
 العامة والشئون المالية موازنةلم بشأن تنظيم ا 1998( لسنة 7رقم ) قانون 
  

 اللجنة االننيذيية الظنةظة االنرراةرااليلية ذني ارئةيسااليةل  االل نية االيلية ذني ا  ة  رئيس
  شأناننةيماالظذزانية اال اظة االظ ظةلها ة ا ة ا1962لين اا39اال العاعلىاالقانلنارقما
الظالية ا لعلىاظشةرلعاالقةانلناالظقة ماظةنالجنة االظلازنة الالشةئلناظرا ةاتاالضي االغربي ،ا

اأص رنا البناءاعلىاظلا ق االظجلساالنشرا  ،   :القانلناالنال  ال اظ ا الظجلساالنشرا  .
  

  األول الفصل
 تعاريف وأحكام عامة

 (1مادة )
صةة ال ةةااأركةةمااةةيااالقةةانلنايكةةلناللللظةةاتالال  ةةاراتاا نيةة االظ ةةان االظ ص  ة ان يذةة 
نة هاالقرانة اعلةىا ةالكايلةس.االيةل  االل نية ةااليةل  االل نية االيلية ذني ،ا أ ناهاظةاالةم

رئةيسااليةل  االل نية ،اظجلةساالةلزراءةاظجلةسالزراءااليةل  االل نية ،االظجلةسا :الةرئيس
الظجلةةساالنشةةرا  االيليةة ذن ،االةةلزار ةالزار االظاليةة ،االةةلزارةالزاةةراالظاليةة ،ا :النشةةرا  
لظ ةن:ةاالةةلزارا يظةااذ ةن:ايلزارنةة الالة لائراالظرن  ة ا ةة ،االظزيية ةاأيةة الزار اا الةلزار
ألااذئ األاظزيي اعاظة اننظنةبا الش صةي ااالعن اراة الياتاايةنقالهاظةال الا  ار ا يل  
 ن  لاظلازنن ااضظناالظلازن اال اظ الليل  االل نية ،االظزيية اال اظة ةاأية ايةل  األ لال

 لية ذناننظنةبا الش صةي ااالعن اراة النة  لاظلازنن ةااضةظناذئ األاظزيية اعاظة ا ة ا 
الل نية ا الظلازنة اال اظة الليةل  االل نية ،االظلازنة اال اظة ةايرنةاظلاظيصةلالنيقةاتااليةل  

ذرا ان ةااليةةن اظاليةة اظ ذنةة اليشةظلاالنقةة ذراتااليةةنلي اطذةةرا اتااليةل   الل نيةة الالظةةن ا لا 
ظلازنةة االظزييةة ةا .لالظةة  لعاتاالظ نليةة لالقةةرلوالالظنرصةةالتاا  ةةروال ةةاالالنيقةةاتا

 ذ ةاانرةليالتااليةل  ا ظلازن اأي اظزيي الالن انشظلاالنق ذراتااليةنلي اللظقيلضةاتام ظةا
ظلازنة اأ ااذئة اظرليةة ا :الل نية مالالنيقةاتالالظة  لعاتاا  ةرو.اظلازنة اال ذئةاتاالظرليةة 



اليةل  االل نية والالنيقةاتا لالن انشظلاالنق ذراتاالينلي اللظقيلضاتا) ظةاا ذ ةاانرةليالت
الثةان ا)اذنةاذروالننن ة ا ة ا لالظة  لعاتاا  ةروال ةا.االيةن االظالية ةانية أاظةناألهاكةانلنا

ظيال يةةة .االنةةةةاما الرةةا  الالثالثةةةذناظةةةناشةةة راكةةةانلناا لها) ييةةظيرواظةةةناكةةةلايةةةن 
الزار االظاليةةة  الظرايةةي ةاظجظلعةةة االقلاعةةة الا يةةةسالاطجةةةراءاتاالننةيظيةة االنةةة انقراةةةا

لالظة  لعاتاالظ نلية ا لننةيمالقذ النيجذلاجظيباالظ ةاظالتاالظالية االظن لقة ا الظقيلضةات
الل نية .اا ظةلاهاال اظة ةا لي ظلا  ا  اجظيبااللزاراتالالظزييةاتاال اظة االنا  ة الليةل  

للةةلزاراتالالظزييةةةاتاال اظةةة ا ا ظةةلاهاالنق يةةة الال ذنيةةة االظنقللةة اللذةةةراالظنقللةةة اال ائةة  
لنشةةظلااطذةةرا اتاالضةةرايي ا :تالال ذئةةاتاالظرليةة ا اليةةل  االل نيةة .ااطذةرا اتلالظزييةا

علذ ةةاااليةةل  االل نيةة .ا لاطذةةرا اتالذةةراالضةةرايي الالظةةن الأيةة ارذةةرا اتاأ ةةروانرصةةل
لالضةةرائداالظرليةة اعلةةىا اطذةةرا اتاالضةةرايي ةالنشةةظلاالضةةرائداعلةةىاالةة  لالا ربةةا 

اطذةةرا اتالذةةرا .نيةةرواظةةنالقةةتارلةةىا  ةةراليةةلبالال ةة ظاتالأيةة اضةةرائداأ ةةرواقةة ا
الظيةةااظ ا ذ ةةاا الضةةرايي ةالنشةةظلاا ربةةا اظةةناالشةةركاتاالظظللكةة الليةةل  االل نيةة األ

لالظصةةةا راتا يةةلاءا  راقةة اظ اشةةر األالذةةراظ اشةةر الكةةيلساالريةةلمااط اراةة الالغراظةةات
 اتاالضةرايي ااطذةرا لاطذةرا اتالذةراالضةرايي اا  ةرو.ارذةرا اتاال ذئةاتاالظرلية ةالنشةظل
لأيةة ارذةةرا اتاأ ةةروا لاطذةةرا اتالذةةراالضةةرايي الالظةةن الالنرةةليالتاظةةنااليةةل  االل نيةة 
لال ارجيةة ايةةلاءاكانةةتا نرصةلاعلذ ةةااال ذئةةاتاالظرليةة .االظةةن اةالنشةةظلاالظةةن االظرليةة 

الرأيةظالي الالن لراة .االنيقةاتا نق ي األاعذني .االنيقاتاةالنشظلاالنيقةاتاالجاراة الالنيقةات
النشةةةغذلي الالنرلاليةةة اللةةةلزاراتا جاراةة ةالنشةةةظلاالرلانةةةدالا جةةلرالال ةةةاللاتالالنيقةةةاتال

الل نيةةة .االنيقةةةاتاالرأيةةةظالي ةا لالظزييةةاتاال اظةةة الا ج ةةةز االننيذييةةة اا  ةةةروالليةةةل  
الرأيةةظالي اللظشةةارابالالنيقةةاتاالن لاراةة ا لنشةظلااظةةنالساا صةةلهاالرأيةةظالي الالنرةةليالت

ال اظة الاللرة اتاالظرايةيي االقائظة ا قةانلنا ل اصة ةاال ذئةاتاالظالية ا  ةرو.االصةنا ذ اا
ذةةنمارعةة ا اظقيلضةةان االنيقان ةةاا ةةةار ا ظةةناأجةةلانرقذةة األةةراواعاظةة الظرةة   الالنةة 
ظةةنااةيااالقةةانلناضةةظناظلازنةةاتا (11) الصةن ل االظلرةة الليةةل  االل نية ال قةةا اللظةةا  
زنةة ةاالج ةة االظيةةئلل ا ةة الزار االظاليةة االظلا اليةةل  االل نيةة األاال ذئةةاتاالظرليةة .ا ائةةر 



الل نيةة الظلازنةةاتاالظزييةةاتالظنا  ن ةةاا ةة اجظيةةبا عةةنةارعةة ا االظلازنةة اال اظةة الليةةل  
رعة ا االنظةةاي الاطجةراءاتالالجةة الهاالزظنية النقةة يما .ظرارل ةاا ظةاا ةة ايلةساظنا  ةة االننيذةي

 الالظزييةةاتالال ذئةةاتاقيةلاالةةلزاراتالالظزييةةاتاال اظةة نقة ذراتااطذةةرا اتالالنيقةةاتاظةةن
يإعة ا االظلازنة .ا ائةر اال زانة ةاالج ة االظيةئلل ا ة الزار ا الظرلي .الضباالن ةاظيماالظن لقة 
لاطجةةراءاتاالنةةة انركةةماننيذةةةياالظلازنةة اال اظةةة الالظلازنةةةاتا الظاليةة اعةةةنةالضةةباالقلاعةةة 
ذةةزالظلازنةةاتاالظزييةةاتاال اظةة الالظزييةةاتاللضةةباالنرظ الظرليةة الالصةةنا ذ اال اصةة 
الينةة االظةةال واال ةةا:اي ةةاا ظةةااذنيةة النيلاةةدالنصةةنذ ا) الظرايةةي اللظ ةةاظالتاالظاليةة 
لننةةيماالنرنذ ةاتاالظصةر ي الليةل  االل نية .ار ار اظصةةا را الظلازنة اال اظة .ار ار االنق ية 
لرقاين ةةةاالضةةة   ا.انجظيةةةباالريةةةا اتاال لراةةة الاليةةةنلي ا النظلاةةةلاالظ نليةةة الننةيظ ةةةا

صةة اراالنقةةارارا للةةلزاراتللظ ةةاظالتاالظاليةة ا لالظزييةةاتاال اظةة الالصةةنا ذ اال اصةة الا 
ال ةامةاالريةاداالظركةز االةي انة ذرهالزار االظالية النةل عا ية ا ال لراة ال ةا.اريةاداال زانة 
ظنةة اجظيةةباالظةة  لعاتاالظن لقةة ا اليةةل  االل نيةة .اريةةادا جظيةةباالظقيلضةةاتالنصةةرك

ية الة واأ اينةسالاةنمارذة اعااطذةرا اتا ية انة ذرهالزار االظال اطذةرا اتاال ةامةاريةادا ةا:
ريةاداال زانة اال ةام.االريةاداال نةاظ ةاالريةاداالةي اذةنما  صةلر اظزقنة النرلال ةاارلةى

لالظ ا ئاالظرايةيي االظن ةاركاعلذ ةاالل قةا اللنةةاماالظرايةي االظلرة ،ا رع ا هال قا اللظ اذذر
 .لرقيقي ا  ان اي االيةن االظالية الرياداالظلازن الننذج اننيذياااكأرقاما  لي  ليظثلاييان

 الظركةزاالظةال االنقة  ةاييةانالللضةباالظةةال الليةل  االل نية ا ة الرةة ازظنيةة اظ ذنة األ
 ن اية االيةةن االظالية الانضةةظناجانةةداالظلجةل اتا ظةةاا ذ ةةاااليةذلل االنق يةة الةة وااليةل  

 الظرايةةيي الل نيةة الجانةةداالظ لل ةةاتالااللنزاظةةاتانجةةاهاالغذةةرال ةة اا يةةسالالظ ةةاذذرا
 الظ نظةة  ا ةة االنشةةرا اتاالظرعيةة .ا ةةائواالظلازنةة الال جةةزةاظجظةةلعااطذةةرا اتاظ رلرةةا ا

ظن ةةةااالنيقةةةات،الالقةةةرلواظ رلرةةةا اظن ةةةااالنيةةة ذ ات،اييةةةظىا ةةةائواالظلازنةةة اال اظةةة ارياا
ا للةةةىاأليةةراظةةناا  ذةةةر ،الييةةظىاعجةةةزا اريااكانةةتاا  ذةةر األيةةةراظةةناا للةةةى.ا كانةةت

لةة اظ ةةذناظةناقيةلااليةل  االل نية الانةالا ة انرظةلاظيةةزللي االظةال ةاكةلاظ الظلةة 
عاظة األارية ةااألارنياق ةااألاظراقين ةااألاالقيةامايننةةيماالة  انرالالظيةنن اتا ايةنالماأظةلاه



جةراءاالقذةل االظرايةيي األانررذل ةاالليةجالتالال  اقةاتالالنظةاي االظقةرر الةيلس الظالية   .لا 
 ا ظةلاهاال اظة الا عة ا اريةا اتاالنلةالذ الالنرلذةللكيلساكلاظلة اذنالا  اظ ةامار ار ا

 لالن  ةةيااالظةةال .اج ةةازاالنةة قذ االةة ا ل ةاظجظلعةة اا  ةةرا االةةيذنان ذةةن مالزار االظاليةة 
 لنة قذ االظ ةةاظالتاالظاليةة االظن لقةة ا الظقيلضةةاتالالظة  لعاتا ةة االةةلزاراتالالظزييةةات

الظالية ا ية اظ اشةر .ا ذةلاناالرقا ة ال اظة ال ة انةةاماظرة  االغةرواليكةلنانةا بالةلزار االظال
الةةةلزاراتا لاط اراةة ةاج ةةةازاالرقا ةة اال ةةةارج االةةةي ايقةةلما النةةة قذ الالرقا ةة اعلةةةىاجظيةةةب

الرقا ةة ا لالظزييةةاتاال اظةة الال ذئةةاتاالظرليةة الالصةةنا ذ اال اصةة الالظزييةةات.الرةة ات
اا  را االنا   ال ذلاناالرقا  االظالي الاط ارا    .الظالي ةاظجظلع 

  
  (2مادة )

القةانلناقةانلناننةةيماالظلازنة اال اظة الالشةزلناالظالية الليةل  االل نية الا ة كا ييةظىااةيا
قةرارالننيذةيالظراق ة االظلازنة اال اظة ا ة اظ نلة اظرارل ةاالكةيلساننةةيم رلى  ننةيمارع ا الا 

الليل  االل ني    .الشزلناالظالي 
  

  (3مادة )
 اال اظةة ارلةةىاالظجلةةساالنشةةرا  اقيةةلاشةة راناظجلةةساالةةلزراءاظشةةرلعاقةةانلناالظلازنةة يقةة م

ظةناي اية االيةن االظالية .ايرذةلاالظجلةساالنشةرا  االظشةرلعارلةىالجنة االظلازنة ا علةىاا قةل
ية اءاالةرأ ا ية انيصةذليا النر ةبانلصةيان اا شةأن ارلةىاالظجلةس.ا لالشةزلنا الظالية ال رايةن الا 

الظلازنة اال اظةة اعلةةىااي قة االظجلةةساالنشةةرا  اجلية ا اصةة الظناقشة اظشةةرلعاقةةانلنا - 
اللجنة النلصةيان اا يقةراالظشةرلعا الن ة يالتاقيةلاية ءااليةن االظالية االج ذة  ا ضةلءانقراةر
رلةةىاظجلةةساالةةلزراءا ةة اظةة  اأقصةةااااشةة راظةةنانةةاراوانقةة يظ اارليةة اظصةةرل ا ا ألاي ذةة ه

النشةرا  اطجةراءاالن ة يالتاالظ لل ة الا عا نة ارلةىاالظجلةساالنشةرا  ا  ظالرةاتاالظجلةس
ذةنماالنصةلاتاعلةىاالظلازنة اا-أيةيلعاناظةنانةاراوااطرالة اطقراراةا.ا  الهاظة  اأقصةااا 



 ظةااالاذن ةارواظةةباأركةامااةيااالقةانلناالاذجةلزارجةراءاالظناقلة ايةذناأيةةلادا-ه . ا ةا ا ا ةا ا
  .رالا ظلا ق االظجلساالنشرا   الظلازن 

  
  (4مادة )

ظةة اقيةةلايةة ءااليةةن االج ذةة  ايكةةلناللةةلزار اذنييةةرارقةةراراظشةةرلعاقةةانلناالظلازنةة اال ا رياالةم
نرصةةذلااطذةةةرا اتال ةةة اا ليةةةاتالالشةةةرللالالظ ةةة التاالظنصةةةل:اعلذ ةةةاا ةةة ا يةةل  

)لارةة اظةةنااالثنةةىاا1/12لييةةنظرااطنيةةا ا اعنظةةا اتاشةة را اينيةة  ا النشةرا اتاالظرعيةة 
ا ر اأقصىاظ ن اثالث اأش ر عشروالللاش راظناظلازن  االظنصرظ    .الين االظالي 

  
  (5مادة )

قةةانلناالظلازنةة اال اظةة اليةةائلاايةةن  اما ةةائواالظلازنةة األانظلاةةلاال جةةز،اليظةةلها يرةة  
الظلازنةة اال اظةة ايلايةة  ان يةةيواالنيقةةاتاألازاةةا  ااطذةةرا اتاألايلايةة  ااقنةةراوا عجةةز

  . ارج  ظرل األ
  (6مادة )

ال زانة اال اظة اجظيبااطذرا اتالالظقيلضةاتاال اصة ا اليةل  االل نية ارلةىاريةادا نز  
ضظناالظلازن اال اظ اظةاالةماذةر انة:ا ة االقةانلناعلةىا ةالكايلةسالالاذ صة:ا لن  ل

  .ا ظلاهاال اظ األاذني اظن اا  الرواظ ظااكانانلع ارالا قانلنا أ اجزءاظن
ا 

  (7مادة )
ضةرا  األاريةمارالا قةةانلن،الالانة  لا ة ا اي ظةااأنةةلاعاالريةلماالنة اننقاضةةاااا الانيةرو

ال زان اظقايلاظاانقةلما ة االج ةاتاالننيذيية ا ة االيةل  االل نية اظةنا ة ظاتال  ةرا ا  ائر 
ا .ظقايلااننياع ما ا ظلاهاال اظ  أل



 (8مادة )
رعيةةاءاأرةة اظةةنانأ يةةة االضةةرائدالالريةةلما ةة الذةةراا رةةلاهاالظيذنةة ا ةة ااةةةياا الاذجةةلز
  .القانلنا

 
 (9مادة )

 اا ظةلاهاال اظةة الننةةيمالريةةجاالظلجةةل اتاالةةلزراءاأنايضةباأنةظةة اظراق ة ارنيةةا لظجلةس
  .ال اظ 

  
 (10) مادة

اال امالن ظلال  ان ليظاتااللزار نللنا االظالي اظيزللي ار ار ارياداال زان    .للزار 
  

 

  الثاني الفصل
 حساب الخزينة العام للسلطة الوطنية

 (11) ظا  
اداال زانة اال ةامماننة   النرنيجااللزار ا صن ل اظلر الليل  االل نية اييةظىامرية ننشئ
كةلااطذةرا اتالالقةرلوالالظةن الالظنرصةالتاا  ةروالليةل  االل نية ،الننة   اظنة ا رلية 
  .(17ظ  لعاتااليل  االل ني اظااع ااظاايكرا  االظا  ا) كل
  

 (12) ظا  
اال اظ ارالا ظلجداظ صصاتاير  اااالقانلنا الان  ب   .أي انيقاتاظنارياداال زان 

  



 (13) ظا  
الظصةةا ر االنق ية اللصةن ل االظلرة ا ة اريةةادالارة ،ايشةارارلية ا ريةاداال زانةة ا نريةج

  .يل  االنق االيلي ذني  ال امال و
  

 (14) ظا  
 يةة اظةناالةةلزاراتاألاالظزييةاتاال اظةة األاأيةة اج ة اننيذييةة اأ ةروا ةة االيةةل  ا الايرة 
نةسا  ةرارالايةإينا  ةة ا ةةن اريةا اتال ةاالة وايةل  االنقةة االيلية ذني األاأ اي الل نية 

  .ظنااللزار 
  

 (15) ظا  
ظاالر ا ي ان:اضظناأركاماايااالقةانلناألاأ اقةانلناألانشةرابا  ةر،االايرة ا  اينثناء

ظزيية اعاظة األاأية اج ة اننيذيية اأ ةروا ة االيةل  االل نية ا  ةباأية اظ ةال ا   ا ةر األ
اذنرنداعلي ا  باأي اظ ظناالصن ل ا األاعق اأ االنزام   . ال االرقا االظلر 

  
 (16) ظا  

النةزاماقةانلن اينية ذ اظيلة ا  ةلاالصةن ل االظلرة اقيةلاصة لرااةيااالقةانلنا ةإنا   ارالة 
اذنم   .رنىاللالمايكنااناساظ ص:ال  الي ا 

  
 (17) ظا  

 يكنااناسااينثناءا ا:ا قانلناألا انياقي ا للي األا  ق اقانلن ا إناكةلارذةرا ات ظاالم
ها اللاظةةةلال ةةةلرا ارلةةةىاالصةةةن ل االظلرةةة ،اليظكةةةنارنشةةةاءاصةةةنا ذ االيةةةل  االل نيةةة انرةةةلا

عنة ظااذن لةداالقةانلناألااالنياقيةاتاال لليةة األاال قةل االقانلنية ايلةس،الاجةةداأنا  اصة 
كةةلاالظةةلار االنق يةة اللصةةنا ذ اال اصةة ا ةة اريةةاداال زانةة اال ةةامال قةةا ا ركةةاما نريةةج
ا .القانلنا



 (18) ظا  
 لية الاط اراة ا ظراق ة ارذةرا اتالنيقةاتاالةلزاراتالالظزييةاتاال اظة  ذةلاناالرقا ة االظا يقةلم

 لالظزيياتالال ذئاتاالظرلي الالصنا ذ اال اصة ال ةر انرصةذل االصةر  االعلية انقة يم
نقراةةةةرايةةةةنل اشةةةةاظلاللةةةةرئيسالالظجلةةةةساالنشةةةةرا  اننضةةةةظناجظيةةةةباالظالرةةةةةاتالا راءا

اعلذ ا لالظ اليات االظنرن   الالظيزللي    .الظرنل  
  
ا 

  الثالث الفصل
 إعداد الموازنة وتقديمها واعتمادها

 (19) ظا  
ال اظةة ااةة اةاا  ا االظاليةة اا يايةةي البرنةةاظلاعظةةلااليةةل  االل نيةة االنيصةةذل ا الظلازنةة 
ليةةن اظاليةة اظ ذنةة النرقذةة اا اةةة اكا لاطذةةرا اتالظ نلةة االنشةةا اتاالظقةةة ر  للنيقةةات

عية ،الظةاالةمايكةناانةاساايةنثناءا ركةماالقةانلناألاالظالي الاالقنصةا ي الاالجنظا لالييايات
 لليةة األاعقة اقةةانلن ،ا ةإناالظلازنةة اال اظةة انرنةل اعلةةىاالصةن ل االظلرةة الكةةلا انياقية 

  .ال اص  الصنا ذ 
  

  (20) مادة
اليةنلي ا رعة ا االظلازنة اال اظة -أا- ائةر االظلازنة اال اظة االظيةزللياتالالظ ةاماالنالية ة ننةللى

ظلازنة ا زيياتاال اظ الظلازناتاالظزيياتا ة االيةل  االل نية ا ظةاا ة ايلةسلللزاراتالالظ
اليةنل ا رعة ا انةةاماجة لهانشةكيالتااللةةائ -النظلاةلالظنا  ن ةاا ة اجظيةباظرارل ةا.اد

النة اذن لي ةاا القيةاما ال رايةاتالا  رةا -لللزاراتالالظزييةاتاال اظة ال الننيةذ اظ  ةا.ا 
ال اظةةةة ا  رايةةة اارنياجةةةاتاالةةةةلزاراتالالظزييةةةات-.ا رعةةة ا االظلازنةةة اال اظةةة الننيذةةةةياا

 .لالظزييةاتاللقةةلواال شةةرا اعلةةىاظ نلةة االظيةنلياتالالظ ةةنالال ةة ظاتالالن صصةةات



  راي الظناقش النقذةيماجظيةباال ل ةاتالكا ة االيةراظلالا عظةاهالالظشةاراباالنة اي لةد-ه
 ايةاتاالظاليةة رصة اظ صصةاتال ةةاا  ة االنألةة اظةناجةة لاااااالقنصةا ي الظلاءظن ةةاالليي

 النألة اظةناعة مااالز لا ا ة االن صة:الاليةراظلالالنظلاةلالل ةااأنان لةدا-الظ نظة  .ال
لال قةل ا اال ةالعاعلةىاكا ة االلثةائ ا-الظ للظةاتاالالزظة النظكذن ةااظةناالقيةاما ظ اظ ةا.از
الظلازنة اال اظة ا نرضةذرا ةالإارعة ا ا-الظالية الالريةا اتاللةلزاراتالالظزييةاتاال اظة .ا 

لاطيضةةةاراتا ظنا اشةةةررا اظيصةةال اللاضةةةرا الجظيةةةبااطجةةراءاتاالالزظةةة اطعةةة ا اا،ظنضةة
 لالييانةةةةاتاالضةةةةرلرا الةةةةيلساظةةةةبانر ذةةةة اا يةةةةسالالظ ةةةةاذذراالظ نظةةةة  ال لةةةةدارصةةةة 

 .الظ صصاتا اطضا  ارلةىااليرنةاظلاالزظنة الظرارةلارعة ا االظلازنة اال اظة الرةذنارقراراةا
يةةيلسا لاالقنصةا ي الالنق ية اليقة ماالةلزارانقراةةرا االظشةارك ا ة انقذةيماا لضةاعاالظاليةة اا-ل

القا ظةة .ا رلةىاظجلةساالةةلزراءالذةنم اعلةىاضةةلئ انر ذة اأ  ةا االظلازنةة اال اظة الليةةن االظالية 
 ال ظةلاعلةىا-الظشةارك اظةباالج ةاتاالظ نصة اا  ةروا ة ارعة ا ا  ةااالننظية .اسا- 

ةةةةا ةةةةباالج ةةةةةاتاياتارعةةةةة ا الن ةةةةةلارالنرةةةةة ذ االنشةةةةةرا اتاالظاليةةةةة الاط اراةةةةة ا الن ة لناظة
ال ظةةلاعلةةةىالضةةةباظ ةةةاذذراقيةةةاساظيةةةنلواا  اءا ةةة اننيذةةةياجظيةةةباا-ه .اال نصةةا:

رعةة ا اا-نرصةة اظ صصةةاتال ةةاا ةة اقةةانلناالظلازنةة اال اظةة .ام الظشةةارابالاليةةراظلاالنةة 
 أيةةة اظ صصةةةاتارضةةةا ي انزاةةة اعلةةةىاالظ صصةةةاتا ظشةةةرلعاظلرةةة االظلازنةةة اال اظةةة 

نرضةةذرالا عةةة ا اا-رقةةرارهال ةة اا صةةةله.ان نمالظرصةةل  ا ةة اقةةةانلناالظلازنةة اال اظةة اذةةة
للةةةلزاراتالالظزييةةةاتاال اظةةةة ا لن ةةةلاراالنظةةةاي االظ صصةةة اطعةةة ا االظلازنةةة اال اظةةة 

علةىاأنان نظة االةلزار ا  اطضةا  ارلةىالضةبالنصةنذ النيلاةدالنلصةذ االظلازنة اال اظة 
يةةاداالريةةا اتالالر النةةاماالظرايةةي االظلرةة ا ةة اعظليةةاتاالنيلاةةدالالنصةةنذ الييانةةات
ذنيةة اظةةبانصةةنذ ا ال نةةاظ الالظركةةزاالظةةال الالنقةة  اللةةلزاراتالالظزييةةاتاال اظةة ا ظةةا

اال اظ البنل ااالرظلزاا   .الظلازن 
  

 
 



  (21) مادة
جة الهاننضةةظنارجظةةال ااطذةةرا اتاا-أا-ظشةرلعاقةةانلناالظلازنةة اال اظة اظةةااذلةة ة ذنضةظن
 - با ة اننةةيماالظلازنة اال اظة .ادالظقرر اللين االظالي االظقيل ال  االنيلاداالظن لالنيقات

 جةة لهاذيةةذنا الصةة االظلازنةة اال اظةة الليةةن االظاليةة االظقيلةة اريةةدانصةةنذ ااطذةةرا ات
 ج الهانلض ايإذجازارعةا  انقة ذرااطذةرا اتالالنيقةاتا  ةرايةننذنانيةي ا-لالنيقات.ا 

 يقةاتجة الهاننضةظناالنا-ين االظلازن اريداا يلادالاليصلهال  االنيلاداالظ نظة .ا 
 جة لها-الظق ر اللين االظالية االظقيلة اريةداا يةلادالاليصةلهال ة االنيلاةداالظ نظة .اه

جةةة لهاذلضةةة اظةةةااا-ذلضةة ايإذجةةةازااللضةةةباالظةةةال الالنقةةة  الريةةةاداال زانةةة اال ةةةام.ال
الل نيةة الظةةااعلذ ةةااظةةنا ذةةلناألاقةةرلواقصةةذر األا لالةة اا جةةلا ا ليةة األا لليةةل  

جة لال اذلضةة اظيةااظاتااليةةل  اا-ااألانية ذ اا.ازالظقنررة النرصةةذل   ارجية الال  ةا
لصةةيا اظةةلجزا اا- ةة اال ذئةةاتالالشةةركاتاالظرليةة اللذةةراالظرليةة .ا  الل نيةة الايةةنثظاران ا

ل    ةاالأاة ا  االليةن االظالية االظقيلة اضةظناييةاناالظلازنة االةي ا ليةراظلااليةل  االل نية 
ار أ -يق ظ االلزار.ال   .ضا ن اريضاراتاأ رواذرواظجلسااللزراء

  
  (22) مادة

 الةلزاراتالالظزييةاتاال اظة الالظزييةاتاالنقذة االنةاما الن ليظةاتاالنة انضة  اا ائةر  علةى
 الظلازنة اطعة ا اظشةرلعاقةانلناالظلازنة اال اظة الظشةرلعانةةاماجة لهانشةكيالتااللةةائ 

اعلىاألظلالج اال اظ اظناالقياما ظ اظ ا   . لأي ان ليظاتاأ روالنظكذنا ائر االظلازن 
  

  (23) مادة
الةةلزاراتالالظزييةةاتاال اظةة اظيةةزلل اعةةناصةةر اا رقةةامالالييانةةاتالالظ للظةةةاتا ن نيةةر

االظلازن  لالج اله   .الظق ظ اظناقيل اال ائر 
  



  (24) مادة
الةةلزاراتالالظزييةةاتاال اظةة انزلاةة ا ائةةةر االظلازنةة اال اظةة ايجظيةةباالييانةةةاتا علةةىاجظيةةب
ا لنانأ ذرلالج الهالاطيضارا لالظ للظات   .تاالن ان لي ا

  
  (25) مادة

الةلزار ا الن ةالناظةباالج ةاتاالظ نصة ا ة اا لهاظةناشة رانظةلزا)ذلنذةلواظةنااليةن ا نق م
 الجاراة انقراةرا النرلةيال اشةاظال ارلةىاظجلةساالةلزراءارةلهااللضةباالظةال اال ةاماظةب الظالية 

 ن قيةة اظةةنااليةةن االظاليةة نلق ةةاتاظلضةةلعي الرركةة االظةةلار الااللنزاظةةاتا ةةالهاالينةةر االظ
 لالنلصياتاللضبايياياتالاليةنجا  اللن ةلراتااالقنصةا ي االظنلق ة ،اليينرشة اظجلةس
 الةةلزراءاي ةةيااالنقراةةرا ةة الضةةباالظزشةةراتالالييايةةاتاال اصةة اطعةة ا االظلازنةة اال اظةة 

االقا ظ    .للين االظالي 
  

  (26) مادة
ة نيةة أ ىاأيةةاساالظزشةةراتالالييايةةاتاال اصةة ا ائةةر االظلازنةة ايإعةة ا ان ظةةيماالظلازنةة اعلة

الةلزراء،الاجةداأنايصة راالن ظةيما ة اا لهاظةناشة رانظةلزا)ذللذةلواظةنااليةةن ا لظجلةس
 الجاراة الييةن رواالن ظةيماالنلق ةةاتاالظالية الاالقنصةا ي االشةاظل الليةن االظالية  الظالية 

 يايةاتااالقنصةا ي الالظالية االنةة ارة  ن اااليةل  االل نية القا ظة الكةيلساالظزشةراتالالي
 لر ل ااطذرا اتاالن اذجداأنانق راالظلازناتاعلىاأياي ااكظةاالانضةظناالن ظةيماأيةق 
 النيقاتاالن اذجداعلىااللزاراتالالظزيياتاال اظ انقة ذراظلازنان ةااعلةىاضةلئ االكةيلس

 لظ للظةاتالالجةة لهاالزظنةة اطعة ا ال  ةللاال راضةة الاللاضةر الالن ليظةةاتالالنظةةاي الا
اللين االقا ظ  اال اظ    .نق ذراتاالظلازن 

  
 



  (27) مادة
 ائر االظلازن ايلضبالنصنذ النيلادالنلصذ اايكةلاالظلازنة الالريةا اتاال اصة ا نقلم

اجةةلالضةةباأيةةاسايةةليمالةةل ار االظاليةة اللنةةةاماالظ للظةةاتاال ةةا:ا ال ظليةةاتا  ةة اظةةن
ريةةةا اتاالصةةن ل االظلرةةة الالصةةةنا ذ اال اصةةة الليةةةل  اأنانصةةةن ا الظاليةة ،الاجةةةد

الالريا ات الل ني ا ظااذني اظباايكل   .نصنذ االظلازن 
  

  (28) مادة
كشة اا-لالظ للظاتاالن اذنضظن اان ظةيماالظلازنة اذجةداأنانشةنظلاعلةىاالنةال ةاأ النظاي 
 ا االي لة الليةن نق ذراتاالنيقاتالللاين ارئيي اظناايكلاالظلازن اكظااذل ةااطني ذلض 

اليةةن ا الظاليةة االيةةا ق .ااطنيةةا االي لةة ال شةة رااليةةن اا للةةىالاطنيةةا االظنلقةةبال شةة ر
ليكةلنااطنيةا ا .الظن قي اظنااليةن االظالية االجاراة .انقة ذراتاالنيقةاتالليةن االظالية االقا ظة 

كشةة اا-دال اظةة .ا الي لةة ا ةة اكةةلارالةة اظقارنةةا ا االعنظةةا اتاالظقايلةة الةة ا ةة االظلازنةة 
لار ة اعنة اال لةدا ظلر الظن ل اتاالرلاندالا جةلرالجظيةباالةلزاراتالالظزييةاتاال اظة ،

ظن ل ةاتا كشة اظنيصةلاذلضة ا ية ا-كش االلةائ الأيظاءالرلانةداال ةاظلذنا ذ ةا.ا 
النيراةةرا القةةلواال شةةرا ااطضةةا ي االنةة اذنرنةةداعلذ ةةااالنزاظةةاتاظاليةة ارضةةا ي اظةةبانقةة يم

لال ة ظاتالاجةدا كشة ا االرنياجةاتاالظالية الشةراءااليةلبا-ا ات.ا اللاظلالظثلانلساالزاة
النظلاةةلا كشةة اارنياجةةاتا-أناذنيةة اظةةباالن ليظةةاتالالظ ةةاذذراالصةةا ر اعةةناالةةلزار .اه

ظ عظةة ا الرأيةظال ا لاةةلاالظةة والاجةةداأنانلةةلناظقنررةةاتاالظشةةاراباالرأيةةظالي االج ذةة  
الرأيةةظالي ا ن ل ةاتانظلاةةلاالظشةةارابينقراةراكاظةةلال اللثةةائ االظناية  ،الاجةةداأنانلةةلناظ

الظلازنة الاةةنما نرةتاالننيذةياظنيقةة اظةبايرنةاظلاجةة لهاالنيقةاتاالرأيةظالي اكظةةاار  نة ا ائةةر 
ا-ا يةة ار.ال نرةة ذ ااةةيااالجةة لها ا  ةةيا ةة ااالعن ةةاراال ظةةلااليةةاي الالنيقةةاتالزاةةا  
اطذةرا اتا -: كش اذلض انق ذراتااطذةرا اتاللةلاينة ارئيية اظةناايكةلاالظلازنة اكظةااذلة

لنلق ةةاتااطذةةرا اتا الي لية الليةةن االظاليةة االيةا ق .ااطذةةرا اتاالي ليةة الليةن اأشةة راا للةةى



اطذةةرا اتالليةن االظالية االقا ظةة ا لليةن اأشة راالظن قية اظةةنااليةن االظالية االجاراةة .انقة ذرات
ذلاالن ر ةة ارذةرا اتالظقنررةةاتاج ذة  اللن ة  .علةىاأيةاساالن ر ة الالظ ةةاذذراالظ  قة اراليةا ا

الظقنررةاتالاةنماظقارنة ااطذةرا اتاالي لية ا النقة ذراتا لنقة ذراتااطذةرا اتاالنانجة اعةنااةيه
  .الظقايل ال اا  اكلارال 

  
  (29) مادة

  ائةر اال زانة اكشةل ا ا الظنة  قاتاالنق ية االظزقنة اعةناالنرةليالتاالركلظية ال ة ظات ن ة 
  .لائ الا صلال ذناظناا صلهاالظالي اظنارذ انرصذلاالي

  
  (30) مادة

  ائةةر االظلازنةة انقةة ذراتااطذةةةرا اتالالنيقةةاتالاطقةةراوا النشةةالراظةةباالةةلزارات نةة رس
لالظزييةةاتاال اظةة اياتااال نصةةا:النضةةباظيةةل  االظلازنةة اال اظةة االن ائيةة اظةةباا  ةةيا

االعن ةةاراا للليةةاتاالنةة الضة  ااظجلةةساالةةلزراءالالظةةلار الال ناصةةراا  ةةرواياتا   ةذن
لنقةة ماالظلازنةة ا ةة االنصةة اا لهاظةنانشةةراناألها)ألنةةلبرواظةةنااليةةن االظاليةة ا ال القة ،
الاالعنظا  الجارا    .كقانلنالظجلسااللزراءالل راي 

  
  (31مادة)

ظجلةةساالةلزراءا ةة اا لهاظةنانشةةراناالثةان ا)نةةل ظيرواالظلازنة اال اظةة االظقنررةة ا يقة ما-أ
صة ارااا ة اقةانلناالظلازنة االظالية االقا ظة اللظجلةساالنشةرا   لليةن  قراراةاالا   لظراج ن ةاالا 

 يقةة ماالةةةلزارانقراةةرا ارلةةىاالظجلةةساالنشةةةرا  ا شةةأناظشةةرلعاقةةةانلنا-ال اظةة االيةةنل .اد
للظشةرلع.ا الظلازنة اال اظة االج ذة  اظنضةظنا االيياية االظالية االظن  ة ،الالظرنلةزاتاا يايةي 

 ظالرةةةاتا رلةةىاالظجلةساالنشةرا  ايقة مارئةيسالجنة االظلازنةة الالشةزلناالظالية انقراةرا اا- 
الةلزارانل ئةة ا اللجنة ا شةأناظةاالر ا ة اظشةرلعاقةانلناالظلازنة اال اظة الظةةاالر ا ة انقراةر



نيةةنلظلارجةةراءاتا -اليةنلظاهارجةةراءاتارقةةراراظشةةرلعاقةةانلناالظلازنة اال اظةة االج ذةة  .ا 
ص ارهاكقانلناقيلاي اي  قرارهالا  اال اظ الا  االج ذ  االين  ظناقش اظشرلعاالظلازن    .الظالي 

  
  (32) مادة

 ظشةرلعاقةانلناالظلازنة اكشةيا اظصةنيا اللذةرا اتاالنق ذراة الالنيقةاتاالظقنررة اللةل ذنضةظن
اليةةا ق ا لزار األاظزيية اعاظةة .اليرة  االلشةة ااطذةرا اتالالنيقةةاتاالي لية الليةةن االظالية 

الظقنررةةاتا أيضةةا اعلةةىلالنقةة ذراتاالظ  لةة الليةةن االظاليةة االجاراةة .اكظةةاايرنةةل االقةةانلنا
الج ذةة  ا الظن لقة ايجظةبارذةرا اتارضةةا ي اظةنا ةالهااطجةراءاتاالضةةرايي اللذةراالضةرايي 

 لاالقنةةراواالج ذةة الظلاج ةة اأ اعجةةزا الظلازنةة الاجةةداأناذنةةةرارلةةىاظيةةنلواال جةةز
  .الظنلقباكر اأعلى

  
  (33) مادة

 لقةة ا الظشةةاراباالرأيةةظالي االنةة اذنضةةظن ااظشةةرلعاقةةانلناالظلازنةة اال اظةة االظن الظقنررةةات
الننيذةةياذجةةداأنانشةةظلاعظليةة انقذةةيماالنقةة ماالي لةة ا ةة اضةةلءاا اةة اكاالظ   ةة ا نرةةت
  االرنياجةةاتاالظاليةة الليةةنلاتاالظاليةة االقا ظةة ال ةة ارالةة االظشةةاراباالرأيةةظالي  لكشةةيا ا

الج ذة  ،اذجةةداأنايرنةةل اظشةةرلعاقةةانلناالظلازنة اال اظةة اعلةةىاظيةةرراتالنياصةةذلاننيذةةيااا
ا شأن ا رنى اظناان اياالقراراتاالظالئظ    .نظكناالظجلساالنشرا  

  
  (34) مادة

نقة ذراتانرصةةذلااطذةةرا اتاالنةة انة ةةرا ةة اظشةةرلعاقةةانلناالظلازنةة الليةةن االظاليةة ا نلةلنا
علةةىاأيةةاساالنرصةةذلاالي لةة اللذةرا اتا  قةةا القةةلانذنااطذةةرا اتاالظ  قةة ا ةةالها القا ظة 
االرالي  الين    .الظالي 

  



  (35) مادة
ذنةةةرارلةةىاالظ صصةةاتاالظقةةر ا ةة اقةةانلناالظلازنةة اال اظةة ،اعلةةىارن ةةااالظ ةةال ا ذجةةداأن

اايهاالظ صصات القصلو،الاجد   .أناالاننجالزاالنيقاتاالي لي 
  

  (36) مادة
 لزماأ ان  ذلاعلىاينةل اقةانلناالظلازنة اال اظة األارضةا  اينةل اذنرنةداعلذ ظةاارضةا   ريا

 ا اااكظلرة اظلازنةة النقةة ماظةناظجلةةساالةلزراءارلةةىاالظجلةةساظ صصةاتاج ذةة  اذجةدارعةة
ص اراالقانلناي ا النشرا     .للظصا ق اعلذ االا 

  
  (37) مادة

ظن ل ةاتاالنظلاةلالذةراالظنلق ة الال ارئة ا ةالهااليةن االظالية اذجةدااعنظةا اظيلة ا لظلاج  
ساالةلزاراظنايدا  اقانلناالظلازن الذلضةبانرةتانصةركاظجلةساالةلزراء.الاة را ارنيا  
الظق ظةة اظةناالةةلزاراتالالظزييةاتاال اظةة النظلال ةااظةةنااةياااالرنيةةا  النقةة يظ اا ال ل ةات

  .نلصيان ارلىاظجلسااللزراءاالن اياالقرارا شأن ا ظب
  

  (38) مادة
اللعالماال امالالجظ لر ذنشر اال اظ ا   ارقرارهاظناالظجلساالنشرا     .قانلناالظلازن 

  
  (39) مادة

زنةةاتاال ذئةةاتاالظرليةة اظةةنارذةة االنصةةنذ الالنشةةكذلالالنرظذةةزاايكةةلانصةةنذ اظلا نن ةةب
اظناقيلااللزار  ريا ات االظ     .الظلازن 

  



  (40) مادة
ظلازن اال ذئاتاالظرلي ا إناالصةالرياتاالنة ايظارية ااظيةزلها ائةر اال زانة اظةنا   ارال 
قايةةةلا ةةة اال ذئةةةاتاننيذةةةياقةةانلناالظلازنةةة اال اظةةة ايظاريةةة ااالظلةةة االظيةةةزلهاالظ رذةة 
  .الظرلي 

  
  

  الرابع الفصل
  تنفيذ الموازنة

  (41) مادة
لضةباا نةظة اا-1ا-ننيذةياالظلازنة اننةللىاالةلزار االظيةزللياتالالظ ةاماالنالية ة  يظةااذ ة:

اطجةةراءاتالالنلثذةة الالريةةا اتالا عةة ا االنقةةاراراللةةلاظ ةةاظالتاالةة  بالااليةةنالما لنر ذةة 
لضةةباالقلاعةة اا-2نةة اال اظةة ا ظةاا ةة ايلةةساالصةةنا ذ اال اصةة .اعةةناننيذةةياالظلازا النانجة 

لاطجةةةراءاتاالنةةة انركةةةماننيذةةةياالظلازنةةة اال اظةةة الظلازنةةةاتاال ذئةةةاتاالظرليةةة ا لا نةظةةة 
ال اصة الظلازنةاتاالظزييةاتاال اظةة الالظزييةاتاللضةباالنرظذةزاالظرايةةي ا لالصةنا ذ 
لنيلاةدالنصةنذ االظلازنة اال اظة .االظالي ا)الين االظال واال ا:اي ةاا ظةااذنية ا للظ اظالت

 ر ار اظصةا راالنظلاةل-4ر ار االنق ية الننةةيماالنرنذ ةاتاالظصةر ي الليةل  االل نية .ا -3
 الظ نليةة الننةيظ ةةاالرقاين ةةاالضةة   ا.انجظيةةباالريةةا اتاال لراةة الاليةةنلي اللظ ةةاظالت

صة ارالظالي الليل  االل ني الال ذئاتاالظرلي الالصنا ذ اال اصة الالظزييةاتا  ال اظة الا 
النقةةاراراال لراةة ال ةةةا.ان صةةي:اا ظةةةلاهاللةةلزاراتالالظزييةةةاتاال اظةة اعلةةةىاأيةةاساربةةةبا

ظ علظ ا أيق اش را انق ي ،الينر  اا ظلاهاالظ صصة الا يةق االنق ية اعلةىا ينل ،
الظصةةةا راالنق يةةة الذةةةراالظنيقةةة الةةة واالةةةلزاراتالالظزييةةةاتاال اظةةة اظةةةنا أيةةةاسانةةةل ر

للليةةاتاالنيةةيي ايةةذناالظ الةةداالظننا يةة الالنزاظةةاتااطنيةةةا الا  الظ صصةةاتااليةةا ق ،
الضةةظاناتالااللنزاظةةاتاالنانجةة اعةةةنااالقنةةراوانيا ةة اعةةنااليةةةل  ا الظنلق ةة .ار ار اكةةل



الظالية الليةل  االل نية ا ظةاا ة ايلةساالقةرلوالية ا االة ذن.ا الل ني الكيلساكلاا صله
الةةةلزاراتالالظزييةةاتاال اظةةة اا-أا-نصةةنذ االريةةةا اتالةةةة اطشةةراكاعلةةىاننيذةةةياايكةةل
ال زانةة االشةة را الالربةةبايةةنلي الاليةةنلي االنةة انغ ةة ا نقةةارارا-لالصةةنا ذ اال اصةة .اد

ريةةةا اتاا صةةلهاالظاليةة الالةةة ذناا-ال اصةة .ا  الظلازنةة اال اظةة الريةةا اتاالصةةةنا ذ 
االل ني .ا  اي ا نيجذلاضظاناتااليل  -لليل   اا  رواالظن لق    .الل ني الااللنزاظات

  
  (42) مادة

اعلةىاألاظةراظالية اعاظة ا ذنم رنيا االظ صصاتاالظرصل  ا ة اقةانلناالظلازنة اال اظة اينةاء 
  . اص ال ظلجدارلاالتاظالي ايص رااااللزار أل
  

  (43) مادة
الظ ةن:اصةالري ااطنيةا اظةناظ صصةاتالزارنة االظرصةل  ا ة اقةانلناالظلازنة ا للةلزار

عةةالهاللةة انيةليوااةةيهاالصةةالرياتا  يةةا ا  اواأا42جةةاءا ةة االظةا  ا) ال اظة ال ةة اظةةا
  .علىاأناذيل الزاراالظالي اييلسا  يا ا ظلة ارئيسا  الزارن 

 
  (44) مادة

الصركاعلىاأي انيقة الةماذرصة ال ةااظ صصةاتا ة اقةانلناالظلازنة اال اظة اكظةاا الاذجلز
االن ااعنظ تاظناأجل ا الاذجلز االظ صصاتا  الذراالغاي  ا .اين  ام

ا

 (45) مادة
الةلزاراتالالظزييةةاتاال اظة اأنانةلزعاا ظةةلاهاعلةىالرة اتارنياق ةةااعلةىاأيةاساظةةاا علةى

لنرةة  االنزاظةةاتااطنيةةا اضةةظناا يةةق االنق يةة االظيةةظل اي ةةاا يظةةااذن لةة ا  صة:ال ةةا
ا .اليلبالال  ظاتاالن انن لداالنزاظاتالظ  ا لال   انياقاتانل ذر



  (46) مادة
ال اظةة انزلاةة االةةلزار ال ائةةر االظلازنةة ايييةةانانيصةةةذل ااالةةلزاراتالالظزييةةةات علةةىاجظيةةب

اطنيةةا االشةة ر االي لةة اظةةناظ صصةةان ااالظ نظةة  ال ةة االنظةةاي االنةة ان ةة ااا ذنضةةظن
الظلقةة االظةال اللذةرا اتالالظةةن الالظقيلضةاتاالي لية اليلةةسا ة اظلعةة االا الةلزار الكةيلس
  .ا ييلعاا لهاظناالش راالنال  ذنجالزان اي 

  
  (47) مادة

الةةلزارااةةلاالظيةةزلهاا لهاعةةنارقا ةة اريةةا اتاالةةلزاراتالالظزييةةاتاال اظةة ا ي نيةةرا-أ
 الظالي ،الالنرق اظناأن اانقةلما ظراعةا اأركةامااةيااالقةانلنا ة اأعظال ةااالظالية  لظ اظالن ا

 لالظراييي الي نيرااللزاراالظ ةن:األاظيةزلهاالظزيية اال اظة اظيةزلال اعةناننيذةياأركةام
 ي نيةةراالظلةةة االظةةال اظيةةزلال اعةةنا- يظةةااذن لةة ايلزارنةة األاظزييةن .ادااةيااالقةةانلنا

ا ظةلاها القيةاما ا عظةاهاالظالية االظن لقة اي ائرنة ا ظةاا ة ايلةساالنيقةاتالااللنزاظةاتالج اية 
ي نيةرا -ال اظ الرية ةاالقذة ااا صةلر اننية اظةباا صةلهاالظرايةيي االظن ةاركاعلذ ةا.ا 

للةلزار اظةنا ا ة االةلزاراتالالظزييةاتاال اظة اظةلةيذنانةا  ذنجظيباالظ ققذناال ا لذنا ة اك
  .الناري االيني 

  
  (48) مادة

قةةةةانلناالظلازنةةة اال اظةةة ان لةةةةماالةةةلزار اكةةةلاالةةةةلزاراتالالظزييةةةاتاال اظةةةة ا   ةةة اصةةة لر
الظ نظةة  ،العلةةىاكةةلاالةةلزاراتالالظزييةةاتاال اظةة ار ةةالإالرةة اتااطنيةةا ا  ظ صصةةان ا
  قةا القةانلناالظلازنة اال اظة ،النلةلنالرة اتااطنيةا اظيةزلل ا صة:ال ةاا النا   ال اا ظا

ال ا عناننيذي اريداالظ صصاتاالظ نظ     .الظلازن 
  

 



  (49) مادة
 أناي ذناظة ققذناظةالذذنا ة االةلزاراتالالظزييةاتاال اظة اليلةسالنقة يماالظشةلر ال ةا لللزار

ا ةنالكاالةرأ ا  االظالية ال ة ارالة للظراق  اننيذياالظلازنة اال اظة الااللنةزاما الظ ةاذذرالالقلاعة
ا ظةةراعلةةىا يةةذناالظةة ق الالظةة ذراالظةةال ا  اظةةناالةةلزاراتالالظزييةةاتاال اظةة اي ةةرو

  .اللزاراالن اياالقرار
  

  (50) مادة
للةةلزاراتالالظزييةةاتاال اظةة ا ةة االيةةل  االل نيةة االرةة ا ةة ارعةةا  ان صةةي:ا الايكةةلنا

ة ظ صصةةاتاالظلازنةةة   اظلازنان ةةةاارالا النقذةةة االصةةةارماظةةةناينةةة ارنيةةةا ارلةةىاينةةة ا  ةةةرا ةة
نركةةةمارعةةةا  االن صةةي:ايةةةذناالينةةل االيرعيةةة اللظ صصةةةاتا  النشةةرا اتاالظرعيةةة االنةة 

ا اليظا  االظرعي  ل اعنظا االيل  االظ لل    .يإعا  االن صي:اكظاار  ن ااالنشرا ات
  

  (51) مادة
نقةة ماظةةناقيةةلااا نةظةة اشةةكلالظرنةةلوال نةةراتاالنقةةارارارةةلهاننيذةةياالظلازنةة االنةة  نرةة  

لالظزييةةاتاال اظةة الالصةةنا ذ اال اصةة العلةةىاأيةةاسااةةيهاالنقةةاراران ةة ا ائةةر ا الةةلزارات
ارلهاالنق ما  اننيذياالظلازن  ال زان  اظلجزا    .نقرارا اش راا 

  
  (52) مادة

 اللزار انقرارا ا  ان اي اكلاربباين اظيصال الظرلةال اللضةباالظلازنة الانضةظناالنقراةر ن  
 الظالي الانجااةاتارركة ااطذةرا اتالالنيقةاتاظقارنة اظةباالنلق ةاتالكةيلسانييةذرالن لراتا

 االنررا ةاتاال اظة النرلذةةلانة   االنقةة النةأثذرااةةيهاالن ةلراتاعلةةىااللضةباالظةال اال ةةام
 لليةل  االل نية الييةن روااقنرارةاتااطجةراءاتاالنصةريري االظناية  االيةن ا  االنةلازنا

  .قرارالللاظناظجلسااللزراءالالظجلساالنشرا  الظال اليق مااللزاراايااالن



  (53) مادة
الظ صصةاتالذةراالظيةن  ظ الا رصة  االنق ية ا ة اريةا اتاالةلزاراتالالظزييةاتا نلغةى

الرا  الالثالثةذناظةناكةانلناألها) ييةظيرواظةنااليةن االظالية الاة ر اأ االنةزاما ال اظ ا  
اال اماالقا مالل اا لل لذر   .لي ظ  لعاضظناظلازن 

  
  (54) مادة

اطذةرا اتاالظنرققة ا  ة االرةا  الالثالثةذناظةناكةانلناألها) ييةظيرواكظنرصةالتا نريةد
االج ذ   للين    .الظالي 

  
  

  الخامس الفصل
  إدارة الدين واألصول

  (55) مادة
 الظلازن االيةنلي االرة ل اال ليةاالالقنةراواالج ذة اظةناقيةلااليةل  االل نية الاليةرد نر  

كاظةةناالينةةلساالظرليةة ،النضةةباأركاظةةا اظرةة   الةة  بااليلائةة النيةة ذ اأصةةلاالةة ذناالظكشةةلا
  .ذ  با الهاالين اظقايلاال ذنااالجظال  الي 

  
  (56) مادة

اة االج ة االلرذة  االظ للة ا ةالنلقيباعلةىاانياقيةاتاالقةرلواللةلزاراتالالظزييةاتا الةلزار 
لظ ظةةلهاي ةةاالالاذجةةلزا يةة اج ةة ا ةة االيةةل  االل نيةة اريةةداالقةلانذنالا نةظةة اا ال اظة 
ار ار اال ذناالركلظ الظنا  ن  أ روا   .القياماييلس،اكظااننللىااللزار 

  



  (57) مادة
للةةلزاراتالالظزييةاتاال اظةة ااالقنةةراواألاايةةن  اماالقةروالغذةةراالغايةةاتاالنةة ا الاذجةلز

ظةةناااالقنةةراواظةةناأجل ةةاارالا ظلا قةة اظيةة ق اظةةناظجلةةساالةةلزراءاينةةاءاعلةةىاننيةةذد نةةم
  .اللزار

  
  (58) مادة

قراراتاالةلزار ارةلهاشةرللاأ ااقنةراواألاضةظاناالظ ةاظالتا ة االجراة  االريةظي .ا ننشر
أنان ةة هاالشةةرللاالن اق يةة اللةة ذناالظلضةةلع اريةةدااةةيااالقةةانلناظةةناجانةةدا لالاذجةةلز

  .لار 
  (59) مادة

 ةة اظشةةارابااالةةلزاراتالالظزييةةاتاال اظةة الالظزييةةاتارصةة االظ صصةةاتااللا يةة  علةةى
لظلاج ة اأع ةةاءاالةة ذناالركةةلظ الالةةي ايشةةظلاا قيةةالالاليلائةة االظيةةنرق اعلةةىا ظلازنان ةا
الظيةرل  الالظرجةلز اظةناأصةلاالة ذناالركةلظ الاليةرل االناشةئ اعةنانغذةراأية ارا الظ ال 

  .رعا  انقذيماال ذناالركلظ األارعا  اج للن اليلسا  اظلاعذ ااينرقاق ا الصركاأل
  

  (60) مادة
 اللزار ا راي االظركةزاالظةال ا  اج ة انراة ااالقنةراوا كيالة االيةل  االل نية اللنألة  على

  .ظناق رن ااعلىاالل اءا االلنزاظات
  

  (61) مادة
الةةةلزارااةةةلاالظيةةةلوا ةةةالنلقيبانيا ةةة اعةةةنااليةةةل  االل نيةةة اعلةةةىاكةةةلاانياقيةةةاتا يكةةلنا

ا .االقنراو



  (62) مادة
قةةروا كيالة االيةةل  االل نية اأنانقةة مانقةارارا لراةة االج ة االنة انرصةةلاعلةىاأ ا علةى

االظال الريا ان ااال ناظي  ربباينلي  اعناظركزاا   .رلىااللزار 
  
  

  السادس الفصل
  حسابات الموازنة والتدقيق

  (63) مادة
الةةةلزار انةاظةةا اللنةةة قذ االظةةةال االةة ا ل الضةةةظاناااليةةن  اماالظالئةةةمالاالقنصةةةا  ا نضةةب
 ضةظاناالنةزاماكةلاالةلزاراتالالظزييةاتاال اظة اللرة ان اا اطنيةا ال ة ال اظة الل للظةلار 

 النشةرا اتاالظاليةة االظرعيةة اليكةةلناللةلزار ايةةل  االنينةةيعا ةة اأ القةتاعلةةىااليةةجالت
الالصنا ذ اال اص  الالظزيياتاال اظ  اللذرا اتالالنيقاتالللااللزارات   .الظراييي 

  
  (64) مادة

لقيةةلالنرضةةذراالريةةا اتاال ناظيةة اللةةلزاراتالالظزييةةاتاالةةلزار ان ليظةةاتا ائظةة ا نصةة ر
 لالصنا ذ اال اص .الانيجاظا اظباايهاالن ليظاتان ة االةلزاراتالالظزييةاتاال اظة  ال اظ 

 لالصةنا ذ اال اصة اكشةل ا ان ائية اللذةرا اتالالنيقةاتاضةظناظجةاهار ارن ةا،النقة مارلةى
  .اللزار 

  
  (65) مادة

نظ ذ ية اللظ ةةاظالتاال اظةة النقة ظ اارلةةىاظجلةساالةةلزراءا ةة ااالةةلزار اريةا اتاظلرةة   ن ة 
ين اأش راظنارقيةاهااليةن االظالية .النيةذناالريةا اتاضةظناأشةياءاأ ةرواأرصة  ا لضلنا



لا قيةاهاللصةن ل االظلرة الالصةنا ذ اال اصة النياصةذلاال ظليةاتاالظالية االنةة ا اال ننةا 
 ةةاماالظرلةة الا جنيةة ،النةةيكرالظلاج ةة اال جةةزاالظةةال امرنالجةة مالصةةا  االةة ذناال نظةةت

اي االالنانج اعن ا الريا ات االظرن      .أيضا االقرلواالظ  ا ا الهاالين الااللنزاظات
  

  (66) مادة
وان ة االةلزار اظيةل  االريةادا65الريةا اتاالنظ ذ ية االظ ة  ا ظلجةداالظةا  ا) علةىاأيةاس

لظجلةساالنشةرا  ا ةالهايةن النق ظ اارلىاظجلساالةلزراءالالعنظةا الاطرالة ارلةىاا ال ناظ 
 الين االظالي اللقرار،اكظاالنريلانية  اظةناالظيةل  ارلةىا ذةلاناالرقا ة االظالية  ظنان اي 
ا .لاط ارا 

  

  السابع الفصل
 أحكام ختامية

 (67) مادة
 اللزار اا نةظ االالزظ الن يذ اأركاماايااالقانلنالنص را قراراظةناظجلةساالةلزراء نضب

االريظي لننشرا  االج   .را  
  

  (68) مادة
اال اظ ا ظ اظ  لرذن انقلمااذئ االرقا   ا .نشكذلا ذلاناالرقا  االظالي الاط ارا 
ا

  (69) مادة
 شةةةأناننةةةةيماالظذزانيةةة اال اظةةة االظ ظةةةلها ةةة ا ةةة اا1962ليةةةن اا39القةةةانلنارقةةةما ذلغةةةى

اكظااذلغىاأ اركماذ ال اأركاماايااالقانلنا ظرا ةاتاالضي    .الغربي ،



  (70) مادة
الج ةاتاالظ نصة اكةلا يظةااذ صة اننيذةيااةيااالقةانلنالي ظةلا ة ا  ة اثالثةذنا علةىاجظيةب

االريظي  ذلظا اظناناراو   .نشرها  االجرا  
  

اجراة اا1419/اربيةباا  ةر/10ظيال ية االظلا ة اا3/8/1998 ظ ذنة الةز اينةاراوا صة ر
 ذني ارئةيسااليةةل  االل نيةة ارئةةيسااللجنة االننيذييةة الظنةظة االنرراةةرااليليةة يايةراعر ةةات
  اليلي ذني 

 
 


