
 ميالدية بتعديل أحكام قانون النظام المالي للدولة  4791( لسنــة 62قانون رقـــم )

 باسم الشعب 

 

 مجلس قيادة الثورة

 

 .م 4727من ديسمبر 44هـ الموافق  4837/ من شوال 6بعد اإلطالع علي اإلعالن الدستوري الصادر في  -

 

  . وعلي قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له -

 

  . وبناًء علي ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء -

 

 أصدر القانون اآلتي

 

 المادة األولي

 

 -: ( من قانون النظام المالي للدولة المشار إليه النصان اآلتيان8،3ستبدل بنص المادتين )

 

 :(8مادة )

 

 .ة المالية اثنا عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في الحادية والثالثين من ديسمبر من كل سنةالسن

 

  :(3مادة )

 

 . يصدر وزير الخزانة منشوراً سنوياً بالقواعد والتوجهات الالزمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده

 

 أغسطس من كل سنة تقديم وعلي الوزارات والمصالح في موعد أقصاه الحادي والثالثين من 

 

تقديراتها بشأن المصروفات واإليرادات إلي وزارة الخزانة بعد اعتمادها من الوزير المختص ، ويجب أن تكون 

هذه التقديرات مفصلة وموضحاً بها األسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع 

، وتتولي اللجنة إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة تقديرات كل وزارة  اعتمادات السنة الجارية وإيضاح أسبابه

أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها وسماع 

سبتمبر من كل  83إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية علي وزير الخزانة في موعد ال يجاوز 

 . سنة

 

 .ويقدم المشروع الميزانية إلي مجلس قيادة الثورة قبل بداية السنة المالية بشهرين علي األقل لفحصها واعتمادها

 

 المادة الثانية

 

 . علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ القانون . وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

 

 

 مجلس قيادة الثورة 

 

 م أحمد جلود الرائد / عبد السال

 

 رئيس مجلس الوزراء 

 

محمد علي الجدي)وزير العدل( الدكتور / مفتاح األسطى عمر )وزير  ( الرائد/ الخويلدي الحميدي )وزير داخلية

 (الصحة

 



عز الدين المبروك )وزير النفط ( محمد علي تبو)وزير الزراعة واإلصالح  ( عبد العاطي العبيدي )وزير العمل

 ( الزراعي

 

المهندس/طه الشريف بن عامر عبد العاطي  (محمد أحمد المنقوش )وزير اإلسكان والمكلف بالمرافق /ندس المه

 (العبيدي )وزير الموصالت والمكلف بالكهرباء وزير الخارجية / بالوكالة

 

 جاد هللا عزوز الطلحي )وزير الصناعة والمعادن ( محمد الزروق رجب (أبوبكر علي الشريف )وزير االقتصاد

وزير اإلعالم )أبوزيد عمر دوردة  (الدكتور / محمد أحمد الشريف )وزير التعليم والتربية ( )وزير الخزانة

 (وزير التخطيط ) والثقافة( عبد الكريم فتح هللا بللو

 

عبد الحميد الصيد الزنتاني )وزير الخدمة  (عبد الحميد الصيد الزنتاني )وزير الشباب والشؤون االجتماعية

  ( بالوكالة( المهندس / عبد المجيد القعود )وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية الوطنية

 

 هــ4871/ محرم  62صدر في 

 

  .م 4791فبراير  43الموافق 
 


