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 مشروع

 2023( لسنة    انون رقم )ق

 2023قانون الموازنة العامة للسنة المالية 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

( ويعمــب  ــ  2023يسمى هذا القانون )قانون الموازنة العامة للسنة المالية    -1المادة

 . 1/1/2023اعتبارا من 

 

 :الدوائر الحكومية /الباب االول 
 

 

 31/12/2023نفقات لالثني عشر شهرا المنتهية  تــاري   اليرادات واإلتقدر    -2المادة

 -: ما يلي

 

 دينار 9,569,000,000   اليرادات العامة ا  -أ

 دينار 8,767,000,000  اليرادات المحليةا -1

 دينار  802,000,000 المنح الخارجية  - 2

 دينار  11,431,492,000                  النفقات العامة  -ب

 دينار  9,839,574,000   الجاريــة  -1

 دينار 1,591,918,000  الرأسمالية  -2

 دينار 1,862,492,000 العـجز  -ج

ويســتخده هــذا   ا( دينــار8,776,209,000تقـدر مصـــادر التمويــب  مبلـــــ  )  -3المادة

وإطفاءات قساط القروض الخارجية المستحقة عجز وتسديد اال  لتسديدالمبل   

وتسديد اقساط قــروض محليــة   طفاء سندات محلية  الدوالروإالدين الداخلي  

ــدوالر ــروض   ال ــاط الق ــديد أقس ــا  وتس ــلية المي ــة لس وســلو وزارة المالي

خرات لمتــ الداخلية المستحقة على ســلية الميــا  واقســاط قــروض معالجــة ا

 .الحكومية

 



 ب
 

 ناًء علــى أوامــر  للدوائر الحكومية يتم اإلنفاق من المخصصات المرصودة -أ  -4المادة

صة و موجب حواالت مالية شهرية مصــدقة مــن مــدير مالية عامة و/أو خا

  .عاه دائرة الموازنة العامة
 

ال يجوز إصدار حواالت مالية  مخصصات اكثــر مــن شــهر واحــد للنفقــات  -ب

لتجاوز مخصصات   موجبةالجارية و/أو الرأسمالية إال اذا توافرت اسباب  

 .الشهر الواحد
 

ال يجوز استعمال المخصصات المرصودة لغير األغراض المحددة لها، وال   -ج

 .لصادرةيجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحواالت المالية ا

 

إذا أنيـط تنفيـذ أي نشـاط  و/أو مشـروع وردت مخصصـاتـــ  فـــي فصــب/   -د      

فــي هــذا  او وحــدة حكوميــة وزارة أو دائــرة مــا  ــوزارة أو دائــرة أخــر 

القانـــون أو جهة رسمية أخــــر  خارج هذا القانـــون ، تنقـــب صالحية 

ــى  ــة المصــدقة إل ــة المالي ــي الحوال ــواردة ف ــن المخصصــات ال ــاق م اإلنف

أو  حكوميــةالوحــدة الاو  المســلول عــن اإلنفــاق فــي الــوزارة أو الــدائرة

مــن الجهة الرسمية األخر  المنفــذة  موجــب حوالــة نقــب عهــدة مصــدقة  

 مدير عاه دائرة الموازنة العامة.

 

 للدوائر الحكومية ال يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة -هـ   

المالية وال يجوز اإلنفاق منها لغيــر األغــراض المحــددة   إال  موافقة وزير

 لها إال  موافقت .

 

 -1401المرصودة فــي الفصــب )يتم اإلنفاق من مخصصات إغاثة النازحين    -أ  -5المادة  

وزارة الخارجية وشلون المغتر ين/دائرة الشــلون الفلســيينية( البرنــام  

 -319إغاثة النازحين( المــادة )  -601شلون المخيمات( النشاط )  -2105)

ــد ) ــة( البن ــاعدات اجتماعي ــ   -17مس ــن مجل ــرار م ــازحين(  ق ــة الن إغاث

 .زنة العامةالوزراء  ناء على تنسيب وزير المالية / الموا

 

 
 



 ج
 

   يـــــتم اإلنفـــــاق مـــــن المخصصـــــات المرصـــــــودة فـــــي الفصـــــــب                -ب

النفـــقات اليارئــــة( النشــاط   -2220وزارة الماليــة(  البرنام  )    -1501)

مصــروفات ســلد وخــدمات(   -214إدارة النفقات اليارئــة( المــادة )  -601)

على تنسيــــب  الوزراء  ناءً النفقات اليارئة(  قرار من مجلــ   -88البند )

ومــن خــالل احــدا   نــود تفصــيلية لهــذ   وزيــر الماليــة / الموازنــة العامــة

 .النفقات
 

 
 

يتم اإلنفــاق مــن مخصصــات اإلعانــات للملسســات العامــة المرصــودة فــي   -ج

الشلون العامة( النشــاط   -2235وزارة المالية( البرنام  )  -1501الفصب )

واإلعانـــات للوحدات والملسسات العـــامــة( الـمـــادة تقديم الدعم    -601)

ملسسات  -48إعانات الملسسات العامة غيــر الماليـــة ( البـنـــد )  -304)

أخر (  موافقة رئي  الوزراء  نــاًء علــى تنســيب وزيــر المالية/الموازنــة 

 العامة.

 

ة الملكيــة مــن أحكــاه مــة ووزارة الــدفاع والخــدمات اليبيــ يستثنى مجل  األ  - 6المادة

  من هذا القانون. (23المادة )

 

آخر ، يتــولى صالحيــــات تشريد  أياو   القانونهذا    على الرغم مما ورد في -7المادة

فيمــا يتعلــأل  األحكــاه مجلــــ  الــوزراء ووزيــــر الماليـــة  ورئي  الــوزراء  

 -( كب من:مجل  األمة -0201)المالية واالدارية المتعلقة  الفصب 

 .رئي  مجل  األعيان إذا تعلأل األمر  مجل  األعيان -أ  

 .رئي  مجل  النواب إذا تعلأل األمر  مجل  النواب -ب

 -0201رئيسي مجلسي األعيان والنــواب إذا تعلــأل األمــــر  البرنــام  )  -ج

 والخدمات المشتركة(. اإلدارة 

رئي  مجل  األعيان إذا تعلــأل األمــر  مجلــ  النــواب وكــان المجلــ    -د                

 .منحالً 

 



 د
 

( مـــن 120( و)103ال يجـــوز تعيـــين مـــولفين إال علـــى المـــادتين ) -أ  -8المـــادة 

ــادة ) ــة والمـ ــات الجاريـ ــا 501النفقـ ــمالية وفقـ ــات الرأسـ ــن النفقـ ( مـ

ــة  ــاه الخدم ــاه نم ــى ألحك ــال إال عل ــوز اســتخداه عم ــا ال يج ــة كم المدني

 ( من النفقات الرأسمالية.502المادة )
 

 

ال يجـــوز اســـتخداه مخصصـــات المشـــاريد الرأســـمالية الـــواردة فـــي  -ب 

موازنـــات المحافمـــات لغايـــات التعيـــين عليهـــا أو اســـتخداه مـــولفين 

 أو أي نفقة ذات طبيعة جارية .

 

الم    -9المادة   النماه  احكاه  دائرةتيبأل  اي  حال حصول  في  المعمول      حكومية  الي 

على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او    القانونمدرجة ضمن هذا  

 عينية . 

 

 

 : الوحدات الحكومية / الباب الثاني 

 

  مبلــ  2023يقــدر مجمــوع إيـــرادات الوحـــدات الحكوميـــة للســنة الماليــة   -10ادة مــ ال

 -دينار وذلك على النحو التالي : (671,422,000)

 

 

 دينار.             421,358,000 إيرادات  يد السلد والخدمات           -أ

 دينار.              75,969,000 إيرادات دخب الُملكية  -ب

 دينار.              30,450,000 إيرادات مختلفة  -ج

 دينار.               35,126,000 دعم حكومي  -د

 دينار.              108,519,000 منح خارجية  -هـ

 

 

 



 ه
 

ــة    -11ادة مــ ال ــنة المالي ــة للس ــدات الحكومي ــات الوح ــوع نفق ــدر مجم ــ   2023يق  مبل

 -التالي:( دينار وذلك على النحو 1,466,659,000)
 

 دينار.              942,405,000النفقات الجارية                    -أ

 ر. دينا            524,254,000             النفقات الرأسمالية -ب

 

 

ــادة  ــة  -أ    -12الم ــنة المالي ــب للس ــب التموي ــز قب ــوع العج ــدر مجم ــدات  2023يق للوح

 ( دينار.870,162,000الحكوميـة التي تمهـر موازناتها عجـزا  مبل  )
 

ــة  -ب   ــنة المالي ــب للس ــب التموي ــوفر قب ــوع ال ــدر مجم ــدات  2023يق للوح

 ( دينار.74,925,000الحكومية التي تمهر موازناتها وفرا  مبل   )
 

لجميــد الوحــدات   2023يقدر صافي العجز قبب التمويــب للســنة الماليــة    -ج 

 ( دينار.795,237,000الحكومية  مبل  )

 
 

يقدر مجموع مصــادر التمويــب فــي موازنــات الوحــدات الحكوميــة للســنة   -أ -13المادة 

 .( دينار1,745,255,000 مبل  ) 2023المالية 

يقدر مجموع االستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  -ب 

( 34,500,000( دينــار منهــا مبلــ  )1,745,255,000 مبلــ  ) 2023

 دينار يمثب مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
 

 تعتبر موازنة كب وحدة حكومية موازنة مستقلة  حد ذاتها.   -14المادة 

 

 

 

 

 



 و
 

   نــاء علــى للوحدات الحكوميــة  يتم اإلنفاق من المخصصات المرصودة     -أ     -15المادة  

 أوامر مالية عامة و/أو خاصة.

 

أو مشروع وردت مخصصات  في موازنة أي و/ نشاطإذا أنيط تنفيذ أي    -ب             

أخــر  فــي هــذا القــانون أو أي او دائرة  وحدة حكومية  وحدة حكومية  

جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقب صالحية اإلنفاق من مخصصــات 

موازنة الوحدة الحكومية إلى المسلول عن اإلنفاق فــي الجهــة المنفــذة 

 دائرة الموازنة العامة. موجب حوالة نقب عهدة مصدقة من مدير عاه 

 

في حال حصول أي وحدة حكومية على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية   -16المادة  

إضافية ال يجوز لها استخداه المبال  اإلضافية لغيــر األغــراض المحــددة لهــا 

 و ما ال يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.

 

الحكومية تزويد مجل  الوزراء ومجل  األمــة  تقــارير ر ــد على الوحدات    -17المادة  

سنوية عن موازناتها لغايات اإلطالع على أوضــاعها الماليــة ومتا عــة ســير 

 العمب فيها.

  
 

على الوحدات الحكومية تزويــد وزارة الماليــة ودائــرة الموازنــة العامــة  مــا   -18المادة  

 -:ييل

ونفقاتها وفقا للتصنيو الوارد في هذا القانون مواقو مالية إليراداتها    -أ  

 وكذلك   رصدة حسا اتها لد  البنوك والصندوق شهريا.
 

البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهيــة وذلــك قبــب نهايــة   -ب

     شهر آذار من العاه الالحأل.

 

 -2111المجموعـــة )( أجــور العمــال فــي  104التقيد  مخصصــات المــادة )  -19المادة 

الرواتب واألجور والعالوات( في النفقات الجاريــة وعــده تعيــين أي عمــال 

 .إضافيين على مخصصات هذ  المادة

 

 



 ز
 

 :االحكاه العامة / الباب الثالث

 

والوحدات الحكومية المدرجة فــي هــذا  تسري احكاه هذا الباب على الدوائر  -20المادة  

 القانون.

 

يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليســل لهــا مخصصــات فــي ال      -أ    -  21لمادة  ا

هــذا القــانون ، وإذا اقتلــل المصــلحة العامــة صــرف نفقــات إضــافية 

 فيتوجب إصدار قانون ملحأل  هذا القانون قبب الصرف.
 

 

فــي هــذا   المرصودةال يجوز االلتزاه   ي مبل  يزيد على المخصصات    -ب

 .القانون
 

ال يجوز إحالة أي عياء تزيد كلفت  على المخصصات المرصــودة لــ     -ج

في هذا القانون إال  موافقة وزير المالية   ناء على تنسيب مــدير عــاه 

 دائرة الموازنة العامة.
 

ــاه نمــاه  -د المشــتريات ال يجــوز للجــان الشــراء المشــكلة  موجــب احك

الحكومية طرح   والوحدات  في الدوائر  2022( لسنة  8رقم )  الحكومية

و/أو إحالة أي عياء تزيد قيمت  على عشرة آالف دينار إال  عد الت كــد 

من توافر المخصصات الالزمة و موجب مســتند التــزاه مــالي مصــدق 

 من مدير عاه دائرة الموازنة العامة. 
 

( 8( من نماه المشتريات الحكومية رقم )88مد مراعاة أحكاه المادة )  -هـ  

قــة  ــءجراءات األوامــر التغييريــة، يجــب الحصــول المتعل 2022لســنة 

علــى التــزاه مــالي مصــدق حســب األصــول قبــب اصــدار هــذ  األوامــر 

 التغييرية.
 

يجوز لوزير المالية  ناء على تنسيب مدير عاه دائرة الموازنة العامة    -و

في حاالت اللرورة إحدا   رام  و/أو مشــاريد وأنشــية جديــدة فــي 

أي محافمة وت مين المخصصات الالزمــة  أي فصب من الفصول أو في

لها من خالل إجراء المناقالت المالية ضمن الفصب أو المحافمة ذاتها 

 من هذا القانون. (23)مد مراعاة احكاه المادة 

 

 
 



 ح
 

يجوز لمدير عاه دائرة الموازنــة العامــة فــي حــاالت اللــرورة إحــدا    -ز

مواد أو  نود جديدة ضمن المشــاريد واألنشــية فــي  ــرام  أي فصــب 

ــن خــالل إجــراء  ــا م ــة له ــ مين المخصصــات الالزم ــن الفصــول وت م

من   (23)المناقالت المالية ضمن الفصب ذات  مد مراعاة احكاه المادة  

 هذا القانون.
 

ــات  -ح ــواردة ضــمن موازن ــمالية ال ــاريد الرأس ــذ المش ــة تنفي ــاط مهم تن

 المحافمات  الدوائر والوحدات الحكومية المعنية .
 

مــن اللــرائب واردة فــي هــذا القــانون ال يجــوز إعفــاء أي مشــاريد --ط

وفي حال كانل المشاريد ممولة من المنح وكانل اتفاقيــات   ،والرسوه

تشترط عــده اســتخداه امــوال المــنح فــي تغييــة اي ضــرائب او المنح  

رسوه، فتتحمب الجهة المستفيدة من المنحة جميد اللرائب والرسوه 

 من خالل المخصصات المرصودة في هذا القانون لهذ  الغاية.

 

 

 .ال يجـــوز نقــب المخصـصــات من فصـب إلى فصب آخـــر إال  قانــون  -أ  -22المادة 
 

على الرغم مما ورد فــي الفقــرة )أ( مــن هــذ  المــادة ، يجــوز  قــرار مــن   -ب  

مجل  الوزراء  ناء على تنسيب وزير المالية / الموازنــة العامــة النقــب 

 اســتثناء للــدوائر الحكوميــة  مــن مخصصــات المشــاريد الرأســمالية

 . المشاريد الرأسمالية للمحافمات

 

ن مواد النفقــات الجارية إلى مــواد النفقات يجــوز نقــب المخصــصات م    -أ  -23المادة  

الرأسماليـــة في الفصب ذات   موافقة وزيـر المالية  ناء على تنسيب مدير 

 .عاه دائرة الموازنة العامة وال يجوز النقب  العك 

 
 

يجوز النقب  ين مخصصات المشاريد الرأسمالية للمحافمة ضمن الفصــب   -ب

 دائرة الموازنة العامة.ذات   موافقة مدير عاه 
 



 ط
 

ــى  -ج ــة إل ــمالية للمحافم ــاريد الرأس ــات المش ــن مخصص ــب م ــوز النق ال يج

ضــمن الفصــب ذاتــ  إال  موافقــة   أو  العك المشاريد الرأسمالية األخر   

 وزير المالية  ناء على تنسيب مدير عاه دائرة الموازنة العامة. 
 

تعويلــات العــاملين( فــي   -21ال يجوز نقب المخصصات من المجموعــة ) -د

النفقات الجارية إلى أي مجموعة أخــر  أو  ــالعك ، ويجــوز النقــب فيمــا 

( 116( و )115( و )114( و )113( و)110 ينهـــا،  اســـتثناء المـــواد )

حيث ال يجوز نقب المخصصات إلى هذ  المواد ويجــوز النقــب منهــا وفيمــا 

 .العامةمدير عاه دائرة الموازنة ها  موافقة  ين

تعويلــات العــاملين( فــي  -21ال يجوز نقب المخصصات مــن المجموعــة ) -  هـ

النفقات الرأسمالية إلــى أي مجموعــة أخــر  أو  ــالعك  ، ويجــوز النقــب 

 .مدير عاه دائرة الموازنة العامة موافقة  فيما  ينها

( 202(  و)201ال يجــوز النقــب مــن المخصصــات الــواردة تحــل المــواد ) -و

اســـتخداه  -2211( الـــواردة فـــي المجموعـــة )205( و)204( و)203و)

 السلد والخدمات( فــي النفقــات الجاريــة ويجــوز النقــب فيمــا  ينهــا وإليهــا

  .مدير عاه دائرة الموازنة العامة موافقة 

مـد مراعــاة أحكــاه الفقــرات )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)هـــ( و)و( مــن هــذ      -ز 

 رنــام  إلــى  رنــام  آخــر أو مــن المــادة، يجــوز نقــب المخصصــات مــن 

مشروع إلى مشروع آخر أو من نشاط إلــى نشــاط آخــر أو مــن مــادة الــى 

مادة أخر  أو من  ند إلى  نــد آخــر فــي الفصــب ذاتــ   موافقــة مــدير عــاه 

 .دائرة الموازنة العامة

ال يجوز إجــراء أي منــاقالت ماليــة إال إذا تــوافرت أســباب جوهريــة تبــرر     -ح

 .لمناقالتإجراء مثب هذ  ا

 

 

 

 

 



 ي
 

 

الحكوميــة المرصــودة والوحــدات  لــدوائرليــتم تحديــد تشــكيالت الولــائو  -24 المادة

الرواتب واألجــور والعــالوات( فــي   -2111مخصصاتها تحل المجموعة )  

النفقات الجارية في هذا القانون  نماه يحدد في  عدد الولــائو ومســمياتها 

نمــاه الخدمــة المدنيــة  اســتثناء وفئاتهــا ودرجاتهــا ورواتبهــا وفــأل أحكــاه 

الحكوميــة التــي تحــدد وفــأل أحكــاه   والوحــدات  ولائو الــوزارات والــدوائر

 األنممة الخاصة  ها.

 

على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتيــاع أي مبــال   -25 المادة

الحكومية لتسديد مــا عليهــا مــن التزامــات   والوحدات  مستحقة على الدوائر

ــتم  ــى ان ي ــات مــن موازناتهــا عل ــاء والمحروق ــا  والكهر  ــى مــواد المي عل

 الحكومية المعنية. والوحدات تسجيلها ضمن حسا ات الدوائر

 

علــى الــرغم ممــا ورد فــي أي تشــريد آخــر تجــري المقاصــة  ــين المبــال    -26المادة 

ــال   ــة والمب ــدة حكومي ــرة أو وح ــو لصــالح أي دائ ــى المكل ــتحقة عل المس

  وذلك  عد قياه الدائرة أو الوحدة الحكومية  الت كد من المبــال  المستحقة ل

المستحقة للمكلو والمبال  المستحقة في ذمتــ  وتقــديم المعــززات الالزمــة 

لذلك لوزارة المالية وعلى ان تحدد اجراءات وآليــة واســ  اجــراء عمليــة 

 المقاصة  موجب تعليمات يصدرها وزير المالية.

 

نمائية المتعاقد عليها لتمويــب مشــاريد القروض والمنح المالية اإلتخصص   -27المادة 

محددة فــي هــذا القــانون، ويســتثنى مــن ذلــك اتفاقيــات المــنح الفنيــة التــي 

خصصل أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذ  

 .االتفاقيات

 

 و( ج)ة فــي الفقــرتين يجوز لوزير المالية تفويض أي من صالحيات  الــوارد -28المادة 

من هــذا القــانون (  23)أ( و )ج( من المادة )والفقرتين  (  21من المادة )(  و)

 .لمدير عاه دائرة الموازنة العامة

  



 ك
 

الــواردة فــي  2025 و 2024تعتبر جميد األرقاه والبيانات المتعلقة  عــامي  -29المادة 

المســتجدات هــذا القــانون ت شــيرية وقا لــة للتعــديب والتحــديث فــي ضــوء 

 .المستقبلية خالل السنة المالية القادمة

 
 

 تعتبر الجداول وموازنات المحافمات الواردة في هذا القانون جزءا ال يتجزأ    -30المادة 

 .من 
 

تتولى دائرة الموازنة العامــة متا عــة تنفيــذ البــرام  والمشــاريد واألنشــية     -31المادة  

ــانون دون  ــذا الق ــي ه ــواردة ف اإلخــالل  الصــالحيات المنوطــة  الجهــات ال

 .الرسمية األخر 
 

 رئي  الوزراء والوزراء مكلفون  تنفيذ أحكاه هذا القانون.  -32المادة 

 

 

 


