
 8005لعام ( 85)قانون رقم 

 قانون تنظيم الموازنة العامة

  -1المادة 
 0ويعمؿ بو مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(  2008قانوف تنظيـ الموازنة العامة لسنة )يسمى ىذا القانوف 

- 2المادة 
 يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا القانوف المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ القرينة عمى 
  -:غير ذلؾ  

 0وزارة المالية :الوزارة 
 0وزير المالية :الوزير 
 0دائرة الموازنة العامة :الدائرة

 0مدير عاـ الدائرة :المدير العاـ
  0او دائرة او سمطة او ىيئة عامة تدخؿ موازنتيا ضمف الموازنة العامة لمدولة  أي وزارة:الدائرة الحكومية 
 او اداريًا تدخؿ موازنتيا/أي ىيئة او مؤسسة رسمية عامة او سمطػػة او منشأة عامة مستقمة ماليػػػػًا و:الوحدة الحكومية 

 0ضمف موازنات الوحدات الحكومية  
 الية مقبمة لتحقيؽ االىداؼ الوطنية المنشودة ضمف اطار مالي متوسط خطة الحكومة لسنة م:الموازنة العامة 

 0المدى 
 السنة التي تبدأ في االوؿ مف شير كانوف الثاني و تنتيي في الحادي والثالثيف مف شير كانوف االوؿ:السنة المالية 

  0مف السنة ذاتيا  
 لفوائض والمنح واي امواؿ اخرى ترد لمخزينة جميع الضرائب والرسوـ والعوائد واالرباح وا:االيرادات العامة

  0العامة 
 لتمويؿ كافة بنود نفقاتيا الجارية والرأسمالية حسب ( السقوؼ ) المبالغ المخصصة لمدوائر الحكومية :النفقات العامة

  0قانوف الموازنة العامة السنوي
  0ة المنافع المتوقػػػع تحقيقيا مف النفقػػػػات العام:النتائج المنتظرة

 الخطة المالية لمحكومة وسياستيا خالؿ المدى المتوسط المستندة الى توقعات :االطار المالي متوسط المدى 
  0االقتصاد الوطني والمبنية عمى عدد مف المرتكزات والفرضيات وتوقعات المؤشرات االقتصادية الرئيسة 

 عامة المتوقعة لمدوائر الحكومية خالؿ المدى خطة الحكومة التفصيمية لمنفقات ال:اطار االنفاؽ متوسط المدى 
  0المتوسط 

 او رواتبيا لمدوائر والوحدات / الجداوؿ التي تتضمف عدد الوظائؼ ومسمياتيا ودرجاتيا و:تشكيالت الوظائؼ 
 0الحكومية وفقًا الحكاـ التشريعات النافذة 

  -3المادة 
  0بالوزير  ترتبط( دائرة الموازنة العامة ) تنشأ دائرة تسمى  -أ

 0يعيف المدير بقرار مف مجمس الوزراء بناء عمى تنسيب الوزير  -ب
  -4المادة 

  -:تتولى الدائرة المياـ التالية 
  0اعداد الموازنة العامة لمدولة -أ

  0اعداد موازنات الوحدات الحكومية -ب
 اعداد نظاـ وجداوؿ تشكيالت الوظائؼ لمدوائر والوحدات الحكوميػػة بالتنسيؽ مع ديواف الخدمة المدنية  -ج

  0والجيات الرسمية ذات العالقة وفؽ القوانيف واالنظمة النافذة 
 ية ومكاسبيا رصد المخصصات المالية لتنفيذ السياسة العامة لمدولة وفقًا لألولويات وبما يحقؽ توزيع منافع التنم -د



  0عمى جميع محافظات المممكة 
 إعداد بياف مفصؿ بالعمميات الضرورية إلقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية عمى اف يحدد لكؿ  -ىػ

 مف ىذه العمميات وقت معيف تتـ فيو بحيث تنجز الموافقة النيائية عمى الموازنة العامة وموازنات الوحدات 
  0ؿ اليوـ االوؿ مف شير كانوف الثاني مف كؿ سنة الحكومية قب

 متابعة تقييـ اداء البرامج والمشاريع واألنشطة لمدوائر والوحدات الحكومية والتأكد مف تحقيقيا لمنتائج  -و
 0المنتظرة بكفاءة وفاعمية لبموغ اىدافيا 

  0حؿ إقرارىا ابداء الرأي في مشاريع التشريعات التي ليا انعكاسات مالية خالؿ مرا -ز
  0تقديـ المشورة لمدوائر والوحدات الحكومية في االمور المالية واي امور اخرى ذات عالقة بمياـ الدائرة  -ح
 تقديـ التوصيات في البيانات المالية الختامية المتعمقة بكافة الوحدات الحكومية لمجمس الوزراء قبؿ  -ط

 0المصادقة عمييا 
- 5المادة

  -:انجاز مياميا القياـ بمايمي  لمدائرة في سبيؿ 
 تنقيح طمبات التخصيصات المالية التي تتقدـ بيا كافة الدوائر والوحدات الحكومية بالتخفيض اوالزيادة او -أ

  0الجمع او المقابمة او المراجعة بيدؼ التثبت مف مطابقة طمبات التخصيصات لمسياسة العامة لمدولة 
 زمة مف كافة الدوائر والوحدات الحكومية فيما يتعمؽ باالىداؼ والبرامج طمب المعمومات والبيانات الال-ب

  0والمشاريع واالنشطة وتمويميا 
  0حذؼ االزدواجات غير الضرورية في البرامج والتمويؿ بيف الدوائر والوحدات الحكومية  -ج
 اولوياتيا وجدواىا وعالقتيا  تدقيؽ كافة البرامج  والمشاريع واالنشطة التي تطمب مخصصات بغية التأكد مف-د 

  0بعضػيا ببعض 
  0االطالع عمى كافة الوثائؽ والمراسالت والقيود ألي دائرة او وحدة حكومية  -ىػ
 الرقابة عمى تنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية واصدار تقارير دورية تتعمؽ بالمتابعة والتحميؿ  -و

 0والتقييـ 
 0االطالع عمى موازنات الجامعات الحكومية والبمديات واي منشآت حكومية اخرى وابداء الرأي بشأنيا  -ز

  -6المادة
 يؤلؼ مجمس استشاري لمموازنة مف الوزير ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاوف الدولي ومحافظ البنؾ

 المدنية والمدير العاـ وذلؾ البداء الرأي بأبعاد الموازنة  المركزي ورئيس ديواف المحاسبة ورئيس ديواف الخدمة 
 0العامة وموازنات الوحدات الحكومية وبمدى انسجاميا مع االولويات الوطنية  

  -7المادة 
 تقوـ الوزارة بالتعاوف مع الدائرة باعداد االطار المالي المتوسط المدى الذي تتطمبو عممية اعداد الموازنة العامة 

0 
  -8دةالما

- :يجب اف يتضمف قانوف الموازنة العامة السنوي ما يمي 
 خطاب الموازنة العامة بحيث يشمؿ وصفا موجزا لالطار المالي متوسط المدى وشرحا مختصرا حوؿ برامج -أ

 0الحكومة المقترحة واىدافيا ونتائجيا المنتظرة ومدى انسجاميا مع االىداؼ واالولويات الوطنية 
 0ؿ تنفيذ قانوف الموازنة العامة السنوي بالشكؿ االمثؿ احكامًا تكف -ب
 خالصة لكؿ فصؿ مف فصوؿ الموازنة تتضمف الرؤيا والرسالة واالىداؼ االستراتيجية التي تسعى الدائرة  -ج

 الحكومية لتحقيقيا خالؿ المدى المتوسط ، باالضافة الى البرامج والمشاريع واالنشطة التي تحقؽ ىذه االىداؼ 
 0رات قياس االداء لغايات المتابعة والتقييـ ومؤش

 0جدواًل لخالصة الموازنة العامة يتضمف اإليرادات العامة والنفقات العامة وموازنة التمويؿ لسنة الموازنة  -د



 جدواًل يبيف اجمالي اإليرادات العامة المقدرة لسنة الموازنة موزعة حسب الفصوؿ المختمفة لإليرادات العامة -ىػ
 0 
 0جدواًل يبيف اجمالي المخصصات التي رصدت لمدوائر الحكومية لسنة الموازنة حسب الفصوؿ  -و
 جداوؿ تبيف تقديرات اإليرادات العامة وفقًا لمتصنيفات الوظيفية واالقتصادية واي تصنيفات اخرى  لسنة  -ز

 0تأشيرية لسنوات الحقة  الموازنة وبيانات فعمية واعادة تقدير لسنوات سابقة والسنة الحالية وبيانات 
 جداوؿ تبيف تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية وفقًا لممجموعات والفصوؿ والمواد لسنة الموازنة باالضافة  -ح

 0الى بيانات فعمية واعادة تقديػػر لسنػػوات سابقة والسنة الحالية وبيانات تأشيرية لسنوات الحقة  
 وازنة العامة لمسنة المالية المنتيية التي تسبؽ السنة الحالية وتقديرات واعادة جدواًل عامًا يوضح بإيجاز الم  -ط

 تقديرات الموازنة العامة لمسنة المالية الحالية وتقديرات الموازنة العامة لمسنة المقبمة وسنوات الحقة لسنة الموازنة  
0 
 0جداوؿ توضح ما لمحكومة وما عمييا مف ديوف قصيرة او طويمة االجؿ داخمية او خارجية    -ي
 0اي جداوؿ او بيانات مالية اخرى   -ؾ

- 9المادة
 وما طرأ عميو مف تعديالت عمى اف يستمر (  1962لسنػػػػة ( 39)قانوف تنظيـ الميزانية العامة رقـ ) يمغى  -أ

 صادرة بمقتضاه الى اف يتـ تعديميا او الغاؤىا او استبداؿ غيرىا بيا وفقًا الحكاـ ىذا العمؿ باالنظمة والتعميمات ال
 0القانوف 

 0ال يعمؿ بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكاـ ىذا القانوف  -ب
- 10المادة

 0يصدر مجمس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيذ احكاـ ىذا القانوف  
  -11المادة

 0والوزراء مكمفوف بتنفيذ احكاـ ىذا القانوف   رئيس الوزراء
 


