
  .م١٩٩٩ لسنة) ٢٣( العدد في والمنشور م١٩٩٩ لسنة) ٥٠( رقم بالقانون عدل  -
  
  

  المالي القانون بشأن م١٩٩٠ لسنة) ٨(رقم قانون
  

  الشعب باسم
  . الرئاسة مجلس رئیس

  .الیمنیة الجمھوریة إعالن اتفاق على اإلطالع بعد
  .الیمنیة الجمھوریة دستور وعلى
  .  الرئاسة ومجلس النواب مجلس موافقة وبعد

  -:نصھ اآلتي القانون أصدرنا
  األول الباب
  القانون سریان نطاق
 ومختلف والھیئات الحكومیة والمصالح الوزارات جمیع على القانون ھذا أحكام تطبق): ١(مادة

 والمجالس اإلداریة الوحدات جمیع فیھا بما للدولة العامة الموازنة تتضمنھا التي وفروعھا األجھزة
  .المحافظات موازنات تتضمنھا التي المحلیة
 ذات والوحدات والمختلط العام القطاع في االقتصادیة الوحدات جمیع على األحكام ذات وتطبق

 ھذا أحكام تطبق كما ذلك غیر على اإلنشاء قوانین في ینص لم ما والملحقة المستقلة المیزانیات
 ونظم وأحكام قواعد إنشائھا قوانین تتضمن التي الجھات على خاص نص بھ یرد لم فیما القانون
  .بھا خاصة

 السیاق یقتضي لم ما منھا كل قرین المبینة المعاني وردت أینما التالیة بالتعاریف یقصد): ٢(مادة
  .آخر معنى

  :العامة الموازنات
 السنة خالل إنفاقھا المتوقع النفقات وجمیع تحصیلھا المقدر اإلیرادات لجمیع الشاملة الجداول ھي

  .المالیة
  :للدولة العامة الموازنة

 التي وفروعھا األجھزة ومختلف العامة والھیئات والمصالح حكمھا في وما الوزارات موازنة ھي
  .المحلیة والمجالس اإلداریة الوحدات وموازنات تتضمنھا

  :االقتصادیة الوحدات موازنة 
 الوحدات وكذا بالكامل رأسمالھا الدولة تملك التي العام القطاع لوحدات التخطیطیة الموازنات ھي

  . رأسمالھا في الحكومة تساھم التي المختلطة
  :والملحقة المستقلة المیزانیات

  . االقتصادیة الوحدات وموازنات للدولة العامة الموازنة تتضمنھا ال التي الوحدات میزانیات ھي
  :المراجعة میزان

 المفتوحة الحسابات في الحركة أرصدة نھایة یتضمن الذي)سنوي/مدة/شھري(الدوري الكشف ھو
  .عام بشكل بالدفاتر
  :الدولة خزینة
  )نفقات/إیرادات( المركزي البنك لدى الدولة حساب

  :اإلھالك



 للتطور أو، استعمالھا أو لقدمھا نتیجة والموجودات األصول قیم في التدریجي النقص ھو
  .المالیة السنة خالل التكنولوجي

  :المالیة السنة
  .دیسمبر آخر في وتنتھي ینایر أول من تبدأ شھرًا عشر اثني ھي

  : اإلھالك معدل
  .المالیة وزیر لقرار طبقًا اإلھالك قسط بموجبھ یحسب الذي المعدل ھو

  :التقادم
 األفراد حقوق وأیلولة المالیة الحقوق انقضاء علیھا یترتب قانونًا محددة زمنیة فترة مرور ھو

  .للدولة بالنسبة المالیة الحقوق انقضاء وكذا،  الدولة خزانة إلى الخاصة والمؤسسات والشركات
  :الموحد المحاسبي النظام

  . الوزراء مجلس قرار بموجب الصادر المحاسبي النظام ھو
  :النقدي األساس

 اإلیرادات لتقدیرات شاملة مالیة سنة ألیة الموازنة إعداد على یعتمد الذي المحاسبي األساس ھو
 الموازنة لتلك الختامي الحساب تحمیل وكذلك السنة تلك خالل صرفھا أو تحصیلھا المتوقع والنفقات

 أو اإلیرادات كانت إذا عما النظر بغض فعًال صرفت التي والنفقات تحصیلھا تم التي باإلیرادات
  .الحقة أو سابقة سنة أو المالیة السنة نفس إلى تعود النفقات
  :االستحقاق أساس

 اإلیرادات لتقدیرات شاملة مالیة سنة ألیة الموازنة إعداد على یعتمد الذي المحاسبي األساس ھو
 الموازنة لتلك الختامي الحساب تحمیل وكذلك السنة تلك خالل استحقاقھا المتوقع والنفقات

  .عدمھ من النفقات صرف أو اإلیرادات تحصیل تم قد كان إذا عما النظر بغض والنفقات باإلیرادات
  :اإلداریة الوحدات

  .المحلیة السلطة أجھزة ھي
  

  الثاني الباب
  العامة الموازنات ھیاكل

  إعدادھا وأسلوب 
  -:من العامة الموازنة تتكون): ٣(مادة

  .المحلیة والمجالس اإلداریة الوحدات موازنات فیھا بما للدولة العامة الموازنة-١
  )والمختلط العام(االقتصادیة الوحدات موازنات-٢
  والملحقة المستقلة الوحدات موازنات-٣

 أھداف لتحقیق مقبلة مالیة سنة عن المالي للبرنامج الرقمیة الترجمة ھي العامة الموازنات): ٤(مادة
 والنقدیة المالیة للسیاسات وطبقًا واالجتماعیة االقتصادیة للتنمیة للدولة العامة الخطة إطار في معینة

  .للدولة واالجتماعیة واالقتصادیة
 في تبدأ مالیة سنة عن تعد سنویة موازنات القانون ھذا في إلیھا المشار العامة الموازنات): ٥(مادة
  .العام نفس من دیسمبر آخر في وتنتھي ینایر أول
 التي واألجھزة والوحدات الجھات كافة موازنات العامة الموازنات تتضمن أن یجب - أ-): ٦(مادة

  .الجھات من جھة أي استثناء یجوز وال القانون ھذا علیھا یسري
  :العامة الموازنات تشمل أن یجب -ب    



 والنقدیة العینیة والھبات المساعدات جمیع ذلك في بما اإلیرادات أنواع لكافة تقدیرات-١
 السنة خالل علیھا الحصول أو تحصیلھا یحتمل التي والنقدیة العینیة القروض من والمسحوبات

  . التقدیر موضع المالیة
 ذلك في بما التقدیر موضع المالیة السنة خالل إنفاقھا المتوقع النفقات أنواع لكافة تقدیرات-٢

  .والخارجیة المحلیة القروض أو الدیون لخدمة المخصصات
 اإلداریة والوحدات لألجھزة اإلداري التنظیم أساس على للدولة العامة الموازنة تعد): ٧(مادة

  .بقانون وتصدر الدولة نشاط ألوجھ الوظیفي والتصنیف المحلیة والمجالس
 لكل ویصدر) والمختلط العام( للقطاع االقتصادیة الوحدات من وحدة لكل موازنة تعد): ٨(مادة

  -:التالي الوجھ على قانون منھا نوعیة مجموعة
  .الخدمي الطابع ذات العام القطاع وحدات موازنات -أ

  . اإلنتاجي الطابع ذات العام القطاع وحدات موازنات -ب
  .المختلط القطاع وحدات موازنات -ج
  .الخدمي الطابع ذات العام القطاع وحدات  الوزراء مجلس من بقرار وتحدد  

 لكل ویصدر والملحقة المستقلة المیزانیات ذات الوحدات من وحدة لكل خاصة میزانیة تعد): ٩(مادة
  .باعتمادھا قانون منھا
 تقسم كما،  للنفقات واآلخر لإلیرادات أحدھما رئیسیین جدولین إلى العامة الموازنة تقسم): ١٠(مادة
  :ھما جزئین إلى

  .الجاریة والنفقات اإلیرادات موازنة:  األول الجزء
  .الرأسمالیة والنفقات اإلیرادات موازنة: الثاني الجزء

 الالئحة تحدد وحسابات ومجموعات وأنواع وبنود أبواب إلى العامة الموازنات تبوب): ١١(مادة
 أن النواب مجلس یقرھا العتبارات ویجوز،  ومسمیاتھا وطبیعتھا مدلوالتھا القانون لھذا التنفیذیة

  .األبواب بتقسیمات التقید دون إجمالیة بصفة اعتمادات للدولة العامة الموازنة في تدرج
 العام اإلطار وتحدید لمناقشة للموازنة علیا لجنة الوزراء مجلس رئیس من بقرار تشكل): ١٢(مادة

 الالئحة وتحدد المالیة وزیر من بقرار للموازنات فنیة لجنة عام كل تشكل كما، الموازنات لمشاریع
  .واختصاصاتھا اللجنة تشكیل طریقة التنفیذیة

 إعداد في الجھات تتبعھا التي العامة والقواعد األسس عام كل في المالیة وزیر یصدر): ١٣(مادة
 أحكام مع یتفق وبما للموازنة العلیا اللجنة من المقر العام اإلطار ضوء في وذلك موازناتھا مشاریع

  .القانون ھذا
 باألسس اإلعداد في وتلتزم موازنتھا مشروع بإعداد تختص لجنة جھة كل في تشكل): ١٤(مادة

 التي والجداول وبالنماذج السابقة المادة في علیھا المنصوص المالیة وزیر من الصادرة والقواعد
  .المالیة وزارة تحددھا
  .واختصاصاتھا ومھامھا اللجنة تشكیل طریقة التنفیذیة الالئحة وتحدد

 إعداد في االستحقاق أساس ویتبع للدولة العامة الموازنة إعداد في النقدي األساس یتبع): ١٥(مادة
 ینص لم ما والملحقة المستقلة والمیزانیات) والمختلط العام( للقطاع االقتصادیة الوحدات موازنات

  .ذلك غیر على إنشائھا قوانین في
 من إیراد أي تخصیص یجوز وال نفقات أیة منھا تخص أن دون اإلیرادات تقدیر یتم): ١٦(مادة

  .بقانون إال الصرف أوجھ من معین لوجھ اإلیرادات
 وإذا المالیة وزارة تحددھا التي المواعید في موازنتھا مشروع بتقدیم جھة كل تلتزم): ١٧(مادة

  .التقدیر المالیة وزارة تولت المحدد المیعاد عن موازنتھا مشروع تقدیم في جھة أیة تأخرت



 نتائج وتقدم الجھات من المقدمة الموازنات مشاریع وتحلیل دراسة المالیة وزارة تتولى): ١٨(مادة
 ببیان مشفوعة العلیا اللجنة إلى ورفعھا الجھات مع مناقشتھا لتتولي الفنیة اللجنة إلى دراستھا
  .المشروع علیھا بني التي واألھداف لألسس عامًا عرضًا یتضمن

 المنصوص العامة الموازنات لمشاریع النھائیة الصورة تحضیر المالیة وزارة تتولى): ١٩(مادة
 بعرضھا وتقوم.  مالحظات من الفنیة واللجنة العلیا اللجنة أبدتھ ما ضوء في القانون ھذا في علیھا
  . إلقرارھا الوزراء مجلس على
 األقل على شھرین قبل النواب مجلس إلى العامة الموازنة مشاریع الوزراء مجلس یرفع): ٢٠(مادة
 من المجلس لتمكین الالزمة الوثائق كافة المشاریع بھذه ترفق أن ویجب المالیة السنة بدایة من

  :یلي ما الخصوص وجھ وعلى العامة الموازنات مشاریع وتقییم ومناقشة دراسة
  .العامة للموازنات الكلي الفائض أو العجز-١
  .التنفیذ عنھ یسفر قد الذي أو المتوقع العجز تمویل في الحكومة خطة -٢
  . العامة الموازنات مشاریع تتضمنھا والتي األجنبي للقطع المتوقعة واالستخدامات الموارد -٣
 السیاسات لعناصر ومتضمنًا االقتصادیة المؤشرات كافة موضحًا للدولة المالیة الحالة عن بیان -٤

  .المتبعة والنقدیة المالیة
 االقتصادیة األوضاع على العامة الموازنات تنفیذ یحدثھا أن یتوقع التي لآلثار تحلیلیة دراسة -٥

  .اآلثار ھذه لتجاوز الحكومة ستتبعھا التي والنقدیة المالیة السیاسات وعناصر واالجتماعیة
  .الموازنات مشاریع علیھا بنیت التي واألھداف والخیارات العامة والقواعد األسس عن بیان -٦

  الثالث الباب
  العامة الموازنات تنفیذ
 عمل الجدیدة المالیة السنة بدء قبل الجدیدة العامة الموازنات قوانین تصدر لم إذا): ٢١(مادة

 بالعمل قرارًا المالیة وزیر ویصدر. الجدیدة الموازنات اعتماد حین إلى القدیمة العامة بالموازنات
 للقوانین وفقًا النفقات وتنقل اإلیرادات تحصل أن على صدورھا لحین السابقة السنة بموازنات
 زیادة من الجدیدة الموازنات مشاریع تضمنتھ قد یكون ما مراعاة مع السابقة السنة في بھا المعمول

  .االعتمادات لبعض حذف أو خفض أو اإلیرادات تقدیرات في
 اختصاصاتھا حدود في جھة لكل تفویضًا العامة الموازنات قوانین صدور یعتبر): ٢٢(مادة

.  المالیة السنة أول من اعتبارًا أجلھا من المخصصة األغراض في لھا المحددة االعتمادات باستخدام
 بما تلتزم أن والمحلیة المركزیة للدولة العامة الموازنة من بالصرف المفوضة الجھات وعلى

 وحدود اإلیرادات تدفق بین للموازنة تتخذھا التي واإلجراءات التعلیمات من المالیة وزارة تصدره
  .النفقات

 قوتھا ولھا القوانین تلك من جزءًا  العامة الموازنات جداول في الخاصة التأشیرات تعتبر): ٢٣(مادة
  .بھا ورد بما االلتزام الجھات جمیع وعلى
 الرسمیة التحصیل قسیمة عنھا یعطى أن یجب الدولة لصالح المحصلة اإلیرادات كل): ٢٤(مادة

 قطعیًا ویحظر. الرسمي بختمھا والمختوم المالیة وزارة من والصادرة، الغرض لھذا المخصصة
  . المالیة وزارة تقرھا التي تلك عدا ما القسائم من آخر نوع أي استعمال

 للقوانین وفقًا بھا المنوطة اإلیرادات تحصیل على تعمل أن الجھات جمیع على یجب): ٢٥(مادة
 إیرادات عن بعیدًا عینًا أو نقدًا منھا جانب أو اإلیرادات من نوع أي تجنیب یجوز وال لھا المنشئة

  .بقانون إال الموازنة
 على باتًا حظرًا ویحظر بأول أوًال وفروعھ المركزي البنك إلى اإلیرادات جمیع تورد): ٢٦(مادة

 للبنك فرع وجود عدم حالة وفي المركزي البنك غیر إلى اإلیرادات من نوع أي تورید الجھات
 العینیة اإلیرادات جمیع تودع كما. المركزي البنك یفوضھ بنك إلى اإلیرادات تورید یجوز المركزي



 الحكومیة والمخازن والمشتریات المناقصات قانون ألحكام طبقًا المخصصة الحكومیة المخازن في
  .التنفیذیة والئحتھ

 وفقًا المالیة السنة خالل دفعات على العام القطاع أرباح من الحكومة حصة تحصل): ٢٧(مادة
 المیزانیات اعتماد فور المختلط القطاع أرباح من الحكومة حصة تحصل كما،  محددة لمواعید

 الوحدات جمیع وعلى المالیة وزیر من بقرار المحددة للمواعید وفقًا الختامیة والحسابات العمومیة
 بسداد تقوم أن والملحقة المستقلة المیزانیات ذات والوحدات والمختلط العام للقطاع االقتصادیة
  . المحددة المواعید وفي الحكومة مستحقات

 القروض أقساط بسداد االلتزام)  والمختلط العام( للقطاع االقتصادیة الوحدات على): ٢٨(مادة
.. بشأنھا المبرمة لالتفاقیات طبقًا مواعیدھا في علیھا تستحق التي والفوائد االئتمانیة والتسھیالت

 أرصدة من المستحقات تلك بخصم المركزي البنك یأمر أن المالیة لوزیر یحق التأخیر حالة وفي
  .بالسداد تقم لم التي الجھات

 واللوائح للقوانین طبقًا إال العامة الموازنات في المدرجة االعتمادات استخدام یجوز ال): ٢٩(مادة
  .اإلنفاق عملیة تنظم التي واألنظمة

 العامة الموازنات قوانین في الواردة النفقات العتمادات األقصى الحد تجاوز یجوز ال): ٣٠(مادة
 لما وفقًا الواحد الباب إطار في المناقالت إجراء للضرورة ویجوز لھا المعدلة الصادرة والقوانین

 على اإلنفاق لتخطیط الالزمة اإلجراءات جمیع اتخاذ الجھات جمیع وعلى التنفیذیة الالئحة تحدده
  .المالیة السنة مدار
 الموازنة أبواب من آخر إلى باب من مبلغ أي نقل على النواب مجلس موافقة یجب): ٣١(مادة

 اعتمادًا الجھة طلبت فإذا،  بقانون یحدد أن یتعین تقدیراتھا في زائد أو وارد غیر إنفاق وكل العامة
 الخاص القانون مشروع لعرض تمھیدًا لدراستھ المالیة وزارة إلى بالطلب تتقدم أن یجب إضافیًا

 مجلس إلى القانون مشروع یحال علیھ الوزراء مجلس وافق فإذا الوزراء مجلس على االعتماد بفتح
 في اإلضافیة االعتمادات طلبات تكون أن ویجب بشأنھ الدستوریة اإلجراءات الستكمال النواب
  . لتجنبھا سبیل ال تجاوزات لمواجھة القصوى الضرورة حاالت على تقتصر وان الحدود أضیق

 إنفاق علیھ یترتب بمشروع االرتباط أو كفالتھا أو قروض عقد التنفیذیة للسلطة یجوز ال): ٣٢(مادة
  .النواب مجلس بموافقة إال مقبلة سنوات أو سنة في الدولة خزینة من

 تسھیالت أو قروض عقد العامة المؤسسات أو الھیئات أو التنفیذیة للسلطة یجوز ال):  ٣٣(مادة
  .النواب مجلس بموافقة إال كانت أیًا استھالكیة نقدیة أو سلعیة تجاریة خارجیة

 القروض وفوائد أقساط سداد المالیة وزارة من إخطار بموجب المركزي البنك یتولى): ٣٤(مادة
 كما للدولة العامة بالموازنة لذلك المخصصة االعتمادات على خصمًا للمستفیدین السداد المستحقة

 والمحاسبة للرقابة المركزي والجھاز والتنمیة التخطیط ووزارة المالیة وزارة من كل بإخطار یقوم
 السابق والفوائد األقساط وجملة القرض أصل بیان مع القروض من سداده تم بما المعنیة والجھة
 نھایة حتى سداد بدون والفوائد القروض من والباقي المالیة السنة خالل منھا المسدد وجملة سدادھا
  .الخارجیة أو المحلیة للقروض بالنسبة سواء المالیة السنة
 حول المالیة وزارة مع التشاور العامة الموازنات تشملھا التي الجھات جمیع على یجب): ٣٥(مادة

 مساس ذات تكون أو الموازنات على مالیة أعباء علیھا یترتب التي والقرارات القوانین مشروعات
 الالزم المالي االعتماد تدبیر إمكانیة مدى لبحث وذلك بمشروعاتھا التقدم قبل المالیة بالنواحي
  . عنھا ینشأ الذي المالي األثر ودراسة

 السنة نھایة حتى تصرف لم التي اإلضافیة واالعتمادات العامة الموازنات اعتمادات): ٣٦(مادة
  .بھا یعمل وال تبطل المالیة
  الرابع الباب



  المحاسبیة األنظمة
 اإلداریة الوحدات فیھا بما للدولة العامة الموازنة تنفیذ شأن في الحكومیة المحاسبة تطبق): ٣٧(مادة

 االقتصادیة الوحدات موازنات تنفیذ شأن في الموحد المحاسبي النظام ویطبق المحلیة والمجالس
 ، ذلك غیر على قانونًا ینص لم ما والملحقة المستقلة المیزانیات تنفیذ وفي)  والمختلط العام( للقطاع
  .القانون ھذا أحكام مع یتفق وبما لذلك التفصیلیة والقواعد األحكام التنفیذیة الالئحة وتحدد

 عنوان تحت للدولة العامة الموازنات ونفقات إلیرادات عامًا حسابًا المركزي البنك یفتح): ٣٨(مادة
 تضاف أن على للدولة العامة الموازنة تبویب حسب ویبوب) المالیة وزارة -  العام الحكومة حساب(

 وزارة من بصرفھا المصرح النفقات جمیع منھ ویخصم تحصیلھا یتم التي الدولة إیرادات جمیع إلیھ
  .المالیة

 الجھات من جھة كل عام بدیوان خاصًا حسابًا المالیة وزیر بموافقة المركزي البنك یفتح): ٣٩(مادة
 والمجالس اإلداریة الوحدات وفروع أقسام من للدولة العامة للموازنة الوظیفي التبویب تضمنھا التي

 حساب أي فتح المركزي البنك على ویحظر. للنظام طبقًا المقرة الصرف نفقات لمواجھة المحلیة
 أیة فتح الجھات جمیع على یحظر كما،  المالیة وزیر من سابقة موافقة دون الجھات من جھة ألیة

  .المركزي البنك غیر البنوك من بنك أي في حسابات
 من وحدة بكل لدیھ یفتحھا التي بالحسابات المالیة وزارة إخطار المركزي البنك یتولى): ٤٠(مادة

  .للدولة العامة الموازنة وحدات
 التي المركزي البنك في النفقات باعتمادات المختلفة الحسابات بتغذیة المالیة وزارة تقوم): ٤١(مادة
 وزارة وتقوم.  للدولة العامة الموازنة بربط المدرجة االعتمادات من وذلك الجھات من جھة كل تلزم

  .سبق ما بتنفیذ الخاص إشعارھا من بصورة الجھات ورؤساء المركزي البنك من كل بإخطار المالیة
 من وحدة لكل حسابًا المالیة وزیر موافقة على بناء وفروعھ الیمني المركزي البنك یفتح): ٤٢(مادة

 شیكات مقابل منھ نفقاتھا كافة وصرف متحصالتھا كافة بإیداع وحدة كل وتقوم العام القطاع وحدات
 فتح خدمي الغیر الطابع ذات العام القطاع لوحدات ویجوز،  وفروعھ المركزي البنك یصدرھا
 وذلك) رأسمالھا( أسھمھا من% ٥١ عن یقل ال ما الدولة تملك التي التجاریة البنوك لدى حسابات

  .الوزراء مجلس من بقرار
 حدود وفي الجھة  بمیزانیة المدرجة االعتمادات حدود في إال یتم ال والصرف االرتباط): ٤٣(مادة

 تعلیمات من المالیة وزارة أو الوزراء مجلس من یصدر ما مراعاة مع لھا المخصصة األغراض
  .النفقات وترشید تنظیم شأن في

 لھا المخصصة االعتمادات من الصرف القانون لھذا الخاضعة الجھات من كل تتولى): ٤٤(مادة
  .بمعرفتھا تسحب شیكات بموجب الحتیاجاتھا وفقًا
 وحدات من وحدة أیة من إلیھ یقدم شیك أي صرف عن االمتناع المركزي البنك على): ٤٥(مادة

 المبلغ بصرف للجھة الشھري االعتماد سماح عدم الصرف على ترتب إذا،  للدولة العامة الموازنة
 حكومیة جھات لصالح المسحوبة الشیكات تودع كما التنفیذیة الالئحة تحدده لما وفقًا إال المطلوب

  .المركزي بالبنك الحكومیة الجھات لھذه المفتوحة المختصة الحسابات من
 الحدیثة العالمیة لألسس وفقًا المحاسبیة واألسس واألحكام القواعد التنفیذیة الالئحة تحدد): ٤٦(مادة
  .العامة الموازنات تشملھا التي الوحدات تجریھا التي المالیة العملیات وتسجیل تبویب في تتبع التي
 وكذلك والمخزنیة اإلحصائیة والبیانات والسجالت المحاسبیة والدفاتر الحسابات تحدد كما

 العامة الموازنة تنفیذ في استخدامھا الواجب القیمة ذات والمطبوعات المالیة والنماذج االستمارات
  . المالیة وزارة تقره ما إال ذلك غیر استخدام الجھات جمیع على ویحظر



 اعتماد على خصمًا مبلغ أي تسویة أو صرف یتم أال األحوال كافة وفي عام كمبدأ یجب): ٤٧(مادة
 الخدمة أداء بعد تسویتھ أو المبلغ لصرف المؤیدة المستندات تقدیم مقابل إال الموازنة اعتمادات من
  .علیھ المتفق العمل أداء أو السلعة تورید أو

  :التالیة الحاالت في مقدمًا مبالغ أي صرف السابقة المادة أحكام من استثناء یجوز): ٤٨(مادة
 أو مشتریات أو خدمات على اإلنفاق أو التعاقد لشروط وفقًا مقدمًا بصرفھا یرخص التي المبالغ -  أ

  .أعمال
  .الموظفین أحد طرف عھدة وتكون عاجلة ألغراض بصرفھا یرخص التي المؤقتة السلفة- ب
 بالداخل مھمة عن االنتقال ومصروفات السفر بدل ذمة على الموظفین ألحد تصرف التي السلفة- ج
  .الخارج أو
  .أعمال أو مشتریات أو خدمات عن بالخارج تفتح التي التحویالت أو االعتمادات- د

 من صرفت الذي الغرض إنجاز بعد عھدة أي تصفیة دون األكثر على واحد شھر مرور ویعد -ھـ
 المبالغ رد في بالتضامن العھدة إلیھ والمسلم بالصرف قام من مساءلة تستوجب مخالفة أجلھ

  .المادة ھذه ألحكام طبقًا المنصرفة
 السابقة بالمادة الحصر سبیل على والموضحة مقدمًا المدفوعة المبالغ تخصم أن یجب): ٤٩(مادة
 من أو الجھة رئیس من الخصم من بذلك الترخیص ویصدر. المختصة المدینة الحسابات على

 وفي ذاتھا المالیة السنة نھایة قبل الشھرین تتجاوز ال مدة في مبلغ كل تسویة یتم أن على یفوضھ
 اعتمادات على الخصم یتم الختامي الحساب قفل وقبل المذكورة المدة في المستندات تقدیم تعذر حالة

 تقدم لم والتي السابقة المادة في الموضحة األغراض في مقدماًً صرفھا السابقة بالمبالغ الموازنة
 ورود وعند المختص الدائن الحساب إلى اإلضافة مقابل المالیة السنة نھایة حتى مستنداتھا
 كحد الجدیدة المالیة السنة بدایة من التالیین الشھرین خالل الالزمة التسویات إجراء یتم المستندات

  .المحددة المدة في المدینة الحسابات تسویة عدم مسئولیة الجھة وتتحمل،  أقصى
 ھناك أن مقدمًا صرفھا السابق المبالغ عن المقدمة المستندات مراجعة نتیجة أسفرت إذا): ٥٠(مادة

 أو للنفقات المختص النوع من باالستبعاد وتسویتھا فورًا بھا المطالبة فیجب، ردھا یقتضي مبالغ
  .األحوال حسب اإلیرادات إلى اإلضافة

 مجلس یصدره الذي اإلھالك معدالت لنظام وفقًا احتسابھا وطرق اإلھالك معدالت تحدد): ٥١(مادة
  .علمیة ومعاییر أسس ضوء على الوزراء

  - :یلي كما) األرباح صافي( الجاري النشاط فائض من احتیاطات تكون): ٥٢(مادة
  قانوني احتیاطي%  ١٥
  عام احتیاطي% ١٥

 باقي ویؤول المالیة وزیر من بقرار ذلك نشاطھا یتطلب وحدة ألیة أخرى احتیاطیات تكوین ویجوز
  .للدولة كحصة) األرباح صافي( الجاري النشاط فائض

 فإن) األرباح صافي( القادمة المالیة السنة نشاط فائض من الجاري النشاط خسائر تغطى): ٥٣(مادة
 رصید صافي من%) ١٠( بنسبة تغطى كاملة الخسائر لتغطیة كافیًا النشاط فائض یكن لم

  .الطریقة بنفس القادمة السنة إلى ترحل الخسائر تغطى لم فإن، العام االحتیاطي
 الموازنة ونفقات إیرادات عن شھري ببیان المالیة وزارة بموافاة المركزي البنك یقوم): ٥٤(مادة

  . التنفیذیة الالئحة تحدده الذي النحو على جھة لكل الفعلیة للدولة العامة
 الوضع وعن العامة الموازنات تنفیذ عن أشھر ثالثة لكل مالیًا تحلیًال المالیة وزیر إلى یقدم كما

  .للدولة والنقدي المالي



 یحتفظ وعلیھ الدولة تبرمھا قرض اتفاقیة كل حول الرأي إبداء المركزي البنك على): ٥٥(مادة
 لعملیة الالزمة الحسابات ویفتح القانون لھذا الخاضعة الجھات تضمنھ أو تعقده قرض كل بمستندات
  .وفوائده أقساطھ وسداد منھ والصرف تحصیلھ

،  قانون بھ وصدر النواب مجلس من أقر قرض لكل بالنسبة الالزمة اإلجراءات كافة یتخذ وأن
 من بصورة المعنیة والجھة والتنمیة التخطیط ووزارة المالیة وزارة بموافاة المركزي البنك ویقوم

 على كفالة أو ضمانة تقدیم المركزي للبنك یجوز ال كما،  قرض بكل الخاص والضمان المستندات
  . النواب مجلس بموافقة إال وغیرھا والمختلطة العامة المؤسسات من مؤسسة أي أو الحكومة

  الخامس الباب
  المالیة والمسؤولیة الداخلي والضبط المالیة الرقابة

 وزارة تمارس والمحاسبة للرقابة المركزي الجھاز واختصاصات بحق اإلخالل دون): ٥٦(مادة
 جمیع في المالیة العملیات كافة على الداخلي والضبط المالي والتفتیش المالیة الرقابة أعمال المالیة

 التحقیق لھا أن كما للقوانین طبقًا وبعده والتحصیل الصرف قبل القانون لھذا الخاضعة الجھات
 عملیات وأن المالیة واللوائح والقوانین النظم بتطبیق الجھات تلك التزام من ومستمرة دائمة بصفة

 للقوانین طبقًا تحصیلھا یتم العامة اإلیرادات وأن منھا لكل المقرة للمیزانیة وفقًا تتم الصرف
  .والقرارات واألنظمة

 والمعلومات البیانات طلب وكذلك والخزن المخازن على التفتیش في الحق المالیة لوزارة): ٥٧(مادة
  .بعینھا مالیة عملیة أیة لمعرفة ذلك إلى الحاجة دعت وكلما دوریة بصفة
 إقرار سنویًا یقدموا أن یجب المالیة المجاالت وفي اإلیرادیة المصالح في العاملین جمیع): ٥٨(مادة

  .المنقولة وغیر المنقولة ممتلكاتھم لجمیع المالیة بالذمة
 ویكون بھا یعملون التي الجھات لدى المالیة وزارة یمثلون المالیة الشئون عموم مدیرو): ٥٩(مادة
  .لھ التنفیذیة والالئحة القانون لھذا وفقًا الصرف أوامر على التوقیع حق لھم

 ھم الجھات تلك في المالیة وزارة ممثلي وكذا القانون لھذا الخاضعة الجھات رؤساء): ٦٠(مادة
  .المالیة والقرارات واللوائح القوانین كافة تنفیذ عن المسؤولین

 ضوء في المالیة وزارة لممثلي التفصیلیة االختصاصات التنفیذیة الالئحة تحدد): ٦١(مادة
  .المالیة والتعلیمات واللوائح والقرارات القوانین من وغیره القانون ھذا تنفیذ في الكاملة مسئولیاتھم

 اعتماد وجود دون مبلغ أي صرف على الموافقة المالیة وزارة ممثلي على یحظر): ٦٢(مادة
 إذا أو أجلھ من المبلغ صرف المطلوب للغرض مخصص غیر االعتماد كان أو الجھة بمیزانیة

 مخالفًا أو وسیط حساب على الصرف كان أو المخصص العتماد تجاوز الصرف على ترتب
  .النافذة والتعلیمات واللوائح والقرارات للقوانین

 بھا یعملون التي القانون لھذا الخاضعة الجھات كافة في المالیة وزارة ممثلي على):٦٣(مادة
 اكتشافھا فور كتابة عرضھا ویجب مالیة مخالفة یتضمن صرف أمر كل على التأشیر عن االمتناع

 مصدر المسئولیة تحمل ذلك رغم الصرف على أصرت فإذا األوامر مصدرة المختصة السلطة على
 الجھاز ورئیس المالیة وزیر وإبالغ بالصرف المالیة وزارة ممثل ویقوم.  القرار متخذ أو األوامر

 سرعة الجھات ھذه وعلى وقوعھا بمجرد المخالفة بموضوع كتابة والمحاسبة للرقابة المركزي
  .المخالفة عن فورًا التحقیق

  من كل إبالغ المالیة وزارة ممثلي وكذا القانون لھذا الخاضعة الجھات رؤساء  على): ٦٤(مادة
 واإلھمال والحریق والسرقة االختالس بحوادث والمحاسبة للرقابة المركزي والجھاز المالیة وزارة

 اتخاذ في المعنیة الجھات رؤساء باختصاصات ھذا یخل وال اكتشافھا فور ذلك حكم في وما والتبذیر
  .النافذة لألنظمة وفقًا الالزمة اإلجراءات

  -:التالیة المخالفات المالیة المخالفات إعداد في تدخل): ٦٥(مادة



  .اإلیرادات من الصرف -١
  .منھا جانب أو اإلیرادات من نوع أي تجنب -٢
 تورید وعدم المركزي بالبنك المختص الحساب إلى بالكامل النقدیة اإلیرادات تورید عدم -٣

  .القانون ھذا بنصوص اإلخالل عدم مراعاة مع المخصصة الدولة مخازن إلى العینیة اإلیرادات
 األخرى وااللتزامات األرباح من الحكومة وحصة والرسوم والضرائب الزكاة سداد عدم -٤

  .المحددة المواعید عن سدادھا في التأخیر أو للدولة المستحقة
  .الدستوریة لإلجراءات المستكملة واالتفاقیات للقوانین بالمخالفة تمنح التي اإلعفاءات -٥
  . تحددھا التي المواعید في المالیة وزارة إلى الموازنة مشروع تقدیم عدم -٦
  . الجھة بموازنة المدرجة النفقات اعتمادات استخدام سالمة عدم -٧
 لعدم أو الجھة موازنة في اعتماد وجود لعدم) العھد( المدینة الحسابات على خصمًا الصرف -٨

  .االعتمادات كفایة
 وموازین الحسابات بكشوفات والمحاسبة للرقابة المركزي والجھاز المالیة وزارة موافاة عدم -٩

 یتجاوز موعد في تقدیمھا أو المحددة المواعید في والختامیة السنویة وربع الشھریة المراجعة
  .مستوفاة غیر أو المحددة المواعید

 صالحیتھا ممارسة من والمحاسبة للرقابة المركزي والجھاز المالیة وزارة موظفي تمكین عدم -١٠
 والسجالت والدفاتر والمخازن الخزن على والفجائي الدوري والتفتیش الرقابة عملیة في الكاملة
 واألنظمة والقرارات واللوائح للقوانین مطابقتھا ومدى المالیة التصرفات جمیع سالمة من والتأكد
  .النافذة

 المالیة وزارة ممثلي قبل من والمحاسبة للرقابة المركزي والجھاز المالیة وزارة إشعار عدم -١١
  .القانون ھذا من) ٦٣( المادة في ورد لما وفقًا مالیة مخالفة أیة عن
 الرقابة الجھاز ھذا یتولى والمحاسبة للرقابة المركزي الجھاز باختصاصات یخل ال بما): ٦٦(مادة
 وإعداد علیھا والتصدیق العمومیة ومیزانیاتھا الختامیة حساباتھا ومراجعة العام القطاع وحدات على

  .إشرافھ تحت یعمل قانوني محاسب بأي االستعانة لھ ویجوز لھا الضریبي اإلقرار
  السادس الباب

  الختامیة الحسابات
 والتي المنتھیة المالیة السنة عن العامة للموازنات الختامیة الحسابات المالیة وزارة تعد): ٦٧(مادة

 تشمل كما المختلفة األبواب على موزعة العامة للموازنات الفعلیة والنفقات اإلیرادات على تشتمل
 وتعرض التنفیذیة الالئحة تحدده لما طبقًا الختامیة الحسابات ومرفقات التسویة حسابات على

 ال مدة في النواب مجلس على تعرض ثم الوزراء مجلس على العامة للموازنات الختامیة الحسابات
  .بقوانین علیھا للمصادقة المالیة السنة انتھاء تاریخ من أشھر تسعة عن تزید
 وإعداد قفل وأحكام لألسس المنظم القرار المالیة السنة انتھاء قبل المالیة وزیر یصدر): ٦٨(مادة

 ومواعید الختامیة الحسابات ومرفقات جدول فیھ ویحدد العامة للموازنات الختامیة الحسابات وتقدیم
  .تقدیمھا

 اإلداریة الوحدات وموازنة للدولة العامة الموازنة تشملھا التي الوحدات جمیع تلتزم): ٦٩(مادة
 بكشوف والمحاسبة للرقابة المركزي والجھاز المالیة وزارة بموافاة) المحافظات( المحلیة والمجالس

 قرار في الواردة لألسس وفقًا والمرفقات البیانات كافة ومتضمنة سنویًا الختامیة حساباتھا وجداول
  .المالیة السنة انتھاء تاریخ من أشھر ثالثة عن تزید ال مدة في المالیة وزیر
 الموازنات ذات والوحدات)  والمختلط العام( االقتصادي القطاع وحدات جمیع تلتزم): ٧٠(مادة

 وجداول بكشوفات والمحاسبة للرقابة المركزي والجھاز المالیة وزارة بموافاة والملحقة المستقلة
 بعد الجاریة العملیات وحسابات العمومیة المیزانیات بھا مرفقًا المراجعة وموازین الختامیة حساباتھا



 المحددة والمرفقات البیانات كافة ومتضمنة المختصة والجھة القانوني المحاسب من علیھا التصدیق
  .المالیة السنة انتھاء تاریخ من أشھر ثالثة عن تزید ال مدة في المالیة وزیر قرار في

 بدراسة القانون ألحكام الخاضعة العامة الموازنات تتضمنھا التي الوحدات جمیع تلتزم): ٧١(مادة
 والجھاز المالیة وزارة  وموافاة بھ ورد ما ومراعاة والمحاسبة للرقابة المركزي الجھاز تقریر

 تزید ال مدة في تسویات من إجراؤه یلزم بما وموافاتھما دراستھا بنتائج والمحاسبة للرقابة المركزي
  .المالیة السنة انتھاء تاریخ من أشھر سبعة عن
 والمعلومات البیانات كافة بتقدیم القانون لھذا الخاضعة الوحدات جمیع تلتزم): ٧٢(مادة

 المركزي والجھاز المالیة وزارة إلى والختامیة والدوریة الشھریة بالحسابات المتعلقة واإلیضاحات
  .التنفیذیة بالالئحة المحددة المواعید وفي والمحاسبة للرقابة
  السابع الباب
  عامة أحكام
 االستدالل عدم بسبب أو لفقرھم المدینین من تحصیلھا یتعذر التي الدیون قیمة تبقى): ٧٣(مادة

 یتم أن إلى األحوال حسب المدینة بالحسابات أو للحكومة المستحقة الدیون بحساب مقیدة علیھم
  .تحصیلھا

 من والتأكد السداد على وقدرتھ المدین یسار احتمال في أمل ھناك یكن لم أو التحصیل تعذر فإذا
  .ذلك تنفیذ المختصة والجھات المالیة وزارة وعلى الدین عن التجاوز یتم بات قضائي بحكم إعساره

 أدائھا من أحد یعفى وال بقانون إال یكون ال وإلغاؤھا وتعدیلھا العامة الضرائب إنشاء): ٧٤(مادة
 من ذلك غیر بأداء أحد تكلیف یجوز وال القانون في المبینة األحوال في إال بعضھا أو كلھا

  .بقانون إال العامة والتكالیف والرسوم الضرائب
 العامة المیزانیة إطار خارج الصرف كانت جھة ألي األحوال من حال بأي یجوز ال): ٧٥(مادة

 إیراد أي تجنیب یجوز ال كما بھا الملحقة والمیزانیات والمختلط العام القطاعین ومیزانیات للدولة
  .األسباب كانت مھما منھا
 ومدة المالیة والوثائق المستندات حفظ وأسالیب طرق القانون لھذا التنفیذیة الالئحة تنظم): ٧٦(مادة

  .بھا االحتفاظ
 العامة الموازنات تقسیم في المتبع األسلوب نفس الختامیة الحسابات تقسیم شأن في یتبع): ٧٧(مادة
 األنواع أو والبنود األبواب غیر في إیرادات أو نفقات أي تدرج أن األحوال من حال بأي یجوز وال

  .لھا المخصصة
 منھا طلب كلما للدولة المالیة الحالة عن تقاریر النواب مجلس إلى تقدم أن الحكومة على): ٧٨(مادة
  .ذلك
 أو النواب مجلس عن بیانات أو معلومات أي حجب األحوال من حال بأي یجوز ال):  ٧٩(مادة

  . والنقدیة المالیة سیاستھا أو الدولة بمالیة یتعلق ما كل في المجلس إلى خاطئة بیانات تقدیم أو لجانھ
  .القانون لھذا التنفیذیة الالئحة المالیة وزیر یصدر): ٨٠(مادة
 یتعارض آخر نص أي أو المخالفة والتعلیمات واألحكام والقرارات القوانین كافة تلغى): ٨١(مادة
  .القانون ھذا مع

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره تاریخ من القانون بھذا یعمل): ٨٢(مادة
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