
م بشأن تعديل قانون تنظيم الموازنة 8002( لسنة 3قرار بقانون رقم )
م8992( لسنة 7العامة والشئون المالية رقم )  

 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اإلّطالع على 
القانون األساسي املعدل لسنة 3004م وال سيما املادة )34( منه، واإلطالع على قانون تنظيم املوازنة 
العامة والشئون املالية رقم )7( لسنة 8991م، واإلطالع على قانون الدين العام رقم )33( لسنة 
3002م، واإلطالع على تنسيب جملس الوزراء بتاريخ 3001/03/03م، وبناًء على الصالحيات 
 :املخولة لنا، وحتقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التايل

 (مادة )8
يشار إىل قانون رقم )07( لسنة 8991م بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية يف هذا القرار 
 .بقانون ألهداف التعديل بالقانون األصلي
 
 

 (مادة )3
 .تلغى عبارة دائرة اخلزينة أينما وردت يف القانون األصلي وتستبدل بعبارة احملاسب العام
 
 

 (مادة )4
تعدل املادة )8( )التعريفات( من القانون األصلي على النحو اآليت: أواًل: يلغى البند األول )8( من 
عبارة دائرة املوازنة والوارد ذكرها يف املادة )8( )التعريفات( من القانون اأًلصلي ويستبدل بالنص التايل: 
8.إعداد املوازنة العامة للسلطة الوطنية وموازنات املؤسسات. ثانياً: تلغى عبارة "دائرة اخلزينة" وما 
تتضمنه من بنود والوارد ذكرها يف املادة )8( )التعريفات( من القانون األصلي وتستبدل بالنص التايل: 



يكون احملاسب العام اجلهة املسئولة يف وزارة املالية عن ما يلي: 8.التخطيط املايل وتوقع التدفقات 
النقدية. 3.إدارة النقدية وتنظيم الرتتيبات املصرفية للسلطة الوطنية. 4.إدارة مصادر التمويل املختلفة 
وتنظيمها ورقابتها وضبطها. 3.إدارة احلسابات املصرفية للسلطة الوطنية. 2.إدارة األصول املالية للسلطة 
الوطنية بشقيها املالية والثابتة. 6.إدارة الديون العامة. 7. إدارة اهلبات والقروض. 1.تنفيذ املوازنة العامة 
 .للسلطة الوطنية. 9. احملاسبة وإصدار التقارير
 
 

 (مادة )3
تعدل املادة )30( من القانو ن األصلي على النحو اآليت: أواًل: تلغى الفقرة )أ( من هذه املادة وتستبدل 
بالنص التايل: أ.إعداد املوازنة العامة السنوية للوزارات واملؤسسات العامة وموازنات املؤسسات يف السلطة 
الوطنية مبا يف ذلك موازنة التمويل. ثانياً: تلغى الفقرة )ج( من هذه املادة وتستبدل بالنص التايل: 
 .ج.القيام بالدراسات واألحباث اليت يتطلبها إعداد املوازنة العامة
 
 

 (مادة )2
تلغى املادة )37( من القانون األصلي وتستبدل بالنص التايل: تتوىل دائرة املوازنة وضع وتصنيف وتبويب 
 .وتوصيف هيكل املوازنة واحلسابات اخلاصة به
 
 

 (مادة )6
تلغى املقدمة الوارد ذكرها يف بداية املادة )38( من القانون األصلي وتستبدل بالنص التايل: فيما خيص 
 :تنفيذ املوازنة تتوىل الوزارة من خالل احملاسب العام املسؤوليات واملهام التالية
 
 



 (مادة )7
تلغى املادة )33( من القانون األصلي وتستبدل بالنص التايل: يتم إنفاق املخصصات املرصودة يف قانو ن 
املوازنة العامة بناًء على أوامر مالية عامة أو خاصة يصدرها الوزير وينفذها احملاسب العام من خالل 
 .حواالت مالية
 
 

 (مادة )1
تلغى املادة )36( من القانون األصلي وتستبدل بالنص التايل: على مجيع الوزارات واملؤسسات العامة 
تزويد احملاسب العام ببيان تفصيلي يتضمن اإلنفاق الشهري الفعلي من خمصصاهتا املعتمدة وتقرير 
التدفقات النقدية واملصروفات املتوقعة للشهر القادم، وكذلك املوقف املايل لإليرادات واملنح واملقبوضات 
 .الفعلية وذلك يف موعد ال يتجاوز هناية األسبوع األول من الشهر التايل
 
 

 (مادة )9
تلغى املادة )26( من القانون األصلي وتستبدل بالنص التايل: الوزارة هي اجلهة الوحيدة املخولة بالتوقيع 
على اتفاقيات القروض للوزارات واملؤسسات العامة يف السلطة الوطنية حسب القوانني واألنظمة املعمول 
هبا وال جيوز ألية جهة أخرى القيام بذلك كما تتوىل الوزارة من خالل احملاسب العام إدارة الدين 
 .احلكومي ومتابعته
 
 

 (مادة )80
 .يصدر جملس الوزراء اللوائح التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون
 
 



 (مادة )88
 .يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه القرار بقانون
 
 

 (مادة )83
 .يعرض هذا القرار بقانون على اجمللس التشريعي يف أول جلسة يعقدها إلقراره
 
 

 (مادة )84
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما خيصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ 
 .صدوره، وينشر يف اجلريدة الرمسية
 

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 3001/04/33 ميالدية املوافق : 86/ربيع األول/8339 هجرية 
 حممود عباس رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

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


