مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم98/47
ب�إ�صـــدار القانـــــون املايل
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام اال�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  76/48ب�ش�أن توقيع املعامالت املالية اخلارجية والداخلية
وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/1ب�إن�شاء �صندوق االحتياطي العام للدولة وتعديالته ،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  80/8وتعديالته ،
وعلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  82/56وتعديالته ،
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/52
وتعديالتها ،
وعلى قان ــون ونظ ــام املناق�ص ــات احلكومي ــة ال�صادريــن باملر�ســوم ال�سلط ــاين رق ـ ــم 84/86
وتعديالته ،
وعلى قانون الرقابة املالية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  91/129وتعديالته ،
وعلى نظام حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري
للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/32
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  96/39بتحديد اخت�صا�صات وزارة املالية واعتماد هيكلها
التنظيمي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/37بتعديل بع�ض اخت�صا�صات جمل�س ال�ش�ؤون املالية وموارد
الطاقة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/54ب�ش�أن فر�ض الر�سوم ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/84املت�ضمن �إجراء تعديل فـي م�سميات بع�ض الوزارات
و�إلغاء وزارة التنمية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
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ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام القانون املايل املرافق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر الوزير امل�شرف على وزارة املالية الالئحة التنفيذية لهذا القانون  ،و�إىل �أن ت�صدر
هذه الالئحة ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات واملن�شورات املالية ال�سارية مبا ال يتعار�ض
مع �أحكام هذا القانون .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل من املر�سومني ال�سلطانيني رقمي  82/56و  97/54امل�شار �إليهما  ،كما يلغى كل ما
يخالف هذا القانون �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد �شهرين من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  2 :من ربيع الآخر �سنة 1419هـ
املـوافــــق  26 :من يوليــــــــــــو �سنة 1998م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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القانــــون املايل
الف�صل الأول
�أحكــام عامــــة
املـــادة ( ) ١
تعريفـــات
يق�صد  -فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  -بالعبارات والكلمات الآتية املعنى املحدد قرين كل
منهما ما مل تقت�ض عبارة الن�ص غري ذلك :
الوزارة :
وزارة املالية .
املجلـ�س :
جمل�س ال�ش�ؤون املالية وموارد الطاقة .
الوزيــــر :
الوزير امل�شرف على وزارة املالية �أو من يبا�شر �سلطاته �أو اخت�صا�صاته .
الوزير املخت�ص :
كل وزير م�س�ؤول فـي نطاق وزارته  ،ورئي�س الوحدة احلكومية امل�ستقلة �أو غريها من
الوحدات احلكومية � ،أو من يبا�شر �سلطات �أو اخت�صا�صات �أي منهما .
املفو�ض بالإنفاق :
الوزير املخت�ص �أو وكيل الوزارة  ،وت�شمل كل موظف �آخر يفو�ض بالإنفاق من �سلطة
يخولها القانون �صالحية الأمر بال�صرف والأذن بالتح�صيل .
الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة :
الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة العامة التي تتمتع ب�شخ�صية معنوية م�ستقلة وبا�ستقالل مايل و�إداري
طبقا للمر�سوم ال�سلطاين ال�صادر ب�إن�شائها .
اخلزانة العامة :
احل�ساب املركزي الذي ت�ؤول �إليه جميع موارد الدولة وت�صرف منه جميع نفقاتها وحتفظ
فيه جميع �أر�صدتها .
امليزانية العامة :
الربنامج املايل للخطة املعد عن �سنة مالية مقبلة لتحقيق �أهداف حمددة وذلك فـي �إطار
خطة التنمية املعتمدة وطبقا لل�سيا�سة العامة للدولة  ،والتي يتم الت�صديق عليها �سنويا
طبقا للقانون .
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الأموال العامة :
الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة �أو خا�صة الثابتة منها واملنقولة .
ويق�صد بالأموال اململوكة ملكية عامة ما يكون خم�ص�صا منها للمنفعة العامة  ،ويكون
التخ�صي�ص للمنفعة العامة �أو زوال �صفة املنفعة العامة مبقت�ضى قانون �أو مر�سوم �سلطاين
�أو قرار من الوزير  -بناء على اقرتاح الوزير املخت�ص � -أو بالفعل .
املحا�سب املفو�ض :
املوظف التابع للوزارة الذي تندبه للعمل لدى �أية وزارة �أو وحدة من وحدات اجلهاز الإداري
للدولة وذلك ملبا�شرة ال�صالحيات التي يحددها الوزير .
ت�صنيف امليزانية :
تق�سيم امليزانية اجلارية �إىل الأبواب �أو الف�صول �أو البنود �أو املواد وفقا للتق�سيم الذي
ي�صدر طبقا للمادة رقم ( ) 20من هذا القانون  ،كما ي�شمل ت�صنيف امليزانية الإمنائية .
املـــادة ( ) ٢
�سريان القانون
ت�سري �أحكام هذا القانون على :
 - ١جميع الوزارات والوحدات احلكومية ودون �إخالل بالنظم املالية اخلا�صة التي تكون
مقررة لأي منها مبقت�ضى قوانني �أو مرا�سيم �سلطانية .
 - ٢الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ودون �إخالل
باال�ستقالل املايل الذي ين�ص عليه املر�سوم ال�سلطاين ال�صادر ب�إن�شائها .
املـــادة ( ) 3
حتديد بداية ونهاية ال�سنة املالية :
تبد�أ ال�سنة املالية فـي �أول �شهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من
كل عام .
الف�صل الثاين
ال�سلطات واالخت�صا�صات وال�صالحيات املالية
الفرع الأول
�أحكام عامـــة
املـــادة ( ) 4
م�صدر ال�سلطات وال�صالحيات املالية :
ترجع جميع ال�سلطات وال�صالحيات املالية �إىل جاللة ال�سلطان  ،وميار�س الوزراء املخت�صون
ووكالء الوزارات هذه ال�صالحيات املالية �أو �أيا منها كمفو�ضني بالإنفاق بحكم منا�صبهم
ووفقا ملقت�ضيات ال�صالح العام .
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املـــادة ( ) 5
ال�صالحيات املالية للمفو�ضني بالإنفاق :
مي ــار�س كــل مفــو�ض بالإنفـاق ال�صالحيــات املالـية املخولــة لــه مبقت�ضــى امل ــادة (  ) 4م ــن
هذا القانون طبقا للقوانني واللوائح والنظم والإجراءات املعمول بها .
وللمفــو�ض بالإنفــاق �أن يفــو�ض بعـ�ض ال�صالحيــات املاليـة �إىل مر�ؤو�سيـه طبقـا للقواني ــن
واللوائح والنظم املعمول بها  ،ويكون م�س�ؤوال عن مبا�شرة ه�ؤالء املر�ؤو�سني لل�صالحيات
التي فو�ضهم فيها .
الفرع الثاين
�صالحيات وم�س�ؤوليات الوزير
املـــادة ( ) 6
م�س�ؤوليات و�صالحيات الوزير ب�صفة عامة :
يكــون الوزير م�س�ؤوال �أمام جاللــة ال�سلطــان عــن جميــع ال�ش ـ�ؤون املاليــة للدولــة و�سالمــة
تطبيق الوزارات والوحدات احلكومية املختلفة للقوانني والنظم املالية وامليزانيات املعتمدة
واتخاذ ما يراه كفيال بتحقيق ذلك كله  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1توجيه الوزارات والوحدات احلكومية والتن�سيق بينها فيما يتعلق ب�ش�ؤونها املالية .
� - 2إخطار الوزارات والوحدات احلكومية بالقواعد املنظمة لإعداد م�شروعات امليزانيات
اخلا�صة بها �سنويا .
 - 3الرقابة على تنفيذ االلتزامات املالية املقررة مبقت�ضى االتفاقيات والعقود التي
تكون احلكومة طرفا فيها  ،ومتابعة تنفيذها .
 - 4اتخاذ الإجراءات الالزمة ال�ستثمار �أموال الدولة وفقا لل�سيا�سات التي تعر�ض
على املجل�س فـي هذا ال�ش�أن �سواء فـي امل�ؤ�س�سات واملنظمات والهيئات الدولية ،
�أو امل�ؤ�س�سات املحلية � ،أو فـي ال�شركات العمانية التي ت�ساهم احلكومة فـي ر�ؤو�س
�أموالها  ،وكذلك الرقابة على تلك اال�ستثمارات .
ويتوىل الوزير تر�شيح ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مدير �أو �أكرث يعني ليكون ممثال
للوزارة �ضمن الأع�ضاء �أو املديرين املمثلني حل�صة احلكومة فـي ر�ؤو�س �أموال
هذه ال�شركات .
 - 5اتخاذ الإجراءات الالزمة ال�ستثمار �أر�صدة امليزانية العامة التي ال يتوقع الت�صرف
فيهــا خـ ــالل �أية فت ــرة ا�ستثم ــارا م�ؤقت ــا ق�صي ــر الأجــل ومبراعــاة �أف�ضل جماالت
اال�ستثمار املمكنة .
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 - 6الإ�ش ـ ــراف على :
�أ �	-إعداد م�شروع امليزانية العامة �سنويا فـي �صورته النهائية .
ب  -الرقابة على تنفيذ امليزانية العامة بعد الت�صديق عليها .
ج �	-إعداد احل�س ــاب اخلتامــي للدولــة عــن ال�سنــة املنق�ضيــة مبراعــاة �أحكــام ه ــذا
القانون .
 - 7املوافقة على جتاوز املخ�ص�صات الإمنائية املعتمدة للوزارات والوحدات احلكومية
فـي احلدود ووفقا لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
 - 8التجاوز عن ا�سرتداد ما �صرف بغري حق من رواتب �أو �أجور �أو بدالت �أو مكاف�آت
�أو ما فـي حكمها وذلك فـي احلاالت وبال�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية
لهذا القانون .
 - 9املوافقة على فتح احل�سابات احلكومية لدى امل�صارف املعتمدة .
 - 10ندب املحا�سبني املفو�ضني للعمل لدى �أية وزارة �أو وحدة من وحدات اجلهاز الإداري
للدولة .
 - 1١اتخاذ الإجراءات الالزمة لإعداد الدرا�سات والبحوث املتعلقة بال�سيا�سات املالية
للحكومة وتطويرها وبالإجراءات الالزمة لتنفيذها .
�	- 1٢إن�شاء دوائر �أو مكاتب تابعة للوزارة فـي خمتلف املناطق بال�سلطنة .
املـــادة ( ) 7
�صالحيات الوزير بالن�سبة ل�شطب قيمة اخل�سائر التي تلحق الأموال العامة :
للوزير �سلطة البت فـي �شطب قيمة اخل�سائر التي تلحق الأموال العامة فيما ال يجاوز مبلغ
ع�شرة �آالف ريال عماين فـي املرة الواحدة  ،وذلك فـي حالة عدم وجود م�س�ؤول عن تلك
اخل�سائر �أو �إذا تعذر معرفته رغم �إجراء التحقيق الالزم .
كمــا يك ــون للوزيــر حتميــل قيمــة اخل�سائــر التــي تلحــق ال�سيــارات احلكوميــة على جانـ ــب
احلكومة  ،و�إعفاء املت�سبب  -كليا �أو جزئيا  -من هذه القيمة  ،وذلك بناء على طلب الوزير
املخت�ص وفيما ال يجاوز مبلغ خم�سة �آالف ريال عماين فـي املرة الواحدة .
و فـي جميع احلاالت ال يجوز �شطب قيمة اخل�سائر �أو حتميلها على جانب احلكومة فيما
يزيد جمموعه على مبلغ مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين فـي ال�سنة الواحدة .
وتعد الوزارة فـي نهاية كل �سنة مالية تقريرا �شامال بحاالت اخل�سائر التي مت �شطب
قيمتها �أو حتميلها على جانب احلكومة و�أ�سباب كل منها وو�سائل تالفيها .
ويرفع التقرير �إىل جاللــة ال�سلطــان فـي امليعــاد املن�صــو�ص عليـه فـي املــادة رقــم ( )39مــن
القانون  ،كما تعد الوزارة تقريرا ربع �سنوي عن ذلك يعر�ض على املجل�س .
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املـــادة ( ) 8
امل�س�ؤوليات وال�صالحيات اخلا�صة
يبا�شر الوزير ما ي�أتي :
�	- ١إعداد نظام حما�سبي تلتزم بتطبيقه جميع الوزارات والوحدات احلكومية  ،ويجوز
�إعداد نظم خا�صة للبع�ض منها مبا يتفق مع طبيعة اخت�صا�صاتها وعملها  ،وكذلك
اعتماد النماذج وال�سجالت املالية الالزمة لتطبيق مثل هذه النظم املحا�سبية .
� - ٢إعداد القواعد املنظمة للميزانيات العامة امل�ستقلة وامللحقة وح�ساباتها اخلتامية .
�	- 3إعداد القواعد املنظمة للقرو�ض التي تقدمها الدولة  ،وكذلك القرو�ض التي
حت�صل عليها و�ضمان هذه القرو�ض .
 - 4اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�أكد من احتفاظ جميع الوزارات والوحدات احلكومية
بالنماذج وال�سجالت املالية املعتمدة  ،والقيد فيها بانتظام وفـي الأوقات املحددة
وذلك وفقا للقوانني واللوائح والنظم والإجراءات املالية املعمول بها وغريها من
القوانني والنظم مع االلتزام بت�صنيف امليزانية العامة .
 - 5اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�أكد من �أن فر�ض ال�ضرائب والر�سوم وحت�صيلها يتم
طبقا للقوانني املعمول بها واللوائح والنظم ال�صادرة تنفيذا لها .
 - 6التحقق من اتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة على الأموال اململوكة للدولة مبا
فيها املوجودات واملمتلكات  ،والت�أمني على �أي منها �ضد املخاطر  ،وكذلك املحافظة
على ال�سجالت وامل�ستندات .
 - 7اتخاذ الإجراءات الفورية الالزمة فـي حالة �إبالغه بوقوع �أية انحرافات �أو جتاوزات
�أو خمالفات لأحكام القوانني واللوائح والنظم والإجراءات املالية  ،مع �إخطار
جهاز الرقابة املالية والإدراية للدولة التخاذ الإجراءات الالزم ــة طبق ــا لقانــون
الرقابــة املالي ــة والإدراية للدولــة امل�شار �إليــه  ،ودون �إخـ ــالل باتخ ــاذ اجلهات
املعنية لإجراءات امل�ساءلة الت�أديبية �أو اجلزائية بح�سب الأحوال .
 - 8حتديد احلاالت التي يجوز فيها الوفاء باملبالغ امل�ستحقة للحكومة على �أق�ساط
ب�شرط التقيد بال�شروط واتباع الإجراءات وتقدمي ال�ضمانات التي حتددها الالئحة
التنفيذية لهذا القانون .
�	- 9إ�صدار اللوائح املنظمة ال�سقاط �أي مبلغ م�ستحق ال�سداد من ال�ضرائب �أو الر�سوم
�أو الديون �أو غريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة  ،وذلك
فـي حاالت ا�شهار �إفال�س املدين �أو احلكم ب�إع�ساره � ،أو وفاته من غري تركة � ،أو عن
ترك ــة م�ستغرقة بالديــون � ،أو مغادرتــه ال�سلطنة نهائيا دون �أن يرتك بها �أمواال ،
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�أو عدم وج ــود �أمــوال للمديـن ميكن التنفيذ عليها � ،أو �إنهاء ن�شاطه �أو مهنته �أو
عمله بدون وجود �أموال ميكن التنفيذ عليها  ،وب�شرط تقدمي امل�ستندات الر�سمية
التي تثبت حتقــق �أي مــن هــذه احلاالت  ،وذلك دون �إخــالل ب�أيــة �أحكــام خا�صـة
يكـون قـد ورد الن�ص عليها فـي قانون �آخر .
�	- 10إعـداد منـاذج موحــدة لعقـود املقاوالت والتوريــد واخلدمــات وغريهــا التــي تربمه ــا
الوزارات والوحــدات احلكوميــة املختلفــة وتعديلهــا وذلك بالتن�سيــق مــع اجلهـ ــات
املخت�صة .
 - 1١التحقــق مــن �أن الــوزارات والوحــدات احلكوميـة املختلفــة توافـي الــوزارة باجلــداول
والبيانات والك�شوف املالية املطلوبة وفـي الأوقات املحددة .
املـــادة ( ) 9
�صالحيات الوزير بالن�سبة لوحدات التدقيق الداخلي :
يتوىل الوزير �إ�صدار اللوائح والقرارات املنظمة لإن�شاء وحدات للتدقيق الداخلي فـي
جميع الوزارات والوحدات احلكومية وحتديد اخت�صا�صاتها بحيث تكون تابعة مبا�شرة
للوزير املخت�ص �أو لرئي�س الوحدة احلكومية  ،وتخت�ص ب�صفة �أ�سا�سية مبا ي�أتي :
 - ١التحقق من تطبيق القوانني واللوائح والقرارات والنظم والإجراءات املالية املقررة ،
وب�صفة خا�صة ما يتعلق منها باملحافظة على املال العام .
 - ٢مراجعـة �سنـدات ال�صـرف التــي تخــ�ص الــوزارة املعنيـة �أو الوحــدة احلكوميـة قبل
ال�صــرف  ،وذلك للتحقــق مــن �أن الإنفــاق يتـم وفقــا للقوانني واللوائــح والنظــم
والإجراءات املالية املقررة  ،ومراجعة القيود املحا�سبية .
 - 3تدقيق الإيرادات اخلا�صة بالوزارة املعنية �أو الوحدة احلكومية .
 - 4مراجعة �أعمال املخازن واخلزائن وال�سيارات وو�سائل النقل وال�سلف واحل�سابات
والقوائم اخلتامية بالوزارة املعنية �أو الوحدة احلكومية .
 - 5اتخاذ الإجراءات التي تكفل حت�صيل الإيرادات امل�ستحقة للوزارة املعنية �أو الوحدة
احلكومية .
 - 6اتخاذ الإجراءات الالزمة فـي حالة اكت�شاف �أية خمالفات ماليــة بالــوزارة املعنيـة
�أو الوحدة احلكومية .
 - 7اقرتاح النظم الكفيلة بالرقابة املالية لدى الوزارة املعنية �أو الوحدة احلكومية .
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الفرع الثالث
م�س�ؤوليات وواجبات املفو�ضني بالإنفاق
املـــادة ( ) 10
م�س�ؤوليات وواجبات املفو�ضني بالإنفاق :
يكون الوزير املخت�ص  ،وغريه من املفو�ضني بالإنفاق  -كل فـي حدود اخت�صا�صه وطبقا
للت�سل�سل الوظيفـي  -م�س�ؤوال عن تنفيذ �أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات
التي ت�صدر تنفيذا له  ،ويكون م�س�ؤوال ب�صفة خا�صة عن :
 - ١جميع ال�ش�ؤون والأعمال املالية التي تخ�ص الوزارة املعنية �أو الوحدة احلكومية .
 - ٢االلتزام بالقوانني واللوائح والنظم والإجراءات املعمول بها �سواء عند التح�صيل
�أو الإنفاق .
 - 3حفظ الأموال العامة وح�سن الت�صرف فيها وذلك وفقا للقوانني واللوائح والنظم
والإجراءات املعمول بها  ،و�إعداد نظم للرقابة وال�ضبط تكفل حماية تلك الأموال
مبراعاة القوانني واللوائح املطبقة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 4حتقيق وحت�صيل الإيرادات وتدقيقها .
 - 5مراجعة �سندات ال�صرف التي تخ�ص الوزارة املعنية �أو الوحدة احلكومية عن طريق
وحدات التدقيق الداخلي .
 - 6الأخطاء التي قد ترد فـي احل�سابات اخلا�صة بالوزارة املعنية �أو الوحدة احلكومية .
 - 7اتخاذ الإجراءات الفورية الالزمة فور وقوع �أية انحرافات �أو جتاوزات �أو خمالفات
لأحكام القوانني واللوائح والنظم والإجراءات املالية  ،مع �إخطار الوزارة فورا .
الفرع الرابع
اخت�صا�صات املحا�سبني وموظفـي ال�ش�ؤون املالية
املـــادة ( ) 1١
االخت�صا�صات والواجبات الأ�سا�سية للمحا�سبني وموظفـي ال�ش�ؤون املالية بالوزارات والوحدات
احلكومية :
 - ١الت�أكد من �أن حت�صيل الإيرادات العامة و�إنفاق امل�صروفات يتم وفقا ملا ي�أتي :
�أ  -القوانني واللوائح والنظم والإجراءات املعمول بها .
ب  -العقود التي تكون مربمة فـي هذا ال�ش�أن .
 - ٢االحتفاظ بال�سجالت املالية والقيد فيها فورا وطبقا للنظم املحا�سبية املعتمدة
وت�صنيف امليزانية العامة .
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 - 3املحافظة على ما يكون لديه من عهد مالية  ،واالحتفاظ بامل�ستندات وال�سجالت
وكذلك الدفاتر ذات القيمة واملحافظة عليها .
�	- 4إعداد اجلداول والبيانات والك�شوف املطلوبة وتقدميها �إىل الوزارة فـي املواعيد
املحددة على النماذج املعدة لذلك .
� - 5إخطار املفو�ضني بالإنفاق  -تبعا للت�سل�سل الإداري  -فور وقــوع �أية انحراف ــات
�أو جتاوزات �أو خمالفـات لأحكام القوانني واللوائح والنظم والإجراءات املالية ،
و�إخطارهم كذلك ب�أي �إهمال �أو تق�صري يرتتب عليه �ضياع �أي حق من احلقوق
املالية للدولة �أو يكون من �ش�أنه تعري�ض هذا احلق لل�ضياع .
وب�صفــة عام ــة  ،على املحا�سبيــن وموظفـي ال�ش ـ�ؤون املاليــة بال ــوزارات والوحـ ــدات
احلكومية االمتناع عن تنفيذ �أي قرار �أو �أمر يكون منطويا على خمالفة ما مل
يكن طلب التنفيذ مبقت�ضى �أمر مكتوب �صادر من ر�ؤ�سائهم  .مع �إخطار كل من
الوزارة وجهاز الرقابة املالية والإدراية للدولة فورا بذلك .
الف�صل الثالث
فر�ض ال�ضرائب والر�سوم والإعفاء منها
املـــادة ( ) 1٢
قواعد و�إجراءات فر�ض ال�ضرائب والر�سوم وتعديلها و�إلغا�ؤها :
 - 1يكون للوزراء  -كل فـي جمال اخت�صا�صه  -فر�ض ر�سوم مقابل اخلدمات التي
ت�ؤديها الوزارة �أو الوحدة احلكومية  ،وذلك دون �إخالل مبا ورد فـي �ش�أنه ن�ص
خا�ص فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املعمول بها .
 - 2فـي جميع الأحوال ال يجوز لأية وزارة �أو وحدة حكومية اتخاذ �إجراءات ا�ست�صدار
قانــون �أو مر�ســوم �سلطانــي �أو قــرار وزاري بفــر�ض �أو تعديــل �أو �إلغـاء �أية �ضريبـة
�أو ر�سـ ــم �إال بعــد موافقـ ــة الوزيــر  ،على �أن تت�ضمــن املوافق ــة فـي حال ــة الف ــر�ض
�أو التعديل  :فئات ال�ضريبة �أو الر�سم  ،ووعاء كل منهما  ،وحاالت و�شروط ا�ستحقاقه ،
وطريقة حت�صيلة  ،وعنا�صره الأخرى .
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املـــادة ( ) 13
حتديد ال�ضرائب والر�سوم التي يتعني موافقة جمل�س الوزراء على تعديلها �أو �إلغائها :
تلتزم كل وزارة معنية �أو وحدة حكومية قبل اتخاذ �إجراءات ا�ست�صدار قانون �أو مر�سوم
�سلطاين �أو قرار وزاري بتعديل �أو �إلغاء �أي من ال�ضرائب �أو الر�سوم الآتي بيانها بالعر�ض
على املجل�س التخاذ القرار املنا�سب قبل الإحالة �إىل جمل�س الوزراء لالعتماد وذلك دون
�إخالل بحكم الفقرة رقم ( )٢من املادة رقم ( )1٢من هذا القانون :
 - ١معدالت �ضريبة الدخل على ال�شركات و�ضريبة الأرباح على امل�ؤ�س�سات التجارية
وال�صناعية وغريهما من ال�ضرائب العامة .
 - ٢فئات الر�سوم اجلمركية املحددة فـي التعريفة اجلمركية .
 - 3الر�سوم التي تفر�ض مقابل تراخي�ص العمل لغري العمانيني وفقا لأحكام قانون
العمل .
 - 4ر�سوم العبور واملغادرة .
 - 5ر�سوم كل من اخلدمات التعليمية  ،واخلدمات العالجية  ،واخلدمات الربيدية .
 - 6التعريفة اخلا�صة بتوزيع وتو�صيل الكهرباء واملياه .
 - 7تعريفة �أجور خدمات املوا�صالت ال�سلكية والال�سلكية الداخلية واخلارجية .
 - 8الر�سوم الأخرى والأثمان وغريها من الإيرادات التي ي�صدر بتحديدها قرار من
الوزير .
املـــادة ( ) 14
هذه املادة ملغية مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 99/74
املـــادة ( ) 15
�شروط و�إجراءات الإعفاء من ال�ضرائب والر�سوم والديون وغريها :
ال يجوز الإعفاء من �أية �ضريبة �أو ر�سم �أو دين �أو غريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز
الإداري للدولة �إال فـي احلاالت التي تن�ص فيها القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح
ال�صادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء  ،و فـي احلدود وبالقيود وال�شروط املن�صو�ص عليها
فـي تلك القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح .
وفـي جميع الأحوال  ،ي�صدر بالإعفاء قرار من الوزير بناء على طلب الوزير املخت�ص ومع
التقيد بال�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
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املـــادة ( ) 16
القواعد والإجراءات املنظمة لرد ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ ال�سابق �سدادها
بغري حق :
يكون رد ال�ضريبة �أو الر�سم �أو غريهما من املبالغ امل�شار �إليها فـي املادة رقم ( )15من
هذا القانون وال�سابق �سدادها بغري حق وفقا للقواعد والإجراءات التي حتددها الالئحة
التنفيذية للقانون  ،ومبراعاة �أحكام املادة رقم (  ) 48منه .
الف�صل الرابع
الأموال اململوكة للدولة
املـــادة ( ) 17
احلماية املقررة للأموال اململوكة للدولة ملكية عامة �أو خا�صة :
الأموال اململوكة للدولة  -ملكية عامة �أو خا�صة  -ال يجوز متلكها �أو ك�سب �أي حق عيني
عليهــا بالتقــادم  ،وال يج ــوز التعــر�ض لهــا �أو التعــدي عليهــا  ،وفـي حالــة ح�صــول التع ــر�ض
�أو التعــدي يكــون للوزيــر املختــ�ص اتخـاذ الإجراءات الفوريـة الالزمـة لإزالـة هـذا التعـر�ض
�أو التعدي �إداريا  ،وكذلك الإجراءات القانونية الالزمة للمطالبة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار
الناجتة عن هذا التعر�ض �أو التعدي .
وفـي جميع الأحوال يلزم احلائز �أو ال�شاغل �أو املتعدي �أو املتعر�ض بالإخالء فورا و�إعادة
احلال �إىل ما كان عليه با�ستعمال القوة اجلربية عند االقت�ضاء ودون تعوي�ض  ،وذلك مع
عدم الإخالل بامل�ساءلة اجلزائية .
املـــادة ( ) 18
عدم جواز الت�صرف فـي الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة
الأموال اململوكة للدولة ملكية عامة ال يجوز احلجز عليها �أو الت�صرف فيها ب�أي نوع من
الت�صرفــات �إال �إذا زالــت عنهــا �صفة املنفعــة العامــة  ،و�إمنــا يجـوز للوزيــر �أو من يفو�ضــه
الرتخي�ص فـي االنتفاع بها انتفاعا خا�صا وفقا للمقابل والقواعد وال�شروط التي ي�صدر
بتحديدها قرار منه .
املـــادة ( ) 19
الت�صرف فـي الأموال اململوكة للدولة ملكية خا�صة :
يك ــون الت�صــرف مبقابـ ــل ف ــي الأمـ ــوال اململوك ــة للدول ــة ملكيــة خا�صــة وفقا للقواعد التي
حتددها الالئحـة التنفيذي ــة له ــذا القان ــون  ،وال يجـ ــوز الت�صـ ــرف فـي هــذه الأمـوال بـدون
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مقابــل �أو ت�أجريها ب�إيجار ا�سمي �أو ب�أقل من �إيجار املثل �إال بق�صد حتقيق غر�ض ذي نفع
عام ووفقا لقواعد حتدد بقرار من الوزير بعد العر�ض على املجل�س .
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال�سلطة املخت�صة با�صدار قرار الت�صرف فـي الأموال
اململوكـ ــة ملكيـة خا�ص ــة �ســواء مبقابـل �أو بــدون مقابــل �أو ت�أجريهـا ب�إيجــار ا�سمي �أو ب�أقل
من �إيجار املثل .
الف�صل اخلام�س
امليزانية العامة
الفرع الأول
ت�صنيف امليزانية العامة
املـــادة ( ) 20
�أ�ســـ�س الت�صنيف
يكون ت�صنيف امليزانية العامة وفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب �أن يراعى عند الت�صنيف الأ�س�س الآتية :
�	- ١أن تكون امليزانية العامة �شاملة جلميع الإيرادات وامل�صروفات املتعلقة باملعامالت
املالية للدولة على اختالف �أنواعها مبا فـي ذلك القرو�ض واملعونات و�أيا كانت
و�سيلة متويل امل�صروفات احلكومية .
�	- ٢أن تدرج الإيرادات دون �أن ي�ستنزل منها �أية نفقات .
 - 3عدم تخ�صي�ص مورد معني لنفقة حمددة �إال فـي احلاالت ال�ضرورية التي ي�صدر
بها مر�سوم �سلطاين �أو التي تكون تنفيذا التفاقيات تلتزم بها الدولة .
 - 4التفرقة بني امل�صروفات اجلارية وامل�صروفات الإمنائية .
�	- 5إفراد بنود م�ستقلة للرواتب والأجور وما فـي حكمها .
ويجوز  -ا�ستثناء  -العتبارات خا�صة تقت�ضيها امل�صلحة العامة �أن يدرج فـي امليزانية
العامة بع�ض االعتمادات ب�صفة �إجمالية دون التقيد بت�صنيف امليزانية .
الفــرع الثاين
�إعداد م�شروع امليزانية العامة
املـــادة ( ) 2١
اتبــاع الأ�ســا�س النق ــدي :
يتبع فـي �إعداد امليزانية العامة النظام �أو الأ�سا�س النقدي  ،ومع ذلك يجوز للوزير الرتخي�ص -
على �سبيل اال�ستثناء  -باتباع نظام �أو �أ�سا�س اال�ستحقاق فـي احلاالت الآتية :
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 - ١الإيرادات والقرو�ض وغريهما من و�سائل التمويل املتعلقة بال�سنة املالية والتي مت
توريدها �أو حت�صيلها خالل �شهر من تاريخ انتهاء تلك ال�سنة.
 - ٢امل�صروفات املتعلقة بال�سنة املالية والتي مت �صرفها خالل �شهر من تاريخ انتهاء
تلك ال�سنة .
 - 3امل�شروعات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة .
ويجوز للوزير  -فـي حاالت ال�ضرورة  -جتاوز املدة املحددة فـي هذه املادة .
املـــادة ( ) 2٢
من�شــور �إعداد امليزانيــة العام ــة :
ي�صدر الوزير فـي �شهر يوليو من كل عام من�شورا يت�ضمن القواعد التي يتعني على الوزارات
والوحدات احلكومية املختلفة االلتزام بها عند �إعداد م�شروعات امليزانيات اخلا�صة بها
وذلك فـي �ضوء خطة التنمية املعتمدة ووفقا للأهداف املخططة املطلوب حتقيقها وال�سيا�سة
املالية للدولة .
وتلتزم كل وزارة �أو وحدة حكومية بتقدمي م�شروع امليزانية اخلا�ص بها �إىل الوزارة على
النماذج املعدة لذلك قبل بداية ال�سنة املالية بثالثة �أ�شهر على الأقل .
املـــادة ( ) 23
�إعداد الوزارة املعنية مل�شروع امليزانية اخلا�ص بها :
ت�شكل فـي كل وزارة �أو وحدة حكومية جلنة تخت�ص ب�إعداد م�شروع امليزانية اخلا�ص بها -
اجلارية والر�أ�سمالية  -مع مراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ امليزانيات ال�سابقة  ،وعلى �أ�سا�س
الدرا�سات والبحوث التي ت�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف املخططة .
كما تلتزم كل وزارة �أو وحدة حكومية  -عند �إعداد م�شروع امليزانية اخلا�ص بها  -بعدم
جتاوز امل�شروعات الإمنائية املعتمدة فـي خطة التنمية .
املـــادة ( ) 24
�إعداد الوزارة مل�شروع امليزانية العامة للدولة :
تتوىل الوزارة �إعداد م�شروع امليزانية العامة للدولة بعد درا�سة م�شروعات امليزانيات املقدمة
من الوزارات والوحدات احلكومية املختلفة  ،وتعديلها مبا يتفق مع ال�سيا�سة العامة للدولة ،
والتن�سيق فيما بينها مبا يحقق �أهداف اخلطة ال�سنوية املقررة .
وتلتـ ــزم جمي ـ ــع الوزارات والوح ـ ــدات احلكوميـ ــة بتقديــم جمي ـ ــع البيانـ ـ ــات واملعلومـ ـ ــات
والإي�ضاحات التي تطلبها الوزارة لإعداد م�شروع امليزانية العامة وذلك فـي املواعيد املحددة .
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املـــادة ( ) 25
عر�ض م�شروع امليزانية العامة للدولة للت�صديق :
يتوىل املجل�س مناق�شة م�شروع امليزانية العامة للدولة الذي تعده الوزارة �سنويا  .ويعر�ض
الوزير  ،خالل �شهر دي�سمرب من كل عام  ،م�شروع امليزانية العامة  -فور مناق�شته فـي
املجل�س  -على جاللة ال�سلطان للت�صديق عليه .
الفــرع الثالث
الت�صديق على امليزانيــــة العامـــة
املـــادة ( ) 26
�إ�صدار مر�سوم �سلطاين بالت�صديق على امليزانيــة العامة :
يكون الت�صديق على امليزانية العامة مبر�سوم �سلطاين  ،ويعترب املر�سوم ال�سلطاين ال�صادر
بالت�صديق على امليزانية العامة مبثابة �أمر جلميع الوزارات والوحدات احلكومية مببا�شرة
�سلطات ال�صرف والرتخي�ص بالتح�صيل .
وال يحول �صدور املر�سوم ال�سلطاين بالت�صديق على امليزانية العامة دون التقيد ب�أحكام
هذا القانون والئحته التنفيذية وغريهما من القوانني والنظم والإجراءات املعمول بها
�سواء فيما يتعلق بتنظيم ال�سلطات وال�صالحيات املالية �أو التقيد ب�إجراءات تنفيذ امليزانية
العامة  ،وب�صفة خا�صة �ضرورة موافقة املفو�ض بالإنفاق على الأمر بال�صرف بالن�سبة لكل
نفقة على حدة  ،ومبراعاة القوانني والنظم املعمول بها  ،وذلك كله دون �إخالل ب�أية �أحكام
خا�صة تكون قد وردت فـي املر�سوم ال�سلطاين ال�صادر بالت�صديق على امليزانية العامة .
املـــادة ( ) 27
الإجراءات فـي حالة عدم الت�صديق على امليزانية العامة :
�إذا مل ي�صدر املر�سوم ال�سلطاين بالت�صديق على امليزانية العامة قبل بداية ال�سنة املالية ،
يكون ال�صرف فـي حدود االعتمادات املدرجة مبيزانية ال�سنة املالية املنق�ضية وذلك �إىل
حني �صدور املر�سوم  ،وعلى �أن يعمل ب�أي خف�ض يرد فـي هذه االعتمادات تكون الوزارة
املعنية �أو الوحدة احلكومية قد اقرتحته عند تقدمي م�شروع امليزانية اخلا�ص بها .
الفرع الرابع
تنفيــذ امليزانية العامــة
املـــادة ( ) 28
�سلطة الوزير املخت�ص فـي النقل �أو التجاوز بالن�سبة العتمادات امل�صروفات اجلارية :
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 - ١مـع ع ــدم الإخ ــالل بحك ــم الفقــرة رق ــم ( )٢م ــن هـذه املــادة يجــوز للوزيــر املختــ�ص
�أو من يفو�ضه من وكالء الوزارة املخت�صني املوافقة على :
�أ  -نقل االعتمادات من ف�صل �إىل �آخر �ضمن امل�صروفات اجلارية املعتمدة مبيزانية
الوزارة املعنية �أو الوحدة احلكومية وذلك وفقا للقواعد وال�شروط التي حتددها
الالئحة التنفيذية للقانون  ،وب�شرط �أن ال يرتتب على النقل جتاوز لإجمايل
اعتم ــادات امل�صروفـ ــات اجلاري ــة املدرجـ ــة بامليزانيـ ــة املعتمـ ــدة للـ ــوزارة املعنيـ ــة
�أو الوحدة احلكومية .
ب  -نقل االعتمادات من بند فـي ميزانية فرعية �إىل البند املماثل فـي ميزانية
فرعية �أخرى �ضمن امليزانية املعتمدة للوزارة املعنية �أو الوحدة احلكومية ،
ب�شرط عدم جتاوز �إجمايل االعتماد املدرج للبند فـي امليزانية املعتمدة للوزارة
املعنية .
 - ٢ال يجـوز  -فـي جميع الأحوال  -النقـ ــل م ــن االعتمـ ــادات املخ�ص�ص ــة لبن ــد الرواتـ ــب
�أو جتاوزها �إال مبوافقة الوزارة با�ستنثاء حاالت النقل �أو التجاوز التي تتم تنفيذا
لقوانني �أو مرا�سيم �سلطانية تت�ضمن تعديل الرواتب والأجور وما فـي حكمها .
كمــا ال يجــوز النقـل مـن االعتمـادات املخ�ص�صـة لبنـد م�صروفـات خدمات حكومية
�أو جتاوزها �أو ا�ستخدامها فـي غري الأغرا�ض املخ�ص�صة من �أجلها �إال بعد موافقة
الوزارة .
املـــادة ( ) 29
�سلطة املفو�ض بالإنفاق فـي النقل بالن�سبة العتمادات امل�صروفات اجلارية :
مع عدم الإخالل بحكم الفقرة رقم ( )٢من املادة رقم ( ) 28من هذا القانون يجوز للمفو�ضني
بالإنفاق ممار�سة االخت�صا�صات التالية :
 - ١نقل االعتمادات من بند �إىل �آخر �ضمن الف�صل الواحد بامليزانية املعتمدة للوزارة
املعنية �أو الوحدة احلكومية .
 - ٢نقل االعتمادات من مادة �إىل �أخرى �ضمن البند الواحد .
 - 3نقل الوظائف بدرجاتها وخم�ص�صاتها من ميزانية فرعية �إىل �أخرى بامليزانية
املعتمدة للوزارة املعنية �أو الوحدة احلكومية ب�شرط عدم جتاوز �إجمايل االعتماد
املخ�ص�ص للرواتب والأجور .
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املـــادة ( ) 30
النقل بالن�سبة ملخ�ص�صات امليزانية الإمنائية :
 - 1تتوىل وزارة االقت�صاد الوطني  -بالن�سبة للطلبات التي تقدمها الوزارات والوحدات
احلكومية للنقل من املخ�ص�صات الإمنائية املعتمدة مل�شروع �إمنائي �إىل م�شروع
�آخر خالل العام � -إجراء التعديالت الالزمة فـي حدود امليزانيات املعتمدة مع
�إخطار الوزارة بن�سخة من �أمر التعديل ال�صادر فـي هذا ال�ش�أن .
 - ٢يفو�ض الوزير  -بناء على عر�ض وزارة االقت�صاد الوطني  -فـي املوافقة على طلب
جتاوز املخ�ص�صات الإمنائية املعتمدة لإن�شاء �أي م�شروع �إمنائي فـي حدود ع�شرة
باملائة من التكلفة التقديرية املعتمدة للم�شروع فـي خطة التنمية  ،ب�شرط �أن
يكون ذلك نتيجة ملناق�صة معتمدة من جمل�س املناق�صات �أو من جلنة املناق�صات
الداخلية �أو الفرعية  ،وعلى �أن تعر�ض طلبات التجاوز التي تزيد على هذه الن�سبة
على املجل�س .
املـــادة ( ) 3١
طلب االعتماد الإ�ضافـي :
يجوز للوزارة املعنية �أو الوحدة احلكومية �أن تتقدم بطلب اعتماد �إ�ضافـي فـي غري الأحوال
املن�صو�ص عليها فـي املادتني رقمي (  28فقرة رقم �/1أ و  ) 30من هذا القانون  ،على �أن
يكون ذلك فـي �شهر يونيو من كل عام .
املـــادة ( ) 3٢
امل�صروفات اجلارية الطارئة واال�ستثنائية :
للوزيــر  -فـي حالــة امل�صـروف اجلــاري الطـارئ واال�ستثنائــي � -أن يعتمـد للــوزارة املعني ــة
�أو الوحدة احلكومية �صرف مبلغ �إ�ضافـي ملقابلة هذه احلالة وذلك فـي �أ�ضيق نطاق وفـي
حدود الإمكانيات املالية املتاحة  ،وعلى �أن يخطر املجل�س بذلك فـي �أول اجتماع يعقده .
املـــادة ( ) 33
الت�صرف فـي االعتمادات املتبقية :
يكون الت�صرف فـي االعتمادات املتبقية فـي امليزانية العامة والتي مل يتم �صرفها خالل
املدة املن�صو�ص عليها فـي املادة رقم ( )2١من هذا القانون وفقا للقواعد التي حتددها
الالئحة التنفيذية للقانون .
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املـــادة ( ) 34

فتـح احل�سابات لـدى امل�صــارف :
مع عدم الإخالل ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/1امل�شار �إليه  ،يكون �إيداع املتبقي من
�أموال الدولة لدى امل�صارف وفقا ملا ي�أتي :
 - ١يكــون الإي ــداع لدى البن ــك املرك ــزي العمانـي  ،وللوزيـر �أن يرخـ�ص للـوزارة املعنيـة
�أو الوحدة احلكومية بالإيداع لدى �أي م�صرف �آخر م�سجل فـي ال�سلطنة ب�شرط
�أن ال جتاوز جملة الودائع احلكومية لدى امل�صرف الن�سبة التي يحددها الوزير
من �إجمايل الودائع التي يظهرها املركز املايل لهذا امل�صرف فـي نهاية دي�سمرب
من العام ال�سابق على الإيداع .
 - ٢تكون جميع احل�سابات احلكومية مفتوحة با�سم الوزارة  ،ومع ذلك يجوز الرتخي�ص
لوزارة معينة �أو وحدة حكومية بفتح ح�ساب با�سمها تبعا ملقت�ضيات طبيعة عملها
وذلك وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي يعتمدها الوزير .
 - 3يجوز  -ا�ستثناء  -للوزير �أن يرخ�ص بفتح ح�ساب لدى م�صرف م�سجل خارج ال�سلطنة
وذلك وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي ي�صدر بتحديدها قرار منه .
 - 4يكون �إيداع �أموال احلكومة لدى امل�صارف بعائد ال يقل �سعره عن الأ�سعار ال�سائدة
با�ستثناء ح�سابات املعامالت اجلارية التي يجوز �إيداعها بدون عائد وذلك فـي احلدود
التي يعتمدها الوزير .
 - 5يكـون �إ�صــدار ال�شيكــات �أو �أوامــر ال�صــرف �أو �أوامــر التحويــل �أو الإيــداع بالن�سـب ــة
للح�سابات املفتوحة با�سم الوزارة بتوقيعني على الأقل معتمدين من الوزير .
�أما احل�ســاب املفت ــوح با�س ــم وزارة معين ــة �أو وحــدة حكوميــة فيكــون ال�سحب منه
بتوقيعني معتمدين من الوزير املخت�ص �أو رئي�س الوحدة احلكومية املفتوح با�سمها
احل�ساب .
الفــرع اخلام�س
الرقابة على تنفيـذ امليزانية العامـة
املـــادة ( ) 35
القواعد املنظمة للرقابة على تنفيذ امليزانية العامة :
يتوىل املجل�س �إقرار القواعد املنظمة للرقابة على تنفيذ امليزانية العامة  ،ويكون للوزارة
متابعة التنفيذ  ،وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وغريهما من القوانني
واللوائح والنظم والإجراءات املعمول بها .
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الف�صل ال�ساد�س
احل�ساب اخلتامي للدولة
املـــادة ( ) 36
من�شـور �إعداد احل�ساب اخلتامي للدولة :
ت�صدر الوزارة �سنويا من�شورا بتحديد املواعيد التي تلتزم خاللها جميع الوزارات والوحدات
احلكوميــة بتقدي ــم ح�ساباته ــا اخلتامي ــة وذلك مبراع ــاة �أحكــام الالئحــة التنفيذيــة له ــذا
القانون .
املـــادة ( ) 37
�إجراءات �إعداد احل�ساب اخلتامي للدولة
 - ١تلتزم جميع الوزارات والوحدات احلكومية وغريها من وحدات اجلهاز الإداري
للدولة ب�أن تقدم ح�ساباتها اخلتامية �إىل الوزارة خالل املواعيد التي حتددها ،
كما تلتزم مبوافاة الوزارة مبا تطلبه من بيانات لغر�ض �إعداد احل�ساب اخلتامي
للدولة وذلك فـي املواعيد املحددة .
 - ٢تتوىل الوزارة �إعداد احل�ساب اخلتامي للدولة عن ال�سنة املالية املنق�ضية على �أن
يكون �شامال ملا ي�أتي :
�أ  -الإيرادات وامل�صروفات الفعلية موزعة على خمتلف الأبواب والف�صول والبنود
واملواد وفقا لت�صنيف امليزانية العامة .
ب  -املراكز املالية حل�سابات الدولة فـي نهاية ال�سنة املالية .
املـــادة ( ) 38
فح�ص احل�ساب اخلتامي للدولة :
تتوىل الوزارة �إر�سال احل�ساب اخلتامي �إىل جهاز الرقابة املالية والإدراية للدولة فـي
منت�صف �شهر ابريل من كل عام ملراجعته و�إعداد تقرير بنتائج الفح�ص النهائي فـي موعد
غايته �آخر �شهر مايو  ،كما تتوىل الوزارة �إخطار جهاز الرقابة املالية والإدراية للدولة ب�أية
تعديالت جتريها بعد ذلك التاريخ .
املـــادة ( ) 39
�إعداد احل�ساب اخلتامي فـي �صورته النهائية :
تعد الوزارة احل�ساب اخلتامي للدولة فـي �صورته النهائية بعد �إجراء الت�سويات الت�صويبية
التي تراها الزمة فـي �ضوء الر�أي الذي يبديه جهاز الرقابة املالية والإدراية للدولة  ،كما
تتوىل �إعداد الرد على تقرير جهاز الرقابة املالية والإدراية للدولة بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية و�إخطار اجلهاز بن�سخة منه .
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ويتوىل الوزير عر�ض احل�ساب اخلتامي على املجل�س للنظر فيه متهيدا لرفعه �إىل جاللة
ال�سلطان فـي موعد ال يجاوز اليوم الأول من �شهر يوليو من كل عام  ،وتر�سل ن�سخة منه
جلهاز الرقابة املالية والإدراية للدولة  ،ويتم ن�شر جداول احل�ساب اخلتامي فـي اجلريدة
الر�سمية .
املـــادة ( ) 40
البيان ال�شهري بتطور املركز املايل للدولة :
تقدم الوزارة �إىل املجل�س بيانا �شهريا بتطور املركز املايل للدولة ومبقدار ال�صرف الفعلي
على خمتلــف بنــود امليزانيــة العامــة  ،ومبركــز ح�سابــات الدولــة لــدى امل�ص ــارف املحلي ــة
واخلارجية  ،ومبركز املعونات والقرو�ض املح�صلة وامل�سددة  ،ور�صيد االلتزامات القائمة ،
وغري ذلك من العنا�صر الالزمة ملتابعة املركز املايل للدولة .
الف�صل ال�سابع
املخالفـــات املاليـــة
املـــادة ( ) 4١
حتديد املخالفات املالية :
يعتبـر من املخالفـات املالي ــة ما ي�أتي :
 - ١عدم تقيد الوزارة املعنية �أو الوحدة احلكومية ب�أحكام القوانني واللوائح والنظم
والإجــراءات املاليــة املعمــول بهــا  ،وب�صفــة خا�صــة �أحكــام هــذا القانــون والئحتـ ــه
التنفيذية والقرارات الأخرى التي ت�صدر تنفيذا له .
 - ٢جتاوز الوزارة املعنية �أو الوحدة احلكومية لالعتمادات املدرجة بامليزانية املعتمدة
دون احل�صول على املوافقة �أو الرتاخي�ص املالية طبقا لأحكام القانون .
 - 3الأمر باالرتباط �أو ال�صرف بالتجاوز العتمادات �أي ف�صل من ف�صول امليزانية
املعتمدة للوزارة املعنية �أو الوحدة احلكومية بدون مراعاة �أحكام القوانني والنظم
املالية �أو اتباع الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو فـي الئحته التنفيذية
والقرارات الأخرى التي ت�صدر تنفيذا له .
 - 4الإهمال �أو التق�صري الذي يرتتب عليه �ضياع �أي حق من احلقوق املالية للدولة ،
�أو يكون من �ش�أنه تعري�ض هذا احلق لل�ضياع .
 - 5ع ــدم تقديــم الــوزارة املعنيــة �أو الوحــدة احلكومـية مل�شــروع امليزانيـة اخلــا�ص به ــا
�أو تقدميه بعد امليعاد املحدد  ،وكذلك االمتناع عن تقدمي البيانات التي تطلبها
الوزارة لإعداد م�شروع امليزانية العامة فـي املواعيد املحددة .
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 - 6عدم تقدمي الوزارة املعنية �أو الوحدة احلكومية للح�سابات اخلتامية اخلا�صة بها
�أو تقدميها بعد امليعاد املحدد  ،وكذلك االمتناع عن تقدمي البيانات التي تطلبها
الوزارة لإعداد احل�ساب اخلتامي للدولة خالل املواعيد املحددة .
 - 7عدم تقدمي الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة �أو غريهما من الأ�شخا�ص االعتبارية
العامة للميزانيات �أو احل�سابات اخلتامية �أو احل�سابات ال�شهرية �أو اللوائح املالية
�أو غريها من البيانات التي تطلبها الوزارة خالل املواعيد املحددة .
املـــادة ( ) 4٢
االخت�صا�ص بامل�ساءلة فـي حالة ارتكاب املخالفات املالية :
تخت�ص الوزارة مب�ساءلة موظفيها عما يرتكبونه من خمالفات مالية �أو فنية  ،كما يخت�ص
املفو�ض بالإنفاق مب�ساءلة موظفـي الوزارة املعنية �أو الوحدة احلكومية اخلا�ضعة لإ�شرافه
عما يرتكبونه من خمالفات مالية �أو فنية وذلك طبقا للقوانني والنظم املطبقة فـي
هذا ال�ش�أن  ،وعلى �أن تخطر الوزارة بالنتيجة ودون �إخالل ب�أحكام قانون الرقابة املالية
والإدارية للدولة امل�شار �إليه .
الف�صل الثامن
تقادم احلقوق املالية املتعلقة بوحدات اجلهاز الإداري للدولة
الفــرع الأول
�أحكام عامـــــة
املـــادة ( ) 43
مــدد التقـادم ب�صفـة عامـة :
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،وفيما عدا احلاالت املن�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر ،
حتدد مدد التقادم وفقا ملا ي�أتي :
 - ١تتقادم احلقوق املالية للأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة قبل وحدات اجلهاز
الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما فـي حكمها بانق�ضاء خم�س �سنوات
ميالدية .
 - ٢تتقادم احلقوق املالية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
وما فـي حكمها قبل الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة بانق�ضاء �سبع �سنوات
ميالدية .
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املـــادة ( ) 44
تقادم الرواتب والأجور وما فـي حكمها امل�ستحقة ملوظفـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة :
تتقادم الرواتب والأجور وما فـي حكمها امل�ستحقة للموظفني قبل وحدات اجلهاز الإداري
للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما فـي حكمها بانق�ضاء خم�س �سنوات ميالدية من
تاريخ ا�ستحقاقها .
املـــادة ( ) 45
�سريان التقادم وانقطاعــه :
 - ١مع عدم الإخالل ب�أحكام املواد �أرقام ( )44و ( )47و ( )48من هذا القانون ال يبد�أ
�سريان التقادم �إال من الوقت الذي ي�صبح فيه الدين م�ستحق الأداء .
 - ٢ال ي�سري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن �أن يطالب بحقه .
 - 3ينقطع التقــادم باملطالبــة املعتبــرة قانون ــا  ،ويبــد�أ تق ــادم جديــد ي�ســري من تاريخ
انتهاء الأثر املرتتب على �سبب االنقطاع  ،وتكون مدته هي مدة التقادم الأوىل .
املـــادة ( ) 46
الأثر املرتتب على التقادم :
يرتتب على التقادم  -وفقا لأحكام هذا القانون  -انق�ضاء احلقوق املالية للأفراد وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات اخلا�صة وكذلك الرواتب والأجور وما فـي حكمها امل�ستحقة ملوظفـي وحدات
اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما فـي حكمها  ،وت�ؤول �إىل اخلزانة
العامة احلقوق املالية والرواتب والأجور التي انق�ضت بالتقادم .
الفــرع الثاين
تقادم حقوق وحدات اجلهاز الإداري للدولة
فـي ا�سرتداد ما �سبق �أن �صرفته بغري حق
املـــادة ( ) 47
مــدة التقــادم :
مع عدم الإخالل ب�أية �أحكام خا�صة ورد الن�ص عليها فـي قانون �آخر  ،تتقادم حقوق وحدات
اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما فـي حكمها فـي ا�سرتداد ما �سبق
�أن �صرفته بغري حق �إىل الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات اخلا�صة بانق�ضاء �سبع �سنوات
ميالدية تبد�أ من تاريخ ال�صرف  ،وتطبق �أحكام املادة رقم (()45الفقرتني رقمي  2و ) 3
من هذا القانون .
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الفــرع الثالث
تقادم حقوق الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة
فـي املطالبة برد ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ ال�سابق �سدادها لوحدات اجلهاز
الإداري للدولة بغري حق .
املـــادة ( ) 48
مـدة التقادم :
مع عدم الإخالل ب�أية �أحكام خا�صة ورد الن�ص عليها فـي قانون �آخر  ،تتقادم حقوق الأفراد
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة فـي املطالبة برد ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ
ال�سابق �سدادها لوحدات اجلهاز الإداري للدولة بغري حق بانق�ضاء خم�س �سنــوات ميالديــة
تبد�أ مــن تاريخ ال�سداد  ،وتطبق �أحكام املادة رقم ( ( )45الفقرتني رقمي  2و  ) 3واملادة رقم
( )46من هذا القانون .
الف�صل التا�سع
�أحكام انتقالية
املـــادة ( ) 49
بدء �سريان التقادم املن�صو�ص عليه فـي املواد �أرقام ( )44و ( )47و( )48من القانون :
يبد�أ �سريان التقادم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بالن�سبة ملا ي�أتي :
 - ١الرواتب والأجور وما فـي حكمها املن�صو�ص عليها فـي املادة رقم ( )44من القانون
والتي ا�ستحقت قبل �سريان هذا القانون .
 - ٢املبالغ املن�صو�ص عليها فـي املادة رقم ( )47من القانون وال�سابق �صرفها من وحدات
اجلهاز الإداري للدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة قبل �سريان هذا القانون .
 - 3ال�ضرائب والر�سوم واملبالغ املن�صو�ص عليها فـي املادة رقم ( )48من القانون وال�سابق
�سدادها بغري حق قبل �سريان هذا القانون .
املـــادة ( ) 50
تطبيق حكم املادة رقم (( )6فقرة رقم  )8من القانون :
ي�سري حكم املادة رقم (( )6فقرة رقم  )8من القانون على املبالغ التي �صرفت قبل �سريان
هذا القانون  ،وال يجوز �أن يرتتب على تطبيق �أحكام هذا القانون رد ما �سبق حت�صيله من
تلك املبالغ .
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