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 . للمیزانیة األساسي بالقانون یتعلق 2019 فیفري 13 في مؤرخ 2019 لسنة 15 عدد أساسي قانون

 

 الشعب، باسم

 .الشعب نواب مجلس مصادقة وبعد

 : نصھ اآلتي األساسي القانون الجمھوریة رئیس یصدر

 

 

 األول العنوان

 عامة أحكام

 

 :القانون ھذا معنى على التالیة بالمصطلحات یقصد ـ األّول الفصل

. السنوات متعدد أفق في المیزانیة إعداد من تمّكن متحركة برمجة آلیة: المدى متوّسط المیزانیة إطار -
 .سنة كلّ  تحیینھ یتمّ  سنوات بثالث المدى متوسط المیزانیة إطار ویحدّد

 المبلغ ویوّزع. والمآل الطبیعة حسب الدولة میزانیة ونفقات موارد تقدیرات على اإلطار ھذا ویشتمل
 .المھمات على النفقة طبیعة حسب للنفقات الجملي

 وفق مھّمة كلّ  داخل الجملیة االعتمادات اإلطار ھذا یوّزع: القطاعي المدى متوسط النفقات إطار -
 .التنمیة ومخططات القطاعیة واالستراتیجیات األھداف من أساسا والمنبثقة الفرعیة والبرامج البرامج

 لتحقیق فعالة بطریقة ذمتھا على الموضوعة الموارد استغالل على إدارة أو ھیكل كلّ  قدرة ھو: األداء -
 .المرسومة األھداف

 االستراتیجیة والتوجھات مھّمة كلّ  داخل المعتمد البرامجي التقسیم یتضّمن: لألداء السنوي المشروع -
 .برنامج لكلّ  المحدّدة والمؤشرات األھداف ومجموع

 ضبطھا تمّ  التي والمؤشرات األھداف مع بالمقارنة تحقیقھ تمّ  الذي األداء یبرز: لألداء السنوي التقریر -
 .المالیة السنة لنفس بالنسبة لألداء السنوي المشروع ضمن

 وااللتزامات بالتعھدات اإلیفاء مواصلة على الدولة قدرة استمراریة ھي: الدولة میزانیة دیمومة -
 .المالیة التوازنات على والمحافظة

 المالیة السنة بعنوان فیھم المرخص األعوان عدد: العمومیة والمؤسسات الدولة ألعوان الجملي العدد -
 الملحقة العمومیة المؤسسات وأعوان والجھویة المركزیة بمصالحھا ذلك في بما الوزارات لفائدة

 .الدولة بمیزانیة ترتیبیا میزانیاتھا

 :وتكالیفھا الدولة موارد -

 :الدولة موارد تشمل
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 للدولة، الذاتیة المداخیل وتمثل مداخیل شكل في وتدرج المیزانیة موارد ‐

 .المیزانیة تمویل في وتوّظف الخزینة موارد ‐

 :الدولة تكالیف تشمل

 نفقات، شكل في وتدرج المیزانیة تكالیف ‐

 .الخزینة تكالیف ‐

 بمقتضى فیھا المرّخص االعتمادات تجاوز یمكن ال التي النفقات ھي: المحدّدة الصبغة ذات النفقات -
 .المالیة قانون

 حسب السنة خالل بالنقصان أو بالزیادة تغییرھا یمكن التي النفقات ھي: التقدیریة الصبغة ذات النفقات -
 .فعلیا المحققة الموارد

 وتشمل. مضبوطة عمومیة سیاسات تحقیق في تساھم برامج مجموعة على المھمة تحتوي: المھمة -
 .مھّمة رئیس كلّ  ذّمة على الموضوعة االعتمادات جملة

 مجموعة ویشمل. المھمة نفس إلى بالنظر راجعة محدّدة عمومیة سیاسة البرنامج یمثّل: البرنامج -
 العمومیة السیاسة أھداف تحقیق في مباشرة بصفة تساھم التي واألنشطة الفرعیة البرامج من متجانسة
 .للبرنامج

 رئیس قبل من" برنامج رئیس" تعیینھ ویتم البرنامج قیادة یتولى الذي الشخص ھو: البرنامج رئیس -
 .المھمة

 السیاسات أھداف وفق ضبطھا یتم التي األھداف من محدّد عدد على برنامج كلّ  یحتوي: األھداف -
 .العمومیة

 .معین ھدف تحقیق مدى قیس من یمّكن الحالة، حسب نوعي، أو كميّ  مقیاس ھو: األداء قیس مؤشر -

 

 علیھ والمصادقة وتقدیمھ المالیة قانون إعداد وصیغ قواعد األساسي القانون ھذا یضبط ـ 2 الفصل
 .وغلقھا وتعدیلھا نتائجھا وتقییم الدولة میزانیة تنفیذ مراقبة طرق یحدد كما وتنفیذه،

 

 :للمالیة قانونا یعتبر ـ 3 الفصل

 للسنة، المالیة قانون •

 التعدیلي، المالیة قانون •

 .المیزانیة غلق قانون •
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 عنھا الناتج المالي التوازن ویحدد وتكالیفھا، الدولة موارد جملة سنة لكل المالیة قانون یقدّر ـ 4 الفصل
 وفي االقتصادي والمیزان التنمیة مخططات إطار في فیھا ویرخص وتوزیعھا طبیعتھا على وینصّ 
 المالیة بقانون علیھا المنصوص للبرامج المنتظرة والنتائج لألھداف وفقا المدى، متوسط المیزانیة إطار

 .العامة التوازنات وحسب

 

 .للسنة المالیة قانون السنة خالل التعدیلي المالیة قانون ینقح ـ 5 الفصل

 

 التي للدولة العامة السیاسة إطار في الدولة لمیزانیة العامة التوجھات الحكومة رئیس یحدد ـ 6 الفصل
 .التنمیة مخططات ضمن یضبطھا

 

 الدولة بتعھدات اإلیفاء قصد المیزانیة تنفیذ ومتابعة إعداد بالمالیة المكلف للوزیر یعھد ـ 7 الفصل
 .المیزانیة دیمومة إطار في المالیة توازناتھا على والمحافظة والتزاماتھا

 

 .والشفافیة المصداقیة لمبادئ المالیة بقانون المتعلقة والبیانات التقدیرات تخضع ـ 8 الفصل

 

 المالیة بقانون المضمنة والموارد التكالیف تقدیرات من التضخیم أو التقلیل عدم المصداقیة مبدأ یقتضي
 .الدولة وممتلكات المالیة األصول مكّونات وإبراز

 

 حسب الدولة میزانیة حول المعلومات وتوفیر الدولة ھیاكل مختلف دور توضیح الشفافیة مبدأ یقتضي
 في للعموم ونشرھا واألداء الدولة میزانیة تنفیذ حول التقاریر وتوفیر المتداولة والطرق األسالیب

 .اآلجال

 

 .السنة نفس من دیسمبر 31 تاریخ في وتنتھي جانفي غرة في المالیة السنة تبدأ ـ 9 الفصل

 

 .سواھا دون وتكالیفھا الدولة بموارد المتعلقة األحكام على المالیة قانون یقتصر ـ 10 الفصل

 

 بینھا مقاصة دون والخام الجملیة بمبالغھا المیزانیة في وتكالیفھا الدولة موارد تدرج ـ 11 الفصل
 .تكالیفھا جملة لتسدید الدولة موارد جملة وتستعمل

 



4 
 

 :یمكن أنھ غیر

 والمؤسسات الخاصة والصنادیق الخاصة الحسابات بواسطة معینة نفقات لتغطیة مداخیل توظیف -
 .الدولة بمیزانیة ترتیبیا میزانیاتھا الملحقة العمومیة

 من محدودة نسبة استثنائیة وبصفة االستثمار نفقات لتمویل خارجیة وقروض صكوك موارد توظیف -
 .المالیة العملیات ونفقات التدخالت نفقات

 المستوى على الجھویة بالتنمیة للنھوض الطبیعیة لثرواتا استغالل من متأتیة مداخیل تخصیص -
 .توزیعھا في اإلیجابي التمییز مبدأ احترام مع الوطني

 

 الثاني العنوان

 وحساباتھا وتكالیفھا الدولة موارد

 األول الباب

 وتكالیفھا الدولة موارد

 

 الخزینة موارد وعلى وتكالیفھا المیزانیة موارد على وتكالیفھا الدولة موارد تشتمل ـ 12 الفصل
 .وتكالیفھا

 

 .نفقات شكل في تكالیفھا وتدرج مداخیل شكل في المیزانیة موارد تدرج ـ 13 الفصل

 

 :التالیة األقسام حسب الدولة میزانیة مداخیل تبوب ـ 14 الفصل

 الجبائیة، المداخیل ‐

 الجبائیة، غیر المداخیل ‐

 .الھبات ‐

 

 .وبرامج مھمات حسب الدولة میزانیة نفقات تبوب ـ 15 الفصل

 :التالیة األقسام حسب البرامج نفقات وتبوب

 التأجیر، نفقات ‐

 التسییر، نفقات ‐

 التدخالت، نفقات ‐
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 االستثمار، نفقات‐

 المالیة، العملیات نفقات ‐

 التمویل، نفقات ‐

 .الموزعة وغیر الطارئة النفقات ‐

 

 ھذا من 15و 14 بالفصلین إلیھ المشار ونفقاتھا الدولة میزانیة مداخیل تبویب یضبط ـ 16 الفصل
 .بالمالیة المكلف الوزیر من قرار بمقتضى القانون

 

 :عن الناتجة والتكالیف الموارد وتكالیفھا الخزینة موارد تشمل ـ 17 الفصل

 العمومي، الدین إدارة ‐

 الصكوك، إدارة ‐

 اإلیداعات، حسابات مسك ‐

 بھا، الشبیھة والقیم النقود تداول ‐

 أنواعھا، اختالف على واألمانات والودائع العھد أموال إدارة ‐

 .وتسبقاتھا الخزینة قروض ‐

 

 .وبرامج مھمات حسب الدولة میزانیة لنفقات المرصودة االعتمادات المالیة قانون یوّزع ـ 18 الفصل

 جملة وتشمل محدّدة، عمومیة سیاسات تحقیق في تساھم برامج مجموعة على المھمة تحتوي
 .مھمة رئیس كل ذمة على الموضوعة االعتمادات

 من متجانسة مجموعة ویشمل المھمة، نفس إلى بالنظر راجعة محددة عمومیة سیاسة البرنامج یمثل
 .للبرنامج العمومیة السیاسة أھداف تحقیق في مباشرة بصفة تساھم التي األنشطة و الفرعیة البرامج

 وتكافؤ المساواة تضمن ومؤشرات أھداف أساس على المیزانیة إعداد على البرنامج رئیس ویعمل
 ذلك على للتقییم وتخضع تمییز دون المجتمع فئات كافة بین عامة وبصفة والرجال النساء بین الفرص
 .األساس
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 :من كل خاصة مھمات تعتبر ـ 19 الفصل

 الشعب، نّواب مجلس ‐

 للقضاء، األعلى المجلس ‐

 الدستوریة، المحكمة ‐

 اإلداریة االستقاللیة على األساسیة قوانینھا تنص التي والمالیة واإلداریة العدلیة القضائیة الھیاكل ‐
 والمالیة،

 المستقلة، الدستوریة الھیئات ‐

 التمویل، نفقات‐

 .الموزعة وغیر الطارئة النفقات ‐

 .أكثر أو خصوصي برنامج على الخاصة المھمات تحتوي أن ویمكن

 .القانون ھذا من 18 الفصل من والرابعة والثالثة الثانیة الفقرات أحكام من الخاصة المھمات تستثنى

 

 .البرنامج رئیس المعنیة المھمة رئیس یعین ـ 20 الفصل

 .المھمة رئیس إشراف تحت البرنامج قیادة مھام البرنامج رئیس یمارس

 .حكومي بأمر البرنامج رئیس مھام وتضبط

 

 إال بصرفھا األمر أو بھا التعھد یمكن وال. محدّدة صبغة الدولة میزانیة اعتمادات تكتسي ـ 21 الفصل
 .الموزعة االعتمادات حدود في

 والمؤسسات الخاصة والحسابات التمویل أعباء من كل نفقات اعتمادات التقدیریة الصبغة وتكتسي
 .الدولة بمیزانیة ترتیبیا میزانیاتھا الملحقة العمومیة

 

 المھمات حسب الدّولة میزانیة لنفقات الدفع واعتمادات التعھد اعتمادات المالیة قانون یوزع ـ 22 الفصل
 .والبرامج

 علیھا المنصوص بالنفقات للتعھد بالصرف اآلمر ذمة على الموضوعة االعتمادات ھي التعھد اعتمادات
 .المالیة بقانون

 في وذلك الدولة كاھل على المحمولة للمبالغ بالنسبة الصرف أوامر إلصدار الدفع اعتمادات تستعمل
 .بھا المتعلقة التعھد اعتمادات حدود
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 المفعول مسترسلة المالیة العملیات ونفقات االستثمار نفقات بعنوان التعھد اعتمادات تبقى ـ 23 الفصل
 المكلف الوزیر من معلل قرار بمقتضى االعتمادات ھذه إلغاء یمكن أنھ غیر الزمن، في تحدید دون

 .بقرار یضبطھا وإجراءات لشروط وطبقا المھمة رئیس رأي أخذ بعد بالمالیة

 .المالیة السنة بانتھاء استعمالھا یقع لم التي الدفع اعتمادات تلغى

 استھالكھا یتم لم التي التسییر بنفقات الخاصة الدفع اعتمادات بقایا من جزء نقل یمكن استثنائیة وبصفة
 رأي أخذ بعد بالمالیة المكلف الوزیر من قرار بمقتضى المعنیة المالیة السنة من دیسمبر 31 غایة إلى

 .بقرار یضبطھا وإجراءات لشروط وطبقا المھمة رئیس

 

 التي والنفقات الطارئة النفقات لتسدید الموزعة وغیر الطارئة النفقات اعتمادات تستعمل ـ 24 الفصل
%  3 نسبة االعتمادات بھذه الخاصة التقدیرات تتجاوز ال أن على علیھا، االقتراع عند توزیعھا یتعذّر

 .الدولة میزانیة نفقات تقدیرات جملة من

 .بالمالیة المكلف الوزیر من قرار بمقتضى السنة خالل الموزعة وغیر الطارئة النفقات اعتمادات توزع

 .الموزعة االعتمادات جملة في قرارا المالیة السنة نھایة إثر بالمالیة المكلف الوزیر یصدر

 

 الثاني الباب

 الدولة حسابات

 

 :الدّولة تمسك ـ 25 الفصل

 میزانیّاتیّة، محاسبة -

 عاّمة، محاسبة -

 .تحلیلیة محاسبة -

 

 :التّالیتین القاعدتین إلى المیزانیّاتیّة المحاسبة مسك یخضع ـ 26 الفصل

 العمومیّین، المحاسبین قبل من تحصیلھا خاللھا تمّ  التي الّسنة میزانیّة بعنوان المداخیل ترسیم -

 مع العمومیّین المحاسبین قبل من علیھا التّأشیر خاللھا تمّ  التي الّسنة میزانیّة بعنوان النّفقات ترسیم -
 .القانون ھذا من 61 الفصل أحكام مراعاة

 

 والتزامات الحقوق إثبات مبدأ وفق المزدوج القید أسلوب حسب العاّمة المحاسبة تمسك ـ 27 الفصل
 المجلس رأي على بناء بالمالیة المكلف الوزیر من بقرار تضبط معاییر إلى المحاسبة وتستند. الدولة

 .العمومیّة الحسابات لمعاییر الوطني
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 منھا وخاصة علیھا المتعارف المبادئ وفق الدولة حسابات وإعداد مسك العمومیون المحاسبون یتولى
 .ولممتلكاتھا للدولة المالیة الوضعیة أمینة بصورة وتعكس وصادقة سلیمة الحسابات ھذه تكون أن

 لمحكمة السنویة المصادقة إلى تخضع التي للدولة السنویة المالیة القوائم بالمالیة المكلف الوزیر ویعد
 .المحاسبات

 

 السیاسات أھداف لتحقیق الموضوعة للبرامج الحقیقیة الكلفة لتحدید تحلیلیة محاسبة تمسك ـ 28 الفصل
 .العمومیة

 

 الثالث الباب

 الخاصة والصنادیق الخاصة الحسابات

 

 ھذه بمصدر صلة ذات معینة نفقات تغطیة قصد مداخیل لتوظیف الخاصة الحسابات تحدث ـ 29 الفصل
 اعتمادات إسناد یمكن وال. المالیة بقانون علیھا المنصوص البرامج تمویل في للمساھمة وذلك المداخیل

 .الحسابات ھذه لفائدة الدولة میزانیة من

 .المشاركة أموال وحسابات الخزینة في الخاصة الحسابات على الخاصة الحسابات وتشتمل

 

 المصالح بعض تھم معینة عملیات لتمویل الخزینة في الخاصة الحسابات مداخیل توظف ـ 30 الفصل
 .العمومیة

 .التعدیلي المالیة قانون أو للسنة المالیة قانون بمقتضى وتلغى وتنقح وتحدث

 

 المعنویة والذوات الطبیعیون األشخاص یدفعھا التي المبالغ المشاركة أموال حسابات تمثل ـ 31 الفصل
 مداخیل توظیف یمكن وال. العمومیة المصلحة ذات العملیات بعض تمویل في طوعیة مساھمة بعنوان
 .المشاركة أموال حسابات لفائدة جبائیة

 .بالمالیة المكلف الوزیر من بقرار وتلغى وتنقح المشاركة أموال حسابات تفتح

 

 المعاییر نفس حسب وتستعمل التقدیریة الصبغة الخاصة الحسابات مداخیل تكتسي ـ 32 الفصل
 أو بھا المتعـھد المصاریف جملة تنحصر أن على الدولة میزانیة نفقات إلى بالنسبة المتبعة والقواعد
 نفقات في الترفیع ویمكن. حساب لكل بالنسبة فعلیا الحاصلة المداخیل مبلغ حـدود في بدفعھا المأذون

 إضافیة موارد تسجیل صورة في بالمالیة المكلف الوزیر من قرار بمقتضى السنة خالل الحسابات ھذه
 .التعدیلي المالیة بقانون أو للسنة المالیة بقانون علیھا المصادق الموارد تفوق
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 .المالیة قانون ضمن ذلك یخالف ما یتقرر لم ما أخرى إلى سنة من الخاصة الحسابات فواضل تنقل

 ألحكام طبقا متتالیة مالیة سنوات ثالث خالل نفقات تسجل لم التي الخاصة الحسابات وجوبا تلغى
 .القانون ھذا من 31 و 30 الفصلین

 

 لتمویل خاصة صنادیق التعدیلي المالیة قانون أو للسنة المالیة قانون بمقتضى تحدث ـ 33 الفصل
 .معینة قطاعات في تدخالت

 اتفاقیات بمقتضى مختصة ھیاكل أو مؤسسات إلى الصنادیق ھذه في التصّرف مھمة تعھد أن ویمكن
 والمؤشرات تحقیقھا المطلوب األھداف بمقتضاھا تحدد اإلدارة ورئیس بالمالیة المكلف الوزیر مع تبرم
 .النتائج تقییم من تمكن التي

 استرجاعھا یتم التي المبالغ إلى باإلضافة وذلك الدولة میزانیة من اعتمادات لفائدتھا ترصد أن یمكن كما
 .لفائدتھا توظیفھا یمكن أخرى مداخیل أو المسندة القروض من

 .التعدیلي المالیة قانون أو للسنة المالیة قانون بمقتضى الصنادیق ھذه وتلغى تنقح

 

 الرابع الباب

 الدولة بمیزانیة ترتیبیا میزانیاتھا الملحقة العمومیة المؤسسات

 

 المعنویة بالشخصیة الدولة بمیزانیة ترتیبیا میزانیاتھا الملحقة العمومیة المؤسسات تتمتع ـ 34 الفصل
 تستثنیھ ما في إال العمومیة بالمحاسبة المتعلق وللقانون القانون ھذا ألحكام وتخضع المالي واالستقالل

 .أكثر أو برنامج أھداف تحقیق في المؤسسات ھذه وتساھم. بھا الخاصة القوانین

 

 لكلّ  تخصص الدّولة میزانیة ضمن مباشرة المسددة العمومیة المؤسسات نفقات على عالوة ـ 35 الفصل
 .مستقلة میزانیة عمومیة مؤسسة

 تنحصر أن على التقدیریة الصبغة وتكتسي الدولة بمیزانیة ترتیبیا العمومیة المؤسسات میزانیات تلحق
 مؤسسة كل إلى بالنسبة فعلیا الحاصلة المقابیض مبلغ حدود في بدفعھا المأذون المصاریف جملة

 عند لھا تسند التي المیزانیة ومنح وھبات ذاتیة مداخیل على العمومیة المؤسسات موارد تشتمل. عمومیة
 .االقتضاء

 

 ونفقات موارد توزیع یتمّ  العمومیة المؤسسات ببعض الخاصة القوانین مراعاة مع ـ 36 الفصل
 تبویب حسب المعني البرنامج رئیس رأي أخذ بعد المؤسسة رئیس من بمقرر العمومیة المؤسسات

 .بالمالیة المكلف الوزیر یضبطھ
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. الموالیة المالیة للسنة المؤسسة میزانیة إلى السنة انتھاء عند المسجلة الموارد فواضل تنقل ـ 37 الفصل
 .المؤسسة میزانیة بتوزیع المتعلقة اإلجراءات نفس حسب وتستعمل

 سنوات ثالث لمدة المؤسسة لدى للموارد فواضل تسجیل صورة في المالیة، قانون بمقتضى ویمكن
 رأي أخذ بعد الدولة میزانیة موارد إلى جزئیا أو كلیا الفواضل ھذه تحویل استعمالھا، یتم لم متتالیة
 .المعني المھمة رئیس

 

 الخامس الباب

 المحلیة الجماعات

 

 حاجیاتھا أساس على المحلیة الجماعات لفائدة الدولة میزانیة من اعتمادات تخصیص یتم ـ 38 الفصل
 .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق األساسي للقانون وطبقا الدولة میزانیة توازن إطار في التمویل من

 

 :على الذاتیة مواردھا على عالوة المحلیة الجماعات موارد تشتمل

 منح، شكل في الدولة میزانیة من إلیھا محالة موارد ‐

 البرامج إطار في المحلي المستوى على الدولة مشاریع إلنجاز المركزیة السلطة من محالة موارد‐
 .المحددة واألھداف

 

 إجراءات وتضبط وأھداف لبرامج ووفقا الرشیدة الحوكمة قواعد حسب المذكورة الموارد وتصرف
 .قانون بمقتضى المحلیة الجماعات میزانیة في التصرف

 

 الثالث العنوان

 والمصادقة والتقدیم اإلعداد: التعدیلي المالیة قانون ومشروع للسنة المالیة قانون مشروع

 األول الباب

 اإلعداد

 

 التنمیة مخططات إطار وفي العامة التوازنات أساس على وتكالیفھا الدولة موارد تقدّر ـ 39 الفصل
. سنة كل تحیینھ یتم والذي سنوات بثالث المحدد المدى متوسط المیزانیة وإطار االقتصادي والمیزان

 بالسنة المتعلّقة التكالیف وضبط الموارد استخالص في الترخیص للسنة المالیة قانون بمقتضى ویتمّ 
 .غیرھا دون األولى
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 المالیة قانون مشروع إعداد الحكومة، رئیس إشراف تحت بالمالیة، المكلف الوزیر یتولى ـ 40 الفصل
 .بالمالیة المكلف الوزیر من بقرار تحدد روزنامة وفق للسنة

 

 والتوّجھات الفرضیات سنة كلّ  من جویلیة شھر موفّى قبل الشعب نواب مجلس على الحكومة تعرض
 .المقبلة المالیة للسنة الدولة لمیزانیة الكبرى

 

 والمحكمة للقضاء األعلى المجلس لفائدة الدولة میزانیة من اعتمادات تخصیص یتم ـ 41 الفصل
 االستقاللیة على األساسیة قوانینھا تنص التي والمالیة واإلداریة العدلیة القضائیة والھیاكل الدستوریة

 قبلھا من المقترحة التمویل من حاجیاتھا أساس على وذلك المستقلة الدستوریة والھیئات والمالیة اإلداریة
 .الدولة میزانیة توازن مراعاة مع

 

 والمالیة واإلداریة العدلیة القضائیة والھیاكل الدستوریة والمحكمة للقضاء األعلى المجلس میزانیة وتعد
 إطار في المستقلة الدستوریة والھیئات والمالیة اإلداریة االستقاللیة على األساسیة قوانینھا تنص التي

 .خاصة قوانین بمقتضى فیھا التصرف إجراءات وتضبط. الدولة میزانیة

 

 إلى الحكومة رئیس ویقدمھ الوزراء مجلس على للسنة المالیة قانون مشروع یعرض ـ 42 الفصل
 سنة تسبق التي السنة من أكتوبر شھر من) 15( عشر الخامس أقصاه أجل في الشعب نواب مجلس
 .تنفیذه

 

 

 الثاني الباب

 الشعب نواب مجلس

 

 وتحدّد. الدولة میزانیة إطار في والمالیة اإلداریة باالستقاللیة الشعب نواب مجلس یتمتع ـ 43 الفصل
 .رئیسھ من بقرارات میزانیتھ في التصّرف إجراءات

 

 .میزانیتھ صرف وآمر إدارتھ ورئیس القانوني ممثلھ ھو الشعب نواب مجلس رئیس

 

 مجلس ألعضاء والمالیة اإلداریة بالوضعیات المتعلّقة والتدابیر القرارات كافّة المجلس رئیس ویصدر
 اإلجراءات طبق التونسیة للجمھوریة الرسمي الرائد في بنشرھا اإلذن ویتولى. وأعوانھ الشعب نواب

 .العمل بھا الجاري والتشاریع
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 التمویل من حاجیاتھ أساس على الشعب نواب مجلس لفائدة الدولة میزانیة من اعتمادات تخصص
 .المیزانیة توازنات إطار وفي قبلھ من المقترحة

 

 سنة كل من أفریل شھر موفى قبل الحكومة رئیس إلى میزانیتھ مشروع الشعب نواب مجلس یحیل
 .الدولة میزانیة مشروع ضمن المشروع ھذا ویدرج. تفصیلیة بمذكرات مرفقا

 

 إلیھ المحال المیزانیة مشروع حول ضروریة یراھا التي واالستفسارات البیانات الحكومة رئیس یطلب
 بمجلس بالمالیة المكلفة اللجنة إلى مالحظاتھ ویحیل للمشروع تسلمھ تاریخ من شھر أقصاه أجل في

 .الشعب نواب

 

 الشعب نواب بمجلس بالمالیة المكلّفة اللجنة أمام الشعب نواب مجلس میزانیة مشروع ویناقش یعرض
 .سنة كل من جوان شھر موفى أقصاه أجل في بالمالیة المكلف الوزیر عن ممثل وبحضور

 

 الثالث الباب

 للقضاء األعلى المجلس

 والمالیة واإلداریة العدلیة القضائیة والھیاكل

 والھیئات الدستوریة والمحكمة والمالیة اإلداریة االستقاللیة على األساسیة قوانینھا تنص التي
 المستقلة الدستوریة

 

 تنص التي والمالیة واإلداریة العدلیة القضائیة والھیاكل للقضاء األعلى المجلس یحیل ـ 44 الفصل
 المستقلة الدستوریة والھیآت الدستوریة والمحكمة والمالیة اإلداریة االستقاللیة على األساسیة قوانینھا
 أجل في الشعب نواب بمجلس المختصة اللجان أمام مناقشتھا قبل الحكومة رئیس إلى میزانیاتھا مشاریع
 .الرأي إلبداء سنة كل من أفریل شھر موفّى أقصاه

 

 المعني الھیكل إلى للمشاریع تسلمھ تاریخ من شھر أقصاه أجل في ویحیلھ رأیھ الحكومة رئیس یبدي
 .الشعب نواب بمجلس المختصة اللجان وإلى

 

 والمالیة واإلداریة العدلیة القضائیة والھیاكل للقضاء األعلى المجلس میزانیات مشاریع وتناقش تعرض
 الدستوریة والھیئات الدستوریة والمحكمة والمالیة اإلداریة االستقاللیة على األساسیة قوانینھا تنص التي
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 في بالمالیة المكلف الوزیر عن ممثل وبحضور الشعب نواب بمجلس المختصة اللجان أمام المستقلة
 .سنة كل من جوان شھر موفى أقصاه أجل

 

 أمام التحكیم یتم الدولة، میزانیة من إلیھا ستسند التي االعتمادات مبلغ على االتفاق عدم صورة وفي
 قصد المعني، والھیكل بالمالیة المكلف الوزیر بحضور الشعب، نواب بمجلس بالمالیة المكلفة اللجنة
 .جویلیة شھر موفى أقصاه أجل في وذلك الدولة بمیزانیة ستدرج التي لالعتمادات النھائیة المبالغ تحدید

 

 الرابع الباب

 التقدیم

 

 وجداول أحكاما التعدیلي المالیة وقانون للسنة المالیة قانون مشروع من كل یتضمن ـ 45 الفصل
 .تفصیلیة

 

 :بـ المالیة قانون مشروع أحكام تتعلق

 

 الجملي، مبلغھا وتقدیر الدولة میزانیة مداخیل استخالص في الترخیص ــ

 الصبغة ذات باالعتمادات الخاصة األحكام مراعاة مع الدولة میزانیة لنفقات األقصى المبلغ ضبط ـــ
 التقدیریة،

 الخزینة، لقروض األقصى والمبلغ الدّولة ضمان لمنح األقصى المبلغ ضبط ـــ

 الدّولة، لفائدة وااللتزامات الصكوك وإصدار االقتراضات في الترخیص ـــ

 وبالمؤسسات والجھویة المركزیة بمصالحھا بالوزارات فیھم المرخص لألعوان الجملي العدد ضبط ـــ
 الدولة، بمیزانیة ترتیبیا میزانیاتھا الملحقة العمومیة

 إلغائھا، أو تنقیحھا أو الخاصة والصنادیق الخزینة في الخاصة الحسابات إحداث ــ

 والجبائیة، المالیة اإلجراءات وضبط المیزانیة موارد تعبئة ـــ

 .بھا المتعلقة اإلجراءات وضبط المیزانیة نفقات تنفیذ ـــ

 

 :بتوزیع المالیة قانون لمشروع التفصیلیة الجداول تتعلق

 األقسام، حسب الدّولة میزانیة مداخیل ـــ

 والبرامج، المھمات حسب الدّولة میزانیة لنفقات والدفع التعھد اعتمادات ـــ
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 المھمة، حسب الدولة بمیزانیة ترتیبیا میزانیاتھا الملحقة العمومیة المؤسسات ونفقات موارد ـــ

 الخزینة، في خاص حساب كل ونفقات موارد ـــ

 وبالمؤسسات والجھویة المركزیة بمصالحھا بالوزارات فیھم المرخص لألعوان الجملي العدد ــ
 .المھمة حسب الدولة بمیزانیة ترتیبیا میزانیاتھا الملحقة العمومیة

 

 : بـ للسنة المالیة قانون مشروع یرفق ـ 46 الفصل

 :خاصة ویتضمن العامة التوازنات إطار في الدولة میزانیة حول تقریر ــ

 والتكالیف، الموارد لتطور تحلیال ‐

 الجبائیة، لإلجراءات المالیة األثار حول تحلیال ‐

 المالیة، بقانون المعنیة والسنة الجاریة السنة خالل االقتصادیة للوضعیة تحلیال ‐

 مشروع تقدیرات إعداد في اعتمادھا تم التي الدینار وضعیة ذلك في بما الفرضیات لمختلف تحلیال ‐
 المالیة، قانون

 القطاعي وتوزیعھ اإلجمالي المدى متوسط المیزانیة إطار -

 الدولة، لمیزانیة العامة التوازنات جدول -

 المیزانیة، تمویل عملیات جدول -

 الفرعیة، والبرامج البرامج حسب وكـذلك نوعیتھا حسب مھمة كلّ  نفقات تشرح تفصیلیة مذكرات -

 الخاصة، المھمات باستثناء المالیة قانون بإعداد المعنیة المالیة للسنة المھمة حسب األداء مشاریع -

 العمومي، الدین حول تقریر -

 العمومیة والمؤسسات العمومیة المنشآت لفائدة الدولة من التحویالت لمختلف جدوال یتضمن تقریر -
 الھیاكل، ھذه لفائدة الدولة وضمانات اإلداریة غیر

 العمومیة، المنشآت حول تقریر -

 المالیة، قانون بإعداد المعنیة السنة بعنوان الخاصة الصنادیق نشاط حول تقریر -

 لالستثمار، الجھوي التوزیع حول تقریر -

 الممنوحة، المالیة واالمتیازات الجبائیة النفقات حول تقریر -

 لزمة شكل في أو الخاص القطاع مع شراكة عقود إطار في المنجزة االستثماریة المشاریع حول تقریر -
 .الدولة میزانیة إطار خارج أخرى تمویل آلیات بواسطة أو

 المالیة قانون على إدخالھا المقترح التعدیالت كل یتضمن بتقریر التعدیلي المالیة قانون مشروع یرفق
 .للسنة
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 الخامس الباب

 المصادقة

 

 أجل في علیھ المعروض للسنة المالیة قانون مشروع على الشعب نواب مجلس یصادق ـ 47 الفصل
 الیوم أقصاه أجل في الجمھوریة رئیس على ویحیلھ تنفیذه سنة تسبق التي السنة من دیسمبر 10 أقصاه

 .المصادقة لتاریخ الموالي

 

 21 أقصاه أجل في علیھ المعروض التعدیلي المالیة قانون مشروع على الشعب نواب مجلس یصادق
 المصادقة قبل علیھ المصادقة تتم أن على. الحكومة رئیس قبل من علیھ إحالتھ تاریخ من بدایة یوما
 .للسنة المالیة قانون على

 

 العادیة القوانین إلى بالنسبة المتبعة الشروط نفس حسب المالیة قانون على التصویت یتم ـ 48 الفصل
 :التالیة التدابیر مراعاة مع

 

 الدولة، میزانیة إلى بالنسبة الخاصة والمھمات المھمات حسب النفقات تقدیرات على التصویت یجري -

 القسم، حسب الدولة میزانیة مداخیل تقدیرات على التصویت یجري -

 الخزینة، في خاص حساب كل ونفقات مداخیل جملة على التصویت یجري -

 المشاركة، أموال حسابات مقابیض جملة على التصویت یجري -

 والجھویة المركزیة بمصالحھا بالوزارات فیھم المرخص لألعوان الجملي العدد على التصویت یجري -
 الدولة، بمیزانیة ترتیبیا میزانیاتھا الملحقة العمومیة وبالمؤسسات

 .المالیة قانون أحكام مجموع على ونھائیة جملیة بصفة التصویت یجري -

 

 قانون مشروع على تنقیحات أو جدیدة فصول إدراج یقترح أن الشعب نواب لمجلس یمكن ـ 49 الفصل
 :التالیة الحاالت في التعدیلي المالیة قانون مشروع على أو للسنة المالیة

 الموارد، في للزیادة أو النفقات في للتخفیض ‐

 اإلضافیة، النفقات لتغطیة النفقات في اقتصاد أو إضافي مورد اقتراح شریطة جدیدة نفقات إلضافة ‐

 ألھداف المقابلة بالتعدیالت مصحوبة تكون البرامج بین االعتمادات توزیع على تعدیالت إلدخال ‐
 .بالتعدیل المعنیة البرامج ومؤشرات
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 دیسمبر 31 أقصاه أجل في للسنة المالیة قانون مشروع على المصادقة عدم صورة في ـ 50 الفصل
 رئاسي، أمر بمقتضى للتجدید قابلة أشھر ثالثة ذات بأقساط بالنفقات، یتعلق فیما المشروع تنفیذ یمكن

 قبل بذلك الشعب نواب مجلس إعالم ویتم. العمل بھا الجاري للقوانین طبقا الموارد وتستخلص
 .للسنة المالیة قانون مشروع على المصادقة

 

 الرابع العنوان

 الدولة میزانیة في التصرف

 

 دورھم ویضبط اآلخرین والمتدخلین العمومیین والمحاسبین الصرف آمري أصناف تحدد ـ 51 الفصل
 .العمومیة بالمحاسبة المتعلق بالقانون الدولة میزانیة تنفیذ في ومسؤولیتھم

 للقضاء األعلى المجلس ومیزانیة الدستوریة المحكمة ومیزانیة الشعب نواب مجلس میزانیة تخضع ال
 المنظم باألمر علیھا المنصوص واإلجراءات واألحكام العمومیة المصاریف مراقب تأشیرة إلى

 .العمومي الطلب أمام والمساواة والنجاعة والشفافیة المنافسة مبادئ إحترام مع العمومیة للصفقات

 

 األول الباب

 اإلعتمادات توزیع إجراءات

 

 بقانون علیھا المصادق اإلعتمادات توزیع بالمالیة المكلف الوزیر من قرار بمقتضى یتم ـ 52 الفصل
. األخرى والنفقات المالیة العملیات ونفقات االستثمار ونفقات التأجیر نفقات بین برنامج كل داخل المالیة

 .علیھا المصادق اإلعتمادات على تغییر أي إدخال القرار لھذا یمكن وال

 رئیس رأي أخذ بعد المھمة رئیس من بقرار البرنامج داخل القسم حسب اإلعتمادات توزیع یتم
 .البرنامج

 .البرنامج رئیس من بقرار القسم داخل اإلعتمادات توزع

 

 ھذا كان إذا إالّ  المھمة رئیس لنفس بالنظر راجعة غیر برامج بین إعتمادات نقل یجوز ال ـ 53 الفصل
 بین صالحیات نقل عن كذلك أو اإلدارة في أو الوزارات في حذف أو تعدیل أو إحداث عن ناتجا النقل

 النقل عملیة وتتمّ . النفقات طبیعة في تغییر ذلك عن یترتب ال أن على المحلیة والسلطة المركزیة السلطة
 .بالمالیة المكلف الوزیر من باقتراح حكومي بأمر
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% 2 حدود في المھمة رئیس لنفس بالنظر الراجعة البرامج بین االعتمادات تحویل یمكن ـ 54 الفصل
 .برنامج لكل المرصودة االعتمادات جملة من

 

 بالمالیة المكلف الوزیر من قرار بمقتضى المالیة السنة خالل البرامج بین االعتمادات تحویل یتمّ 
 .التحویرات جملة في قرارا المالیة السنة انتھاء إثر بالمالیة المكلف الوزیر ویصدر

 

 ال أنھ غیر المھمة، رئیس من قرار بمقتضى البرنامج داخل االعتمادات توزیع إعادة یمكن ـ 55 الفصل
 وقسم االستثمار نفقات قسم اعتمادات من التخفیض أو التأجیر نفقات قسم اعتمادات في الترفیع یجوز

 .المالیة العملیات

 

 میزانیاتھا الملحقة العمومیة المؤسسات میزانیات داخل تنقیحات إدخال السنة خالل یمكن ـ 56 الفصل
 المعني البرنامج رئیس رأي أخذ بعد المؤسسة رئیس من بمقرر وصرفا قبضا الدولة بمیزانیة ترتیبیا
 .القانون ھذا من 55و 54 الفصلین أحكام مراعاة مع وذلك

 

 المھمة رئیس من قرار بمقتضى خاص حساب كل داخل االعتمادات توزیع إعادة یتمّ  ـ 57 الفصل
 .القانون ھذا من 55و 54 الفصلین أحكام مراعاة مع وذلك المعني

 .الخاصة الحسابات بین اعتمادات بتحویل القیام یمكن وال

 

 إلى التقدیریة الصبغة ذات الدفع واعتمادات التعھد اعتمادات تحویل أو نقل یمكن ال ـ 58 الفصل
 .المحددة الصبغة ذات مثیالتھا

 

 الثاني الباب

 فیھا والترفیع وتجمیدھا اإلعتمادات إلغاء

 

 اعتمادات تجمید المیزانیة، توازنات على المحافظة إطار وفي المالیة السنة خالل یمكن ـ 59 الفصل
 .إلغاؤھا أو المالیة بقانون مرسمة

 .بالمالیة المكلف الوزیر من بقرار االعتمادات تجمید یتم
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 الشعب نواب مجلس إعالم ویتم بالمالیة المكلف الوزیر من باقتراح حكومي بأمر االعتمادات تلغى
 االعتمادات جملة من%  1,5نسبة الملغاة االعتمادات جملة تتجاوز أن یمكن وال. األمر بمشروع
 .التعدیلي المالیة قانون أو للسنة المالیة بقانون المرسمة

 

 أمر بمقتضى یمكن الوطنیة المصلحة تقتضیھا متأكدة لضرورة أو كوارث حدوث حالة في ـ 60 الفصل
 على الدولة میزانیة جملة من%  1 السنة خالل مجموعھا في تتجاوز ال إضافیة اعتمادات فتح حكومي

 .بذلك الشعب نواب مجلس إعالم یتم أن

 

 الثالث الباب

 التنفیذ آجال

 

 .سنة كل من دیسمبر 31 تاریخ انقضاء بعد التعھد اقتراحات تقدیم یجوز ال ـ 61 الفصل

 

 .الموالیة السنة من جانفي 10 تاریخ انقضاء بعد الصرف أوامر تقدیم یجوز ال

 20 غایة إلى تمتد تكمیلیة فترة إطار في التصرف بسنة المتعلقة الصرف أوامر على التأشیر یمكن
 .التصرف سنة نفس بعنوان النفقات ھذه وتدرج. الموالیة السنة من جانفي

 

 

 الخامس العنوان

 والتقییم المراقبة

 

 السنویة التقاریر وتقییم المالیة قوانین تنفیذ ومراقبة متابعة الشعب نواب مجلس یتولى ـ 62 الفصل
 .العمومیة بالمالیة المتعلقة المسائل وجمیع لألداء

 ذلك في بما الشعب نواب لمجلس واإلداریة المالیة الصبغة ذات والوثائق المعطیات جمیع توفیر یجب
 بالدفاع المتعلقة للمسائل السري الطابع مراعاة المجلس على ویتعین الرقابة، ھیاكل تعدھا التي التقاریر
 .الطبي والسر التحقیقات وسریة للدولة والخارجي الداخلي واألمن الوطني

 بنتائج یتعلق تقریرا مالیة سنة كل من األولى السداسیة انقضاء إثر الشعب نواب لمجلس الحكومة تقدم
 .للسنة المالیة قانون أحكام وبتطبیق المیزانیة تنفیذ

 وتحدد تنفیذھا مراحل مختلف مع تتزامن إداریة رقابة إلى الدولة میزانیة تخضع ـ 63 الفصل
 .إجرائھا كیفیة رقابي ھیكل بكل الخاصة القانونیة النصوص
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 .والتقییم للفحص لألداء، السنویة تقاریرھا وتخضع ق،التدقی لمھمات العمومیة اإلدارات جمیع تخضع

 

 األعلى والمجلس الشعب نواب مجلس من كل میزانیة ذلك في بما الدولة میزانیة تخضع ـ 64 الفصل
 على األساسیة قوانینھا تنص التي واإلداریة العدلیة القضائیة والھیاكل الدستوریة والمحكمة للقضاء

 محكمة قبل من تجرى الحقة رقابة إلى المستقلة الدستوریة والھیئات والمالیة اإلداریة االستقاللیة
 .والبرامج المھمات حسب لألداء السنویة التقاریر حول مالحظاتھا المحكمة وتبدي. المحاسبات

 

 .الشعب نواب بمجلس بالمالیة المكلفة للجنة الالحقة الرقابة إلى المحاسبات محكمة میزانیة تخضع كما

 

 وغلق المالیة قوانین تنفیذ رقابة على التنفیذیة والسلطة التشریعیة السلطة المحاسبات محكمة تساعد
 .الدستور من 117 للفصل طبقا المیزانیة

 

 السادس العنوان

 الدولة میزانیة غلق

 

 وألوامر المستخلصة للموارد النھائي المبلغ الدّولة میزانیة غلق قانون مشروع یضبط ـ 65 الفصل
 إلى السنة نتیجة نقل في ویرخص الباقیة االعتمادات ویلغي التصّرف سنة خالل علیھا المؤشر الصرف
 أحكام مراعاة مع وذلك الموظفة المداخیل من الباقیة المبالغ طرح بعد الخزینة لتسبقات القار الحساب
 .القانون ھذا من 37و 32 الفصلین

 أساس على الدولة میزانیة غلق قانون مشروع إعداد بالمالیة المكلف الوزیر یتولى ـ 66 الفصل
 بالمصاریف المتعلقة عملیاتھم خصوص في الصرف آمرو بتقدیمھا یلتزم التي الـخاصة الكشوفات

 لحساب بمطابقتھا التصریح بعد العمومیین، المحاسبین طرف من المقدمة المالیة القوائم أساس وعلى
 .المحاسبات محكمة قبل من العام الدولة

 تسبق التي للسنة الدولة میزانیة غلق قانون مشروع الشعب نواب مجلس إلى الحكومة رئیس ویحیل
 قانون مشروع عرض مع بالتوازي وذلك للسنة المالیة قانون مشروع بإعداد المعنیة السنة بسنتین
 .للسنة المالیة

 

 :یلي ما تبیّن جداول الدولة میزانیة غلق قانون مشروع یتضمن ـ 67 الفصل

 لنفقات بالنسبة والبرامج المھمات حسب موزعة والدفـوعات الجدیدة والتراخیص األصلیة التقدیرات. 1
 الدولة، میزانیة
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 میزانیة لمداخیل بالنسبة األقسام حسب موزعة واالستخالصات والتنقیحات األصلیة التقدیرات. 2
 الدولة،

 واإلنجازات علیھا المدخلة التنقیحات باعتبار فقاتوالن الموارد لتقدیرات الجملي المبلغ بین المقارنة. 3
 الخاصة، والحسابات الدولة بمیزانیة ترتیبیا میزانیاتھا الملحقة العمومیة المؤسسات لمیزانیة بالنسبة

 ترتیبیا میزانیتھا ملحقة عمومیة مؤسسة لكل المتبقي الرصید من الدولة میزانیة إلى المحالة الموارد. 4
 الدولة، بمیزانیة

 

 الخاصة، للحسابات المتبقي الرصید من الدولة میزانیة إلى المحالة الموارد. 5

 .الخزینة لعملیات النھائیة المبالغ. 6

 

 :بـ المعنیة المالیة للسنة الدولة میزانیة غلق قانون مشروع یرفق ـ 68 الفصل

 

 لألداء، السنویة التقاریر. 1

 االقتضاء، عند المجمعة ذلك في بما للدولة المالیة القوائم. 2

 وسالمتھا، للدولة المالیة القوائم صحة على بالمصادقة المتعلق المحاسبات محكمة تقریر. 3

 تصّرف حسابات بمطابقة التصریح یتضمن الدولة میزانیة بغلق المتعلق المحاسبات محكمة تقریر. 4
 للدولة، العام للحساب العمومیین المحاسبین

 .االعتمادات لتنفیذ والبرامج والمھمات األھداف حسب ومالحظات تحلیال التقریر ویتضمن

 

 بالنسبة المتّبعة الشروط نفس حسب الدولة میزانیة غلق قانون مشروع على المصادقة تتم ـ 69 الفصل
 .التعدیلي المالیة قانون ومشروع للسنة المالیة قانون لمشروع

 

 السابع العنوان

 وختامیة انتقالیة أحكام

 

 :2020 سنة موفى أقصاه أجل في النفاذ حیز القانون ھذا من التالیة األحكام تدخل ـ 70 الفصل
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 الخاصة، بالحسابات المتعلقة 29 الفصل من األولى الفقرة ‐

 48 الفصل من الخامسة والمّطة 45 الفصل من ثانیة فقرة الخامسة والمطة أولى فقرة الخامسة المطة ‐
 وبالمؤسسات والجھویة المركزیة بمصالحھا بالوزارات فیھم المرخص لألعوان الجملي بالعدد المتعلقة

 .الدولة بمیزانیة ترتیبیا میزانیاتھا الملحقة العمومیة

 .الممنوحة المالیة واالمتیازات الجبائیة بالنفقات المتعلقة 46 الفصل من عشر الثانیة المطة ‐

 

 ھیاكل قبل من القانون ھذا من 63 بالفصل إلیھما المشار األداء تقاریر وتقییم فحص یتم ـ 71 الفصل
 .2020 سنة أقصاه أجل في األداء لتقییم المنظم اإلطار صدور یتم أن إلى اإلداریة الرقابة

 

 التحلیلیة والمحاسبة العامة المحاسبة بمسك المتعلقة 28و 27 الفصل من كل أحكام تدخل ـ 72 الفصل
 وتدخل. 2022 سنة المیزانیة غلق قانون مشروع تقدیم بآجال المتعلقة 66 الفصل من األخیرة والفقرة
 طرف من علیھا والتصدیق المالیة بالقوائم المتعلقتین 68 الفصل من والثالثة الثانیة المّطتین أحكام

 .2023 سنة أقصاه أجل في النفاذ حیز المحاسبات محكمة

 القانون أحكام منھا وخاصة القانون لھذا المخالفة القانونیة والنصوص األحكام جمیع تلغى ـ 73 الفصل
 لھ والمنقحة المتممة والنصوص 1967 دیسمبر 8 في المؤرخ 1967 لسنة 53 عدد للمیزانیة األساسي
 .2004 ماي 13 في المؤرخ 2004 لسنة 42 عدد القانون وخاصة

 لدائرة والمنظم 1968 مارس 8 في المؤرخ 1968 لسنة 8 عدد القانون بأحكام العمل یتواصل
 لمحكمة المنظم القانون صدور حین إلى لھ والمتممة المنقحة الالحقة النصوص وجمیع المحاسبات
 1973 لسنة 81 عدد بالقانون الصادرة العمومیة المحاسبة مجلة بأحكام العمل یتواصل. المحاسبات

 .لھا التطبیقیة النصوص وإصدار تنقیحھا حین إلى 1973 دیسمبر 31 في المؤرخ

 

 .الدولة قوانین من كقانون وینفذ التونسیة للجمھوریة الرسمي بالرائد األساسي القانون ھذا ینشر

 .2019 فیفري 13 في تونس

 الجمھوریة رئیس

 السبسي قاید الباجي محمد


