ إعداد املوازنة  -ح. االطالع على كافة الوثائق والعقود املالية واحلسابات للوزارات واملؤسسات العامة
إليضاحات والبيانات الضرورية لذلك مع العامة متضمناً شرحاً مفصالً وواضحاً جلميع اإلجراءات الالزمة إلعدادها، وا

حتديد األسس واملعايري املعتمدة لطلب رصد املخصصات باإلضافة إىل الربنامج الزمين ملراحل إعداد املوازنة العامة حلني 
ء ليتم املشاركة يف تقييم األوضاع املالية واالقتصادية والنقدية ويقدم الوزير تقريراً بذلك إىل جملس الوزرا -ط. إقرارها

املشاركة مع اجلهات املختصة األخرى يف إعداد خطط  - ي. على ضوئه حتديد أبعاد املوازنة العامة للسنة املالية القادمة
 -ل. العمل على إعداد وتطوير وحتديث التشريعات املالية واإلدارية بالتعاون مع اجلهات ذات االختصاص -ك. التنمية
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األداء يف تنفيذ مجيع املشاريع والربامج اليت ترصد خمصصات هلا يف قانون املوازنة العمل على وضع معايري قياس مستوى 
إعداد مشروع ملحق املوازنة العامة بأية خمصصات إضافية تزيد على املخصصات املرصودة يف قانون املوازنة  -م. العامة

عداد املوازنة العامة للوزارات حتضري وإعداد وتطوير النماذج املخصصة إل -ن. العامة يتم إقراره وفق األصول
واملؤسسات العامة باإلضافة إىل وضع وتصنيف وتبويب وتوصيف املوازنة العامة على أن تعتمد الوزارة النظام احملاسيب 

املوحد يف عمليات التبويب والتصنيف لبيانات احلسابات واحلساب اخلتامي واملركز املايل والنقدي للوزارات 
  . ا يتفق مع تصنيف املوازنة العامة وبنودها ورموزهاواملؤسسات العامة مب

  
  ) ٢١(مادة 

جداول تتضمن إمجايل اإليرادات والنفقات املقررة للسنة املالية املقبلة  -أ -:يتضمن مشروع قانون املوازنة العامة ما يلي
ة للسنة املالية املقبلة حسب تصنيف جدول يبني خالصة املوازنة العام -ب. وفق التبويب املتبع يف تنظيم املوازنة العامة

جداول توضح بإجياز إعادة تقدير اإليرادات والنفقات آلخر سنتني تسبق سنة املوازنة حسب  -ج. اإليرادات والنفقات
جداول تتضمن النفقات املقدرة للسنة املالية املقبلة حسب األبواب  -د. األبواب والفصول وفق التبويب املعتمد

جدول يوضح  -و. جدول يوضح بإجياز الوضع املايل والنقدي حلساب اخلزينة العام -ه. بويب املعتمدوالفصول وفق الت
ما للسلطة الوطنية وما عليها من ديون أو قروض قصرية أو طويلة األجل داخلية أو خارجية واخلطط املقترحة لتحصيلها 

 -ح. ا يف اهليئات والشركات احمللية وغري احملليةجدوالً يوضح مسامهات السلطة الوطنية واستثمارا -ز. أو تسديدها
-ط. وصفاً موجزاً لربامج السلطة الوطنية وخططها وأهدافها للسنة املالية املقبلة ضمن بيان املوازنة الذي يقدمه الوزير

  . أي إيضاحات أخرى يرى جملس الوزراء إضافتها
  

  ) ٢٢(مادة 
على الوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات التقيد التام بالتعليمات اليت تضعها دائرة املوازنة إلعداد مشروع قانون 
املوازنة العامة ومشروع نظام جدول تشكيالت الوظائف وأية تعليمات أخرى لتمكني دائرة املوازنة العامة من القيام 

  . مبهامها على أكمل وجه
  

  ) ٢٣(مادة 
الوزارات واملؤسسات العامة مسؤولة عن صحة األرقام والبيانات واملعلومات واجلداول املقدمة من قبلها لدائرة  تعترب

  . املوازنة
  

  ) ٢٤(مادة 
على مجيع الوزارات واملؤسسات العامة تزويد دائرة املوازنة العامة جبميع البيانات واملعلومات واجلداول واإليضاحات 

  . اليت تطلبها دون تأخري
  

  ) ٢٥(مادة 
من السنة املالية اجلارية تقريراً وحتليالً شامالً ) يونيو(تقدم الوزارة بالتعاون مع اجلهات املختصة يف األول من شهر متوز 

إىل جملس الوزراء حول الوضع املايل العام مع توقعات موضوعية حلركة املوارد وااللتزامات خالل الفترة املتبقية من السنة 
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والتوصيات لوضع سياسات لالستجابة للتطورات االقتصادية املتوقعة، ويسترشد جملس الوزراء ذا التقرير يف  املالية
  . وضع املؤشرات والسياسات اخلاصة إلعداد املوازنة العامة للسنة املالية القادمة

  
  ) ٢٦(مادة 

سات اخلاصة لس الوزراء، وجيب أن يصدر تبدأ دائرة املوازنة بإعداد تعميم املوازنة على أساس املؤشرات والسيا
من السنة املالية اجلارية ويستعرض التعميم التوقعات املالية واالقتصادية الشاملة ) يوليو(التعميم يف األول من شهر متوز 

يرادات اليت للسنة املالية القادمة وكذلك املؤشرات والسياسات االقتصادية واملالية اليت حددا السلطة الوطنية وحدود اإل
جيب أن تقدر املوازنات على أساسها كما ويتضمن التعميم أسقف النفقات اليت جيب على الوزارات واملؤسسات العامة 

تقدير موازناا على ضوئها وكذلك اخلطوط العريضة والواضحة والتعليمات والنماذج واملعلومات واجلدول الزمين 
  . القادمةإلعداد تقديرات املوازنة العامة للسنة 

  
  ) ٢٧(مادة 

تقوم دائرة املوازنة بوضع وتصنيف وتبويب وتوصيف هيكل املوازنة واحلسابات اخلاصة به من اجل وضع أساس سليم 
لإلدارة املالية ولنظام املعلومات اخلاص بالعمليات املالية، وجيب أن تصنف حسابات الصندوق املوحد والصناديق اخلاصة 

  . ق مع هيكل تصنيف املوازنة واحلساباتللسلطة الوطنية مبا يتف
  

  ) ٢٨(مادة 
كشف يوضح تقديرات النفقات لكل  -أ: النماذج واملعلومات اليت يتضمنها تعميم املوازنة جيب أن تشتمل على التايل

األوىل اإلنفاق الفعلي لألشهر الستة . اإلنفاق الفعلي للسنة املالية السابقة: بند رئيسي من هيكل املوازنة كما يلي
ويكون اإلنفاق . تقديرات النفقات للسنة املالية القادمة. واإلنفاق املتوقع لألشهر الستة املتبقية من السنة املالية اجلارية

كشف ملحق ملتطلبات الرواتب واألجور  -ب. الفعلي يف كل حالة مقارناً باالعتمادات املقابلة له يف املوازنة العامة
كشف  -ج. العامة، ويرفق عند الطلب كشف الوظائف وأمساء ورواتب العاملني فيها جلميع الوزارات واملؤسسات

منفصل يوضح فيه متطلبات القوى البشرية اإلضافية اليت يترتب عليها التزامات مالية إضافية مع تقدمي التربير الكامل ملثل 
يتفق مع التعليمات واملعايري الصادرة  كشف باالحتياجات املالية لشراء السلع واخلدمات وجيب أن -د. تلك الزيادات

كشف احتياجات التمويل الرأمسايل طويل املدى وجيب أن تكون مقترحات املشاريع الرأمسالية اجلديدة  -ه. عن الوزارة
مدعمة بتقرير كامل وبالوثائق املناسبة، وجيب أن تكون متطلبات متويل املشاريع الرأمسالية حتت التنفيذ متفقة مع برنامج 
جدول النفقات الرأمسالية كما حددته دائرة املوازنة ويتم حتديث هذا اجلدول باألخذ يف االعتبار العمل السابق والنفقات 

اإليرادات الفعلية  -:كشف يوضح تقديرات اإليرادات لكل بند رئيسي من هيكل املوازنة كما يلي -و. وزيادة األسعار
ة للستة أشهر األوىل وتوقعات اإليرادات للستة أشهر املتبقية من السنة املالية اإليرادات الفعلي. للسنة املالية السابقة

إيرادات ملقترحات جديدة . تقديرات اإليرادات للسنة املالية القادمة على أساس التعرفة واملعايري املطبقة حالياً. اجلارية
قارنة اإليرادات الفعلية بالتقديرات املقابلة هلا يف ولتعديل التعرفة وتقديرات اإليرادات الناجتة عن هذه املقترحات ويتم م

  . كل حالة
  

  ) ٢٩(مادة 
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تعد دائرة اخلزينة كشوفاً باملتدفقات النقدية املؤقتة عن التحويالت احلكومية وخدمات الدين من األصول املالية من حيث 
  . حتصيل الفوائد واألصل

  
  ) ٣٠(مادة 

دات والنفقات واإلقراض بالتشاور مع الوزارات واملؤسسات العامة ذات االختصاص تدرس دائرة املوازنة تقديرات اإليرا
وتضع مسودة املوازنة العامة النهائية مع األخذ بعني االعتبار األولويات اليت وضعها جملس الوزراء واملوارد والعناصر 

من السنة املالية اجلارية كقانون لس ) أكتوبر(األخرى ذات العالقة، وتقدم املوازنة يف النصف األول من تشرين أول 
  . الوزراء للدراسة واالعتماد

  
  ) ٣١(مادة

املوازنة العامة املقترحة للسنة املالية القادمة للمجلس التشريعي ) نوفمرب(يقدم جملس الوزراء يف األول من تشرين الثاين  -أ
يقدم الوزير تقريراً إىل الس التشريعي بشأن -ب. وإقرارها وإصدارها يف قانون املوازنة العامة السنويملراجعتها 

يقدم رئيس  -ج. مشروع قانون املوازنة العامة اجلديدة متضمناً السياسة املالية املتبعة، واملرتكزات األساسية للمشروع
س التشريعي مبالحظات اللجنة بشأن ما ورد يف مشروع قانون املوازنة العامة جلنة املوازنة والشؤون املالية تقريراً إىل ال

تستكمل إجراءات  -د. وما ورد يف تقرير الوزير توطئة الستكمال إجراءات إقرار مشروع قانون املوازنة العامة اجلديدة
  . ديدةمناقشة مشروع املوازنة العامة وإقراره وإصداره كقانون قبل بداية السنة املالية اجل

  
  ) ٣٢(مادة 

وحيدد . يتضمن مشروع قانون املوازنة كشفاً مصنفاً لإليرادات التقديرية والنفقات املقترحة لكل وزارة أو مؤسسة عامة
كما حيتوي القانون . الكشف اإليرادات والنفقات الفعلية للسنة املالية السابقة والتقديرات املعدلة للسنة املالية اجلارية

ملقترحات املتعلقة جبمع إيرادات إضافية من خالل اإلجراءات الضريبية وغري الضريبية اجلديدة واالقتراض أيضاً على ا
  . اجلديد ملواجهة أي عجز باملوازنة وجيب أن ينظر إىل مستوى العجز املتوقع كحد أعلى

  
  ) ٣٣(مادة 

ريع الرأمسالية حتت التنفيذ جيب أن تشمل عملية تقييم املقترحات اليت يتضمنها مشروع قانون املوازنة العامة املتعلقة باملشا
التقدم الفعلي يف ضوء األهداف املخططة وكشفاً باالحتياجات املالية للسنوات املالية القادمة ويف حالة املشاريع الرأمسالية 

لس التشريعي من اجلديدة، جيب أن حيتوي مشروع قانون املوازنة العامة على مربرات وتفاصيل تنفيذها حىت متكن ا
  . اختاذ القرارات املالئمة بشأا

  
  ) ٣٤(مادة 

تكون تقديرات حتصيل اإليرادات اليت تظهر يف مشروع قانون املوازنة للسنة املالية القادمة على أساس التحصيل الفعلي 
  . لإليرادات طبقاً لقوانني اإليرادات املطبقة خالل السنة املالية احلالية

  
  ) ٣٥(مادة 
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جيب أن ينظر إىل املخصصات املقرة يف قانون املوازنة العامة، على إا املبالغ القصوى، وجيب أن ال تتجاوز النفقات 
  . الفعلية هذه املخصصات

  
  ) ٣٦(مادة 

إذا لزم أي تعديل على بنود قانون املوازنة العامة أو إضافة بنود يترتب عليهما إضافة خمصصات جديدة جيب إعدادها 
  . موازنة وتقدم من جملس الوزراء إىل الس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون ا كملحق

  
  ) ٣٧(مادة 

ملواجهة متطلبات التمويل غري املتوقعة والطارئة خالل السنة املالية جيب اعتماد مبلغ احتياطي مناسب يف قانون املوازنة 
طلبات املقدمة من الوزارات واملؤسسات العامة لتمويلها من هذا ويدرس الوزير ال. ليوضع حتت تصرف جملس الوزراء

  . االحتياطي لتقدميها مع توصياته إىل جملس الوزراء الختاذ القرار بشأا
  

  ) ٣٨(مادة 
  . ينشر قانون املوازنة العامة بعد إقراره من الس التشريعي لإلعالم العام واجلمهور

  
  ) ٣٩(مادة 

تتبع موازنات اهليئات احمللية من حيث التصنيف والتشكيل والترميز هيكل تصنيف حسابات املوازنة املعد من قبل 
  . الوزارة

  
  ) ٤٠(مادة 
مسؤول دائرة اخلزينة من حيث تنفيذ قانون املوازنة العامة يف حالة موازنة اهليئات احمللية فإن الصالحيات اليت ميارسها 

  . ميارسها املوظف املسؤول املقابل يف اهليئات احمللية
  

  

  الفصل الرابع 

  تنفيذ املوازنة 

  ) ٤١(مادة 
وثيق وضع األنظمة وحتديد اإلجراءات والت -١ -:فيما خيص تنفيذ املوازنة تتوىل الوزارة املسؤوليات واملهام التالية

. واحلسابات وإعداد التقارير لكل معامالت الدفع واالستالم الناجتة عن تنفيذ املوازنة العامة مبا يف ذلك الصناديق اخلاصة
وضع القواعد واألنظمة واإلجراءات اليت حتكم تنفيذ املوازنة العامة وموازنات اهليئات احمللية والصناديق اخلاصة  -٢

اخلاص ا مبا يتفق ) البند املايل(ملؤسسات ووضع الترميز احملاسيب للمعامالت املالية وموازنات املؤسسات العامة وا
إدارة مصادر التمويل -٤. إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات املصرفية للسلطة الوطنية -٣. وتبويب وتصنيف املوازنة العامة
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نوية للمعامالت املالية للسلطة الوطنية واهليئات احمللية جتميع احلسابات الدورية والس. املختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها
ختصيص األموال للوزارات واملؤسسات العامة على . والصناديق اخلاصة واملؤسسات العامة وإصدار التقارير الدورية هلا

أساس ربع سنوي، مدعومة بأسقف شهرية نقدية، وستحدد األموال املخصصة واألسقف النقدية على أساس توفر 
املصادر النقدية غري املنفقة لدى الوزارات واملؤسسات العامة من املخصصات السابقة، واألولويات النسبية بني املطالب 

إدارة كل الضمانات وااللتزامات الناجتة عن االقتراض نيابة عن السلطة الوطنية . املتنافسة والتزامات اإلنفاق املتوقعة
اإلشراف على تنفيذ هيكل تصنيف . طنية مبا يف ذلك القروض وسداد الدينوكذلك كل األصول املالية للسلطة الو

تقارير اخلزينة الشهرية والربع سنوية  -ب. الوزارات واملؤسسات العامة والصناديق اخلاصة - أ -:احلسابات لـ
. للسلطة الوطنية حسابات األصول املالية والدين -ج. والسنوية اليت تغطي املوازنة العامة وحسابات الصناديق اخلاصة

  . تسجيل ضمانات السلطة الوطنية وااللتزامات األخرى املتعلقة ا-د
  

  ) ٤٢(مادة 
يتم إنفاق املخصصات املرصودة يف قانون املوازنة العامة بناًء على أوامر مالية عامة أو خاصة ومبوجب حواالت مالية 

  . يصدرها الوزير
  

  ) ٤٣(مادة 
) ٤٢(فاق من خمصصات وزارته املرصودة يف قانون املوازنة العامة وفق ما جاء يف املادة للوزير املختص صالحية اإلن

  . أعاله وله تفويض هذه الصالحيات خطياً ألي موظف رئيس يف وزارته على أن يبلغ وزير املالية بذلك خطياً
  

  ) ٤٤(مادة 
العامة كما ال جيوز استخدام املخصصات يف غري ال جيوز الصرف على أية نفقة مل يرصد هلا خمصصات يف قانون املوازنة 

  . الغاية اليت اعتمدت من أجلها
  

  ) ٤٥(مادة 
على الوزارات واملؤسسات العامة أن توزع األموال على وحدات إنفاقها على أساس ما خصص هلا وحتدد التزامات 

واخلدمات اليت تتطلب التزامات ملدد اإلنفاق ضمن األسقف النقدية املسموح ا فيما يتعلق باتفاقات توفري السلع 
  . طويلة

  
  ) ٤٦(مادة 

على مجيع الوزارات واملؤسسات العامة تزويد الوزارة ودائرة املوازنة ببيان تفصيلي يتضمن اإلنفاق الشهري الفعلي من 
وضات الفعلية وذلك يف خمصصاا املعتمدة وفق النماذج اليت تعدها الوزارة وكذلك املوقف املايل لإليرادات واملنح واملقب

  . موعد ال يتجاوز اية األسبوع األول من الشهر التايل
  

  ) ٤٧(مادة 
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يعترب الوزير هو املسؤول األول عن رقابة حسابات الوزارات واملؤسسات العامة ومعامالا املالية، والتحقق من أا  -أ
القانون يف أعماهلا املالية واحملاسبية ويعترب الوزير املختص أو مسؤول املؤسسة العامة مسؤوالً عن تقوم مبراعاة أحكام هذا 

يعترب املوظف املايل مسؤوالً عن القيام باألعمال املالية  -ب. تنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بوزارته أو مؤسسته
باية األموال العامة وحفظها وقيدها بصورة تتفق مع األصول احملاسبية املتعلقة بدائرته مبا يف ذلك النفقات وااللتزامات وج

يعترب مجيع املدققني الداخلني يف كافة الوزارات واملؤسسات العامة موظفني تابعني للوزارة من  -ج. املتعارف عليها
  . الناحية الفنية

  
  ) ٤٨(مادة 

ت واملؤسسات العامة مبخصصاا املعتمدة، وعلى كل الوزارات بعد صدور قانون املوازنة العامة تعلم الوزارة كل الوزارا
واملؤسسات العامة إبالغ وحدات اإلنفاق التابعة هلا مبا خصص هلا طبقاً لقانون املوازنة العامة، وتكون وحدات اإلنفاق 

  . مسؤولة عن تنفيذ املوازنة حسب املخصصات املعتمدة هلا
  

  ) ٤٩(مادة 
اليني يف الوزارات واملؤسسات العامة وذلك لتقدمي املشورة هلا وملراقبة تنفيذ املوازنة العامة للوزير أن يعني مدققني م

وااللتزام باملعايري والقواعد املالية ويف حالة اختالف الرأي بني املدقق واملدير املايل ألي من الوزارات واملؤسسات العامة 
  . يعرض األمر على الوزير الختاذ القرار

  
  ) ٥٠(مادة 

ال يكون للوزارات واملؤسسات العامة يف السلطة الوطنية احلق يف إعادة ختصيص خمصصات املوازنة من بند إنفاق إىل بند 
آخر يف موازناا إال بالتقيد الصارم بالتشريعات املرعية اليت حتكم إعادة التخصيص بني البنود الفرعية للمخصصات 

  . ة التخصيص كما حددا التشريعات املرعيةوباعتماد السلطة املخولة بالسماح بإعاد
  

  ) ٥١(مادة 
حتدد األنظمة شكل وحمتوى وفترات التقارير حول تنفيذ املوازنة اليت تقدم من قبل الوزارات واملؤسسات العامة 

  . املوازنةوالصناديق اخلاصة وعلى أساس هذه التقارير تعد دائرة اخلزينة تقريراً شهرياً موجزاً حول التقدم يف تنفيذ 
  

  ) ٥٢(مادة 
تعد الوزارة تقريراً يف اية كل ربع سنة مفصالً وحملالً لوضع املوازنة ويتضمن التقرير التطورات املالية واجتاهات حركة 
اإليرادات والنفقات مقارنة مع التوقعات وكذلك تفسري االحنرافات اهلامة وحتليل تدفق النقد وتأثري هذه التطورات على 

ملايل العام للسلطة الوطنية ويستعرض اقتراحات اإلجراءات التصحيحية املناسبة الستعادة التوازن املايل ويقدم الوضع ا
  . الوزير هذا التقرير لكل من جملس الوزراء والس التشريعي

  
  ) ٥٣(مادة 
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 احلادي والثالثني من تلغى املخصصات غري املستخدمة واألرصدة النقدية يف حسابات الوزارات واملؤسسات العامة يف
  . من السنة املالية ويدرج أي التزام غري مدفوع ضمن موازنة العام القادم وله األولوية) ديسمرب(كانون أول 

  
  ) ٥٤(مادة 

  . كمتحصالت للسنة املالية اجلديدة) ديسمرب(حتسب اإليرادات املتحققة بعد احلادي والثالثني من كانون أول 
  

  

  الفصل اخلامس 

  دارة الدين واألصول إ

  ) ٥٥(مادة 
حتدد املوازنة السنوية احلدود العليا لالقتراض اجلديد من قبل السلطة الوطنية والسحب املكشوف من البنوك احمللية، 

  . وتضع أحكاماً حمددة لدفع الفوائد وتسديد أصل الدين الذي يدفع خالل السنة مقابل الدين االمجايل
  

  ) ٥٦(مادة 
الوزارة هي اجلهة الوحيدة املخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض للوزارات واملؤسسات العامة يف السلطة الوطنية 

حسب القوانني واألنظمة املعمول ا وال جيوز ألية جهة أخرى القيام بذلك، كما تتوىل الوزارة إدارة الدين احلكومي 
  . ومتابعته

  
  ) ٥٧(مادة 

املؤسسات العامة االقتراض أو استخدام القرض لغري الغايات اليت مت االقتراض من أجلها إال مبوافقة ال جيوز للوزارات و
  . مسبقة من جملس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير

  
  ) ٥٨(مادة 

وال جيوز أن تعدل الشروط . تنشر قرارات الوزارة حول شروط أي اقتراض أو ضمان املعامالت يف اجلريدة الرمسية
  . التعاقدية للدين املوضوعة حسب هذا القانون من جانب واحد

  
  ) ٥٩(مادة 

على الوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات رصد املخصصات الكافية يف مشاريع موازناا ملواجهة أعباء الدين 
ين احلكومي والفروق احلكومي والذي يشمل األقساط والفوائد املستحقة على املبالغ املسحوبة واحملجوزة من أصل الد

  . الناشئة عن تغري أسعار الصرف أو إعادة تقييم الدين احلكومي أو إعادة جدولته وذلك يف مواعيد استحقاقها
  

  ) ٦٠(مادة 
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على الوزارة دراسة املركز املايل ألي جهة تريد االقتراض بكفالة السلطة الوطنية للتأكد من قدرا على الوفاء 
  . بااللتزامات

  
  ) ٦١( مادة

  . يكون الوزير هو املفوض بالتوقيع نيابة عن السلطة الوطنية على كل اتفاقيات االقتراض
  

  ) ٦٢(مادة 
على اجلهة اليت حتصل على أي قرض بكفالة السلطة الوطنية أن تقدم تقارير دورية ربع سنوية إىل الوزارة عن مركزها 

  . املايل وحساباا اخلتامية
  

  

  الفصل السادس 

  حسابات املوازنة والتدقيق 

  ) ٦٣(مادة 
تضع الوزارة نظاماً للتدقيق املايل الداخلي لضمان االستخدام املالئم واالقتصادي للموارد العامة ولضمان التزام كل 

 الوزارات واملؤسسات العامة ووحداا باإلنفاق وفق التشريعات املالية املرعية ويكون للوزارة سلطة التفتيش يف أي وقت
  . على السجالت احملاسبية لإليرادات والنفقات لكل الوزارات واملؤسسات العامة والصناديق اخلاصة

  
  ) ٦٤(مادة 

. تصدر الوزارة تعليمات دائمة لقفل وحتضري احلسابات اخلتامية للوزارات واملؤسسات العامة والصناديق اخلاصة
لعامة والصناديق اخلاصة كشوفاً ائية لإليرادات والنفقات وانسجاماً مع هذه التعليمات تعد الوزارات واملؤسسات ا

  . ضمن جمال إدارا، وتقدم إىل الوزارة
  

  ) ٦٥(مادة 
تعد الوزارة حسابات موحدة متهيدية للمعامالت العامة وتقدمها إىل جملس الوزراء يف غضون ستة أشهر من إقفال السنة 

دة االفتتاح واألقفال للصندوق املوحد والصناديق اخلاصة وتفاصيل وتبني احلسابات ضمن أشياء أخرى أرص. املالية
وصايف الدين العام احمللي واألجنيب، وتذكر احلسابات أيضاً " إن وجد"العمليات املالية اليت متت ملواجهة العجز املايل 

  . القروض املعطاة خالل السنة وااللتزامات املرتبطة ا والناجتة عنها
  

  ) ٦٦(مادة 
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تعد الوزارة مسودة احلساب اخلتامي وتقدمها إىل جملس ) ٦٥(أساس احلسابات التمهيدية املعدة مبوجب املادة  على
الوزراء لالعتماد واإلحالة إىل الس التشريعي خالل سنة من اية السنة املالية لإلقرار، كما وترسل نسخة من املسودة 

  . إىل ديوان الرقابة املالية واإلدارية
  

  

  الفصل السابع 

  أحكام ختامية 

  ) ٦٧(مادة 
  . تضع الوزارة األنظمة الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من جملس الوزراء وتنشر يف اجلريدة الرمسية

  
  ) ٦٨(مادة 

  . حلني تشكيل ديوان الرقابة املالية واإلدارية تقوم هيئة الرقابة العامة مبهامه
  

  ) ٦٩(مادة 
بشأن تنظيم امليزانية العامة املعمول به يف حمافظات الضفة الغربية، كما يلغى أي  ١٩٦٢لسنة  ٣٩لقانون رقم يلغى ا

  . حكم خيالف أحكام هذا القانون
  

  ) ٧٠(مادة 
ويعمل به بعد ثالثني يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة على مجيع اجلهات املختصة كل فيما خيصه تنفيذ هذا القانون 

  . الرمسية
  

هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة  ١٤١٩/ربيع اآلخر/ ١٠ميالدية املوافق  ٣/٨/١٩٩٨صدر مبدينة غزة بتاريخ 
  التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

  
  . ، اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت-املقتفي  -عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني 
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