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مبشروع قانون املالية العامة املوحد
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املادة األوىل
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المالية العامة ،وتسرى أحكامه على الجهات
التي تتضمنها الموازنةة العامةة للدولةة ،مةن وحةدات الجهةاز اإلداري للدولةة ،ووحةدات
اإلدارة المحلية،والهيئات العامة الخدمية ،وما يتبع هذه الجهةات مةن وحةدات ذات طةابع
خاص والصناديق والحسابات الخاصة ،والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
كما تسرى احكام القانون المرافق على الهيئات العامة االقتصادية.
وال تسري أحكام القانون المرافق على:
 الصناديق والحسابات التي تعتمد فى تمويلها بصفة أساسية على اشتراكات أعضائها.
 الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح باالستثناء ضمن بنود االتفاقيات الدولية.
املادة الثانية
يلغى القانون رقم  35لسةنة  1795بشةأن الموازنةة العامةة للدولةة  ،والقةانون رقةم
 129لسنة  1791بشأن المحاسبة الحكومية  ،كما يلغى أى حكم يخالف أحكةام القةانون
المرافق.
املادة الثالثة
يصدر وزير المالية الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خةالل سةنة مةن تةاري العمةل
به  ،وإلي أن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل بأحكام الالئحة التنفيذية للقةانون رقةم 35
لسنة  1795بشأن الموازنة العامة للدولة  ،والالئحة التنفيذية للقانون رقةم  129لسةنة
 1791بشأن المحاسبة الحكومية  ،والتعليمات القائمة حاليا ً وذلك فيما ال يتعةار مةع
أحكام القانون المرافق.
ولوزير المالية التفوي

فى بع

االختصاصات الممنوحة له فى القانون المرافق.
املادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاري نشره.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور  /مصطفى مدبولى
صدر في 2222/ / :
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( قانون املالية العامة املوحد )

الباب األول  :تعريفات ومبادىء املوازنة

املادة ( ) 1

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القةانون بالكلمةات والعبةارات التاليةة المعنةى المبةين قةرين
كل منها:
الموازنة العامة للدولة

:

موازنة البرامج واآلداء

:

البرامج

:

إطار موازنى متوسط المدى

:

الحساي الختامي

:

الوزارة
الوزير
السلطة المختصة
الجهات اإلدارية

:
:
:
:

الجهة المستقلة

:

الوحدات االقتصادية
الوحدة الحسابية المركزية

:
:

اإلنفاا الحكومي

:
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البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة فةى
إطار األهداف االستراتيجية للدولة.
أسةةلوي يهةةدف إلةةى رفةةع كفةةاءة وفاعليةةة اإلنفةةاا العةةام مةةن خةةالل ربةةط
االعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
وسةةائل إنتةةاا المخرجةةات أو الخةةدمات التةةى تقةةدمها وتحةةددها الةةوزارات
لتحقيق األهداف االستراتيجية للدولة.
بيان يحتوى على تقدير الموارد واالستخدامات لمةدة ثةالس سةنوات ماليةة
تالية لسنة الموازنة،وتكون تقديرات كل سنة مالية على حده.
تقرير عن التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات االدارية الداخلة فةى الموازنةة
العامة للدولة والملحقة بها فى نهاية السنة المالية.
وزارة المالية.
وزير المالية.
الوزيرأوالمحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسي األحوال.
الجهةةةةات التةةةةى تتضةةةةمنها الموازنةةةةة العامةةةةة للدولةةةةة ،والهيئةةةةات العامةةةةة
االقتصادية.
الجهةةات والهيئةةات واالجهةةزة التةةى يةةنص عليهةةا الدسةةتور بانهةةا مسةةتقلة
والجهةةات والهيئةةات واالجهةةزة التةةى يةةنص فةةي قةةانون انشةةائها علةةى أنهةةا
مستقلة.
الشركات والبنوك المملوكة للدولة بنسبة  %31فأكثر.
الوحدة الحسةابية بةالوزارة ،والتةى يةتم مةن خاللهةا تنفيةذ كافةة مةدفوعات
ومتحصالت الجهات اإلدارية.
كل ما يةتم إنفاقةه مةن موازنةات الجهةات اإلداريةة التةى تتضةمنها الموازنةة العامةة
للدولةةة ،والهيئةةات العامةةة االقتصةةادية والشةةركات المملوكةةة للدولةةة بحسةةي نسةةبة
الملكية .

االستحقاا الدستوري

:

:
العجز/الفائ (النقدي)
:
العجز/الفائ (الكلى)
:
العجز/الفائ (األولى)
صافي الحيازة من األصول المالية :
مصادر التمويل
التصنيف الوظيفي

:
:

التصنيف االقتصادي

:

التصنيف اإلداري

:

األساس النقدى

:

أساس االستحقاا

:

الحسابات الصفرية

:

الشفافية

:

اإلفصاح

:

المساءلة

:

الرقابة الداخلية

:
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القطاعةات الوظيفيةة بنسةبة

التزام الدولة بتوفير اإلنفاا الحكومي لةبع
من الناتج القومي اإلجمالى.
الفرا بين المصروفات واإليرادات.
العجز أو الفائ النقدي مضافا ً إليه صافي الحيازة من األصول المالية.
العجز أو الفائ الكلى مستبعد منه مدفوعات الفوائد.
الفرا بةين حيةازة األصةول الماليةة المحليةة واألجنبيةة وبةين المتحصةالت
من اإلقرا ومبيعات األصول المالية.
االقترا مضافا ً إليه حصيلة بيع األصول غير المالية.
مجموعة من األنشطة المتجانسة وفق طبيعتهةا والتةي تقةوم بهةا الجهةات
اإلدارية في إطار برامجها المعتمدة.
تصنيف االستخدامات والموارد الى أبواي ،ومجموعةات ،وبنةود ،وأنةوا
بما يتوافق وإحصاءات مالية الحكومة العامة.
تصنيف الجهات اإلدارية التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلى جهةاز
إدارى ،وإدارة محلية ،وهيئات عامة خدمية.
نظام محاسبى يتم فيه تسجيل الموارد عندما يتم تحصيلها نقدا ً ،وتسةجيل
االستخدامات عندما يتم سدادها نقدا ً.
نظةةام محاسةةبى يةةتم فيةةه تسةةجيل المةةوارد واالسةةتخدامات عنةةد اسةةتحقاقها
دون النظر إلى وقت تحصيلها أو سدادها.
الحسابات التى تحول أرصدتها يوميا ً الى حسابات موازية تفتح لكل منهةا
بحساي الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
الكشف عن الصورة المالية الحقيقيةة علةى أن تكةون البيانةات والتقةارير
الماليةةةة واألحةةةداس الجوهريةةةة عاكسةةةة للواقةةةع الحقيقةةةى لخطةةةة الةةةوزارة
المختصة أو الجهة المستقلة بشكل واضح وصريح.
عمليةةة الكشةةف عةةن معلومةةات ماليةةة وغيةةر ماليةةة تهةةم كافةةة المهتمةةين
والمعنيين ،وتتم بصةورة دوريةة  ،وفوريةة عنةد حةدوس المعلومةة  ،علةى
أن يتم إتاحة المعلومات فى نفس الوقت للجميع.
المحاسةةبة عةةن تحقيةةق األهةةداف المحةةددة  ،ومةةا ينةةتج عةةن أداء الجهةةة
اإلدارية من مخالفات لألسس والقواعةد واإلجةراءات الموضةوعة للحفةاظ
على األصول والممتلكات وحسن استخدام الموارد.
مجموعةةةة مةةةن السياسةةةات واإلجةةةراءات الموضةةةوعة لتحقيةةةق األهةةةداف
االسةةتراتيجية المحةةددة ،والتأكةةد مةةن سةةالمة وكفةةاءة تنفيةةذ أعمةةال الجهةةة
اإلداريةةة ،ومةةدى االلتةةزام بالسياسةةات اإلداريةةة المنظمةةة للعمةةل بمةةا يكفةةل
سالمة إعداد التقارير المالية والمحافظةة علةى أصةول وموجةودات الجهةة

اإلداريةة وحقوقهةا لةدى الغيةر ،و التأكةد مةن اكتمةال السةجالت المحاسةبية
وإعداد البيانات المالية السليمة فى الوقت المحدد لها.

املادة ( )0
تصدر الموازنة العامة للدولة عةن سةنة ماليةة تبةدأ مةن أول يوليةو وتنتهةى فةى أخةر
يونيه من كل عام.
املادة ( )3
تتضمن الموازنة العامة للدولة جميةع بةرامج الدولةة التةى يقةوم بهةا كةل مةن الجهةاز
اإلدارى للدولةة ووحةدات اإلدارة المحليةة والهيئةات العامةة الخدميةة  ،ومةا يتبةع هةذه
الجهات مةن وحةدات ذات طةابع خةاص والصةناديق والحسةابات الخاصةة ،والمشةروعات
الممولة مةن الحسةابات الخاصةة  ،فةى ضةوء األهةداف االسةتراتيجية للدولةة .وال تتضةمن
الموازنة العامة للدولة ما يأتى :
 الهيئةات العامةةة االقتصةةادية والتةةى تعةةد بشةأنها موازنةةات تقةةدم مةةن الةةوزير إلةةى مجلةةسالوزراء إلحالتها الةى مجلةس النةواي العتمادهةا  ،وتقتصةر العالقةة بةين موازنةات هةذه
الهيئةةات والموازنةةة العامةةة للدولةةة علةةى الفةةائ الةةذى يةةلول للدولةةة ومةةا يتقةةرر لهةةذه
الموازنات من قرو ومساهمات.
 الوحةةدات االقتصةةادية  ،وتقتصةةر العالقةةة بةةين الموازنةةة العامةةة للدولةةة وموازنةةات هةةذهالوحةةدات علةةى مةةا يةةلول للدولةةة كحصةةة فةةى توزيعةةات األربةةاح ومةةا قةةد يتقةةرر لهةةذه
الوحدات من قرو ومساهمات.
املادة ( )4
تلتزم الجهات اإلدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خةالل مراحةل إعةداد وتنفيةذ الموازنةة ،
ونشةةر التقةةارير والبيانةةات المرتبطةةة بةةاألداء لكةةل منهةةا بشةةكل دورى بمةةا يسةةمح بتحقيةةق
المشاركة المجتمعية.
املادة ( )5
تلتزم الجهةات االداريةة باإلفصةاح عةن المعلومةات الماليةة وغيةر الماليةة الجوهريةة،
والحساي الختامى والقوائم المالية لتلبية حاجة المستخدمين لها.
املادة ()6
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تقدر إيرادات البرامج دون أن يستنزل منهةا أيةة نفقةات ،وال يجةوز تخصةيص مةورد
برنامج معين لمواجهة استخدام محةدد إال فةي األحةوال الضةرورية التةي يصةدر بهةا قةرار
من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
املادة ( ) 7
مع عدم اإلخالل بما ورد فى شأنه نص خاص  ،يجوز بقرار من رئةيس الجمهوريةة
إنشةةاء صةةناديق أو حسةةابات خاصةةة تخصةةص فيهةةا مةةوارد برنةةامج معةةين السةةتخدامات
محددة ،وتعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التى تتضمنها الموازنةة
العامةةة للدولةةة وحةةدة واحةةدة ويجةةوز النقةةل بةةين اعتماداتهةةا فيمةةا بينهةةا بموافقةةة السةةلطة
المختصة.
ويعد لهذا الصندوا أو الحساي الخةاص موازنةة خاصةة بةه طبقةا للقواعةد واألحكةام
المنصوص عليها في هذا القانون  ،ويكون تمويل برامجه عن طريق مةوارده  ،ويراعةى
تضمين الحساي الختامى للجهة ما يتم صرفه وتحصيله منه خالل السنة المالية.
الباب الثانى  :أسس ومراحل إعداد املوازنة

املادة ( ) 8

تعةد الموازنةةة العامةة للدولةةة وتنفةذ علةةى أسةاس موازنةةة البةرامج واألداء فةةي ضةةوء
األهةةداف االسةةتراتيجية للدولةةة  ،وتبةةوي وفقةةا لكةةل مةةن البةةرامج ،والتصةةنيف االقتصةةادى
والتصنيف الوظيفى والتصنيف اإلدارى ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهةذا القةانون تقسةيمات
كل تصنيف من هذه التصنيفات فى ضوء المعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
وتعد موازنات الهيئات العامة االقتصادية وتنفذ على أساس موازنة البرامج واألداء
في ضوء األهداف االستراتيجية للدولة ،وتبوي وفقا ً لكل من البرامج والتقسةيم الةوظيفى
والنمطى لموازنات الهيئات العامة االقتصادية.
املادة ( ) 9
تلتةةزم الةةوزارة والةةوزارة المعنيةةة بةةالتخطيط بتخصةةيص نسةةي مةةن اإلنفةةاا الحكةةومى
للصحة ،والتعليم ،والتعليم الجامعى ،والبحس العلمى من النةاتج القةومى اإلجمةالى للوفةاء
باإلستحقاا الدستورى.
املادة ( )12
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تعةد الموازنةةة العامةة للدولةةة وتنفةذ وفقةا ً لالسةاس النقةةدى  ،وتعةد موازنةةات الهيئةةات
العامة االقتصادية وتنفذ وفقا ً ألساس االستحقاا.
ويجةةوز لةةرئيس مجلةةس الةةوزراء بنةةاء علةةى عةةر

ال ةوزير تعةةديل أسةةاس إعةةداد أو

تنفيذ الموازنة العامة للدولة بعد توافر مقومات التعديل.
املادة ( ) 11
يعد إطار موازنى متوسط المدى للموازنة العامة للدولة ،وموازنةات الهيئةات العامةة
االقتصادية لمدة ثالس سنوات مالية تالية لسنة الموازنة.
املادة ( ) 10

تقسم استخدامات املوازنة العامة للدولة إىل ما يأتي :
أوالً:المصروفات:
 الباي األول :األجور وتعويضات العاملين . الباي الثاني :شراء السلع والخدمات. الباي الثالس:الفوائد. الباي الرابع :الدعم والمنح والمزايا االجتماعية. الباي الخامس :المصروفات األخرى. الباي ا لسادس :شراء األصول غير المالية (االستثمارات).ثانيا :حيازة األصول المالية:
 الباي السابع :حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية.ثالثا :سداد القرو

:

 -الباي الثامن :سداد القرو

المحلية واألجنبية.

وتقسم موارد املوازنة العامة للدولة إىل ما يأتي:
أوال ً  :اإليرادات:
 الباي األول :الضرائي. الباي الثاني :المنح. الباي الثالس :اإليرادات األخرى.6

ثانيا ً  :مصادر التمويل:
 الباي الرابع  :المتحصالت من اإلقرا -الباي الخامس:االقترا

ومبيعات األصول المالية وغيرها من األصول.

.
املادة ( ) 13

تصنف الحسابات الحكومية إلى حسابات االستخدامات والموارد ،وحسابات األصول
والخصوم ،والحسابات النظامية  ،ويتم تصنيف وتبويي هذه الحسةابات وفقةا لتقسةيمات
الموازنة العامة للدولة ،ودليل إحصاءات مالية الحكومة  ،وتحدد الالئحة التنفيذية أنوا
هذه الحسابات على المستوى اإلجمالي والتفصيلي.
املادة ( ) 14
مةةع مراعةةاة أحكةةام قةةانون نظةةام اإلدارة المحليةةة تةةدرا بةةرامج المجةةالس المحليةةة
بموازنة ديوان عام المحافظة.
املادة ( ) 15
تعد الوزارة المعنيةة بةالتخطيط األهةداف االسةتراتيجية للدولةة بكافةة قطاعاتهةا لسةنة
الموازنة واإلطةار المةوازنى متوسةط المةدى بالتنسةيق مةع الةوزارات والجهةات المسةتقلة
بحسةةي االحةةوال والةةوزارة والبنةةك المركةةزى  ،مةةع تحديةةد أولويةةات تنفيةةذ تلةةك األهةةداف ،
وتعرضها على مجلس الوزراء إلعتمادها .
املادة ( )16
تتولى الوزارة اقتراح السياسة المالية العامةة للدولةة  ،مةع تةوفير مقومةات تطبيقهةا
ومتابعةةة تنفيةةذها فةةى ضةةوء األهةةداف االسةةتراتيجية للدولةةة – حةةال اقرارهةةا مةةن مجلةةس
الوزراء –  ،وتحدد الالئحة التنفيذية مقومات التطبيق والمتابعة.
املادة ( ) 17
يصدر الوزير سنويا ً منشورا ً عاما ً يتضمن القواعد واإلجراءات التةى تلتةزم الجهةات
اإلداريةةة باتباعهةةا عنةةد إعةةداد مشةةرو موازناتهةةا  ،وتخطةةر ك ةل وزارة أو جهةةة مسةةتقلة
بالسقف المالى لموازناتها المحدد من مجلس الوزراء وفقا ً لمستهدفات السياسةة الماليةة
العامة للدولة.
املادة ( ) 18
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تلتةةزم كةةل جهةةة إداريةةة بإعةةداد مشةةرو موازنتهةةا وفقةا ً لألهةةداف االسةةتراتيجية لكةةل
وزارة أو جهة مسةتقلة  ،علةى أن يةتم تقةديم مشةرو الموازنةة إلةى الةوزارة فةى الميعةاد
الذى يحدده الوزير وبحد أقصى ستة أشهر قبل بدء السنة المالية.
املادة ( ) 19
تعد كل وزارة أو جهة مستقلة مشرو اإلطار الموازنى متوسط المدى  ،ويقةدم مةع
مشرو موازنتها السنوية ،وعلى أن يعد اإلطةار وفةق القواعةد واإلجةراءات المتبعةة فةى
إعداد مشرو الموازنة السنوية وفى ضوء األهداف االستراتيجية للدولة.
املادة ( ) 02
تتةةةولى الةةةوزارة إعةةةداد مشةةةرو الموازنةةةة العامةةةة للدولةةةة بعةةةد دراسةةةة مشةةةروعات
الموازنات الواردة إليها من الجهات التى تتضةمنها الموازنةة العامةة للدولةة  ،واسةتطال
رأى البنةةك المركةةةزى فيمةةا يتعلةةةق بالتنسةةةيق بةةين كةةةل مةةةن السياسةةات الماليةةةة والنقديةةةة
واالئتمانيةة بمةةا يحقةةق األهةداف االسةةتراتيجية السةةنوية وتلتةةزم تلةك الجهةةات بتقةةديم كافةةة
البيانةةات والمعلومةةات واإليضةةاحات التةةي تطلبهةةا الةةوزارة فيمةةا يتعلةةق بإعةةداد مشةةرو
الموازنةةةة العامةةةة للدولةةةة  ،ولممثلةةةى الةةةوزارة حةةةق االطةةةال علةةةى الدراسةةةات واألبحةةةاس
والمعلومات الالزمة إلعداد مشرو الموازنة العامة للدولة.
وتتةةولى الةةوزارة إعةةداد مشةةرو اإلطةةار المةةوازنى متوسةةط المةةدى  ،محةةددا ً سةةقف
إلجمةالى اإلنفةةاا العةام للدولةةة موزعةا ً علةةى الةوزارات والجهةةات المسةتقلة وفةةق المعةةايير
المحددة فى إعداد مشرو الموازنة العامة للدولة.
وتحدد الالئحة التنفيذية أسس إعداد اإلطار الموازنى للةوزارات والجهةات المسةتقلة
بعد التنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط فيما يتعلق باالستثمارات.
املادة ( ) 01
يجوز العتبارات خاصة تقتضيها المصةلحة العامةة للةبالد أن تةدرا ضةمن بةرامج أو
أبةةةواي االسةةةتخدامات بالموازنةةةة العامةةةة للدولةةةة اعتمةةةادات إجماليةةةة لةةةبع

الجهةةةات أو

احتياطيةةةات عامةةةة دون التقيةةةد بالتصةةةنيف االقتصةةةادي لهةةةذه األبةةةواي  ،وذلةةةك لمواجهةةةة
االلتزامةةات الحتميةةة القوميةةة أو الطارئةةة  ،أو المصةةروفات أو االلتزامةةات التةةي لةةم يتسةةن
مراعاتها لدى إعداد مشرو الموازنة العامة للدولة أو غيرها من الضروريات.
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ويراعى أال يتجاوز مةا يةدرا كاعتمةادات إجماليةة للجهةة الواحةدة نسةبة ( )%3مةن
إجمالي االعتمادات المدرجة الستخدامات هذه الجهة بالموازنةة العامةة للدولةة ،وتسةتثنى
من ذلك موازنات القوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا .
كما يراعى أال يتجاوز ما يدرا كاحتياطيةات عامةة نسةبة ( )%3مةن إجمةالي بةرامج
أو استخدامات الموازنة العامة للدولة ،وتوز هذه االحتياطيات خالل السنة المالية على
أبةةواي وتقسةةيمات االسةةتخدامات المختلفةةة بمةةا فةةي ذلةةك الفوائةةد فةةي إطةةار المعةةايير التةةي
يعرضها الوزير على مجلس الوزراء  ،ويتضمن الحساي الختامي والقةوائم الماليةة التةى
تقدم لمجلس النواي ما تم استخدامه من هذه االحتياطيات.
املادة ( ) 00
تعةةد الةةوزارة جةةداول الخزانةةة العامةةة المرافقةةة لقةةانون ربةةط الموازنةةة العامةةة للدولةةة
ويعر

بها العجز/الفائ

النقةدي  ،والعجز/الفةائ

الكلةي  ،والعجز/الفةائ

األولةي ،

ويوضح بها مصادر التمويل .
املادة ( ) 03
يتةةولى الةةوزير عةةر

مشةةرو الموازنةةة العامةةة للدولةةة علةةى مجلةةس الةةوزراء ،

ويحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواي قبل تسعين يوما ً على األقل مةن بةدء السةنة
المالية.
املادة ( )04
يتولى الوزير عر

مشرو اإلطار الموازنى متوسط المدى على مجلس الوزراء،

لمناقشةةته واعتمةةاده وصةةدور قةةرار مةةن مجلةةس الةةوزراء بةةه ،واعتبةةار المعتمةةد الجمةةالى
االطار على مستوى كل وزارة أو جهة مستقلة هو السقف المالى لكل منها لدى إعةدادها
لمشرو موازنتها لسنوات اإلطار ما لم يطرأ أى تغيير.
املادة ( )05
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تصةةدر الموازنةةة العامةةة للدولةةة  ،وموازنةةات الهيئةةات العامةةة القوميةةة واالقتصةةادية
بقةةوانين ربةةط سةةنويةً ،ويجةةوز أن تتضةةمن هةةذه القةةوانين تعةةديالً فةةى قةةانون قةةائم بالقةةدر
الالزم.

الباب الثالث  :قواعد تنفيذ املوازنة وأحكام الصرف والتحصيل
املادة ( ) 06

يعد صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة ترخيصا ً لكل جهة تتضمنها الموازنة،
في حدود اختصاصةها  ،باسةتخدام االعتمةادات المقةررة لهةا فةى البةرامج المخصصةة مةن
أجلهةةا  ،وذلةةك مةةن أول السةةنة الماليةةة ،وتكةةون كةةل جهةةة مسةةئولة عةةن اتخةةاذ اإلجةةراءات
الالزمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق األهداف االستراتيجية المحددة لها.
ويعةةد صةةدور قةةوانين ربةةط موازنةةات الهيئةةات العامةةة االقتصةةادية ترخيصةةا لكةةل منهةةا
بالصرف فى حدود مواردها.
املادة ( ) 07
التأشيرات العامة الملحقة بقوانين ربط الموازنات يكون لها قوة القانون.
املادة ( ) 08
إذا لم تصدر قوانين ربط الموازنةات قبةل بةدء السةنة الماليةة يةتم الصةرف فةى حةدود
اعتمادات موازنةات السةنة الماليةة السةابقة إلةى حةين صةدورها  ،علةى ان يصةدر الةوزير
قرارا ً بذلك.
املادة ( ) 09
ال يعفي وجود اعتماد بقوانين ربط الموازنات من االلتزام بأحكام القةوانين واللةوائح
المعمول بها سواء فيما يخص تنظةيم السةلطات الماليةة والنظةام المحاسةبي أو مةا يتطلبةه
تنفيذ موازنات الجهات اإلدارية من إجراءات.
املادة ( ) 32
تلتزم الجهةات اإلداريةة بأخةذ موافقةة الةوزارة علةى مشةروعات القةوانين والقةرارات
التي من شأنها ترتيي أعباء مالية علةى الموازنةة  ،وذلةك قبةل التقةدم بهةذه المشةروعات
إلى الجهات المختصة.
12

املادة ( ) 31
ال يجةةوز أليةةة جهةةة مةةن الجهةةات اإلداريةةة عقةةد قةةرو أو الحصةةول علةةى تمويةةل أو
االرتبةةاط ببةةرامج غيةةر واردة فةةي الموازنةةة العامةةة للدولةةة أو موازنةةات الهيئةةات العامةةة
االقتصادية يترتي عليهةا إنفةاا مبةالن مةن موازنتهةا  ،أو ترتيةي أعبةاء ماليةة عليهةا فةي
مدة مقبلة إال بعد موافقة مجلس النواي ،وتحدد الالئحة التنفيذيةة الضةوابط واإلجةراءات
الالزمة في هذا الشأن.
املادة ( ) 30
ال يتم تنفيذ الفتاوى التى لها صفة العمومية ويترتي عليها أعباء ماليةة إال بعةد أخةذ
موافقةةة الةةوزارة  ،ويسةةتثنى مةةن ذلةةك الفتةةاوى الصةةادرة عةةن الجمعيةةة العموميةةة لقسةةمي
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أو أى جهة فى النزاعات بين الجهات اإلدارية وبعضها
البع

وفقا ً لقانون مجلس الدولة.
املادة ( )33
تفةتح بالوحةدة الحسةابية المركزيةة حسةابات لكةل جهةة مةن الجهةات التةى تتضةمنها

الموازنة العامة للدولة  ،والهيئات العامة االقتصادية وغيرها من األشةخاص االعتباريةة
العامة غير الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة والصناديق والحسابات الخاصة.
ويشمل حساي الخزانة الموحد المفتوح بالبنةك المركةزي حسةاي الوحةدة الحسةابية
المركزيةة  ،وحسةابات الهيئةات العامةة االقتصةادية ،وغيةر ذلةك مةن حسةابات خاصةة،
وحسابات متنوعة ذات أرصدة ،وحسابات األموال المساندة.
املادة ( ) 34
ال يجةوز للجهةات اإلداريةة فةتح حسةابات باسةمها أو باسةم الصةناديق والحسةابات
الخاصة التابعةة لهةا خةارا البنةك المركةزي إال بموافقةة الةوزير ،وبشةرط ان تكةون هةذه
الحسةابات صةفرية  ،ويسةتثنى مةن ذلةك وبموافقةة الةوزير فةتح حسةابات خاصةة بالبنةك
المركةزي أو غيةره مةن البنةوك الخاضةعة لرقابتةه لمةا تتلقةاه مةن تبرعةات أو إعانةات أو
هبات أو منح أو أية موارد أخري من خارا الموازنة العامةة للدولةة ،ويفةرد لكةل منهةا
حساي خاص ،ويتم الصرف منه في الغةر
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الةذي أنشة الحسةاي مةن أجلةه  .علةى أن

يختص رئيس الجهة أو من يفوضه بالتوقيع األول،ومديري ووكالء الحسابات بالجهات
اإلدارية بالتوقيع الثةاني علةى هةذه الحسةابات  .وتخضةع هةذه الحسةابات ألحكةام الرقابةة
الالزمةة لضةبطها وبمةا ال يتعةار

مةع الشةروط والقةرارات الصةادرة بقبةول األمةوال

الخاصة بها ،ووفقا ً لما تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات للرقابة عليها
موردا ً واستخداما ً.
املادة ( ) 35
على الجهات اإلداريةة قبةل االرتبةاط بأيةة مصةروفات أو إبةرام أيةة عقةود أو اتفاقةات
مالية الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام االرتباطات بإدارة الموازنة بالجهةة ،
بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونا ً بقيمةة االرتبةاط وفةى حةدود االعتمةادات
المدرجةة بالموازنةة ،ويحظةر علةى ممثلةى الةوزارة بالوحةدات الحسةابية الموافقةة علةى
صةرف أيةة مبةالن قبةل التأكةد مةن وجةود ارتبةاط ،وأن البنةد المخةتص يسةمح بالصةرف .
وتةنظم الالئحةة التنفيذيةة لهةذا القةانون نظةام االرتباطةات والسةجالت الالزمةة لمراقبتهةا،
ونظام االرتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التى تمتد ألكثر من سنة مالية.
املادة ( ) 36
ال يجوز تجاوز اعتمةاد أي بةاي مةن أبةواي االسةتخدامات المختلفةة أو نقةل اى مبلةن
من باي الى باي أخر من أبةواي الموازنةة أو الموافقةة علةى مصةروف غيةر وارد بهةا أو
زائد على تقديراتها إال بعد الرجو إلى الوزارة والحصول على موافقةة مجلةس النةواي،
وصدور القانون الخاص بذلك.
ويجوز النقل داخل اعتمادات البرنامج الواحد أو من برنامج إلى أخر فى ذات البةاي
بالجهةةة الواحةةدة أو بةةين جهةةات الموازنةةة العامةةة للدولةةة  ،وذلةةك علةةى ضةةوء مةةا يقةةرره
الةةوزير فةةي الحةةاالت التةةي تحةةددها الالئحةةة التنفيذيةةة لهةةذا القةةانون والتأشةةيرات الملحقةةة
بقانون ربط الموازنة العامة للدولة العتبارات تتعلق بإعةادة التنظةيم أو إلجةراء تسةويات
مالية وتنفيذ حتميات ضرورية  ،على أال تتجاوز جملةة المنةاقالت  ،بخةالف مةا ينقةل مةن
االحتياطيةات العامةة  ،نسةبة %12مةن االعتمةةادات األصةلية لكةل بةاي أو%1مةن إجمةةالي
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اسةةتخدامات البةةرامج بالموازنةةة العامةةة للدولةةة التةةي وافةةق عليهةةا مجلةةس النةةواي بةةدون
الفوائد أيهما أقل.
املادة ( )37
يجوز فى حالة وجود اعتمةادات ماليةة غيةر مسةتخدمة خةالل السةنة الماليةة السةابقة
تعزيز موازنات الجهات اإلدارية فى ضوء المنفذ الفعلى وقيمة األنشطة المرحةل تنفيةذها
مةةن سةةنة ماليةةة ألخةةرى بعةةد موافقةةة الةةوزارة  ،بمةةا ال يجةةاوز هةةذه االعتمةةادات  ،وتحةةدد
الالئحة التنفيذية الضوابط الحاكمة لذلك.
املادة ( ) 38
يحظةر صةرف أيةة مبةالن أو تسةويتها اال بعةد اعتمةاد أمةر الصةرف أو التسةوية مةن
رئيس الجهة أو من يفوضه وبعد استيفاء المستندات الالزمة ،وتحةدد الالئحةة التنفيذيةة
لهةةذا القةةانون المسةةتندات الواجةةي توافرهةةا لتأييةةد عمليةةات الصةةرف والتسةةوية ،
والمستويات الوظيفية التى لها حق التوقيع نيابة عن رئيس الجهة.
املادة ( ) 39
يمتنع ممثلةو الةوزارة والمسةئولين المةاليين بالجهةات اإلداريةة ألسةباي يوضةحونها
كتابةً عن تنفيذ أي أمر أو قرار أو صرف أي مبلن مخالف ألحكام الدسةتور أو القةوانين
أو قرارات جمهورية ،أو قرارات مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الةوزراء أو الةوزير
أو القواعد المالية الصادرة فى هذا الشأن.
ويجوز فى الحاالت التى يكةون فيهةا خةالف فةي الةرأي بةين ممثلةى الةوزارة والجهةة
اإلدارية عر

األمر على رئيس الجهة اإلدارية  ،وله وحده دون غيره فى هذه الحالةة

أن يعتمد الصرف على مسئوليته الشخصية والوظيفية.
وفى جميع األحوال التى يتم فيها الصةرف بالمخالفةة يجةي إخطةار الةوزارة والجهةاز
المركزي للمحاسبات كتابة بما تم.
املادة ( )42
يحظر على الجهة اإلدارية تحويل أيةة مبةالن ماليةة سةواء مةن أمةوال الوحةدات ذات
الطةابع الخةاص أو مةن الحسةابات الخاصةة إلةى صةناديق الرعايةة االجتماعيةة والصةحية
وصناديق التامين الخاصة بالعاملين وغيرها من االنظمة التةي تعتمةد فةى تمويلهةا بصةفة
أساسية على اشتراكات أعضائها.
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املادة ( ) 41
يكون الصرف من حسابات الجهات االدارية ،بموجي أوامةر دفةع إلكترونيةة موقعةة
إلكترونيا ً توقيعا ً ثانيا ً من مديري أو وكالء الحسابات دون غيرهم ،ويتولى رئيس الجهةة
االداريةة أو مةن يفوضةه التوقيةع إلكترونيةا ً توقيعةا ً أول علةى هةذه األوامةر ،وذلةك وفقةا ً
للنظةام المحاسةبي المتبةع فةي كةل جهةة  ،وفيمةا لةم يةرد فةي شةأنه نةص خةاص  ،ويكةون
التوقيعان اإللكترونيان األول والثاني بموجي مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصةديق
اإللكتروني الحكومي بالوزارة.
ويكةون الصةرف مةن حسةابات األشةخاص االعتباريةة العامةة بالوحةدة الحسةابية
المركزيةة ،بةأوامر دفةع إلكترونيةة موقعةة إلكترونيةا ً توقيعةا ً أوال ً وثانيةا ً مةن المختصةين
بالشخص االعتباري العام المبلغة توقيعاتهم إلكترونيا للوحدة الحسابية المركزية.
وتتةولى الوحةدة الحسةابية المركزيةة التعامةل علةى حسةاباتها المفتوحةة بالبنةك
المركزي ،من خالل أوامر تحويل إلكترونية تحمل توقيعين أول وثان معتمدين.
ويجوز في حاالت الضرورة القصوى التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون أن
يتم الصرف والتعامةل علةى حسةابات الجهةات التةى تتضةمنها الموازنةة العامةة للدولةة أو
حسابات الهيئات العامة االقتصةادية وحسةابات األشةخاص االعتباريةة العامةة ،مةن خةالل
أوامر دفع ورقية تحمل التوقيعات ذاتها.
املادة ( )40
تلتزم الجهة اإلدارية بنا ًء على طلي المستفيدين بإبالغهم بالمبةالن الماليةة التةي تةم
تحويلها إلى حساباتهم شهريا ً بأى من وسائل الةدفع االلكترونةي الحكةومي بهةا ،وأسةباي
تحويل هذه المبالن  ،وذلةك عةن طريةق البريةد االلكترونةي المقةدم مةنهم ،أو بأيةة وسةيلة
أخةةرى ممكنةةة ،علةةى أن يتحمةةل المسةةتفيد تكلفةةة هةةذه الخدمةةة خصةةما ً مةةن مسةةتحقاته
ويستثنى من ذلك البريد االلكترونى  ،وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
املادة ( ) 43
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يتم تحصيل الموارد بأى من وسةائل التحصةيل اإللكترونةى  ،وعلةى ممثلةي الةوزارة
بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالن المحصلة  ،وتحدد الالئحة التنفيذية الحاالت
التي يجوز فيها التحصيل بوسائل أخرى غير الكترونية ومواعيد وإجراءات التوريد.
املادة ( )44
ال يجةوز الى جهةة إداريةة أو أي مةن مسةئوليها أو موظفيهةا قبةول أيةة تبرعةات أو
إعانات أو هبات لصالح الجهة إال بعةد الحصةول علةى الموافقةات الالزمةة وفةق السةلطات
المخولةة  ،ويةتم التصةرف فةي ذلةك وفقةا للضةوابط واإلجةراءات التةي تحةددها الالئحةة
التنفيذية.
املادة ( ) 45
تحصل الجهة االدارية مقابل تأخير عن المبالن التةى تةورد بعةد الموعةد المحةدد لهةا
وعلى باقى السلفة الملقتة التةي يتةأخر تسةويتها عةن المواعيةد المقةررة ،ويراعةي فةي
تقةدير ذلةك المقابةل أن يكةون محسةوبا ً علةى أسةاس معةدل االقةرا

والخصةم السةاري

المعلن من البنك المركزى فى التاري المحدد للتوريةد أو تسةوية السةلفة أيهمةا أعلةى ،
وذلك ما لم تق

قوانين أخري بفر

مقابل أعلي.

ويسأل المتسبي عن التأخير فى توريد المبةالن المحصةلة أو تسةوية السةلفة ،وفقةا ً
لقانون الخدمة المدنية ،أو القانون المنظم لشئون الجهة.
وللوزير تخفي

المقابل المشار إليه أو اإلعفاء منه  ،إذا ثبت أن التأخير كان لعذر

قهري ،وتوضح الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات المنظمة لذلك.
املادة ( )46
للةوزير الخصةةم علةةى حسةةابات الجهةةات اإلداريةةة بقيمةةة أيةةة مسةةتحقات ماليةةة لصةةالح
الخزانة العامة للدولة بما تسمح به أرصدتها.
املادة ( ) 47
ينةدرا ضةمن إيةرادات الجهةة اإلداريةة مرتبةات ومكافة ت وبةدالت العةاملين بهةا ،
وغيرهةا مةن المسةتحقات الماليةة  ،التةي لةم يطالةي بهةا خةالل خمةس سةنوات مةن تةاري
استحقاقها.
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املادة ( ) 48
تتولي الخزانة العامة تمويل عجز موازنات الجهات التةى تتضةمنها الموازنةة العامةة
للدولة ،ويلول اليها فوائ

تلك الجهات  ،وتحةدد الالئحةة التنفيذيةة ضةوابط وإجةراءات

ذلك.
املادة ( )49
يكون الوزير مسئوال ً عن متابعة تنفيذ اداء الموازنة العامة للدولة وعر

التقارير

الخاصة بها على مجلس الوزراء ومجلس النواي  ،وأى مهام أخرى الزمة لتنفيذ أحكةام
هذا القانون فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
املادة ( ) 52
تسةجل األصةول غيةر الماليةة ( االسةتثمارات ) بالقيمةة الفعليةة لكافةة التوريةدات
واألعمال فى حسابات نظامية مستقلة ،وتنظم الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل
المعامالت المشار اليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها.
وتعد كل جهة إداريةة بيانةا عةن شةراء األصةول غيةر الماليةة ( االسةتثمارات) التةي
تملكها ،توضح فيه ما تم تنفيذه ،وما تم إنفاقه حتى نهايةة السةنة الماليةة علةى كةل نةو
من األصول التي يتكون منها كةل مشةرو علةى حةده ،وذلةك وفقةا لألسةس التةي تضةعها
الوزارة ،وتوضح الالئحة التنفيذية للقةانون هةذه األسةس والقواعةد واإلجةراءات الالزمةة
لتنفيذ ذلك.
املادة ( ) 51
تحةتفظ الجهةة اإلداريةة بمجموعةة مسةتندية ودفتريةة ونمةاذا محاسةبية ورقيةة
والكترونيةة ومطبوعةات ذات أهميةة تحةددها الالئحةة التنفيذيةة ،وال يجةوز إدخةال أيةة
تعديالت أو إلغاء أي من هذه المسةتندات أو الةدفاتر أو السةجالت أو النمةاذا المحاسةبية
الورقيةة أو اإللكترونيةة أو المطبوعةات ذات األهميةة الواجةي اسةتخدامها ،اإل بتةرخيص
كتابي من الوزارة.
ويجوز للجهة اإلدارية إضافة سجالت أو دفاتر أو نماذا تكميليةة ،إذا اقتضةت ذلةك
طبيعة النشاط أو لتحقيق المزيد من أهداف الرقابة الداخلية.
الباب الرابع  :الرقابة املالية والضبط الداخلى

املادة ( ) 50
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يصدر الوزير القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات اإلداريةة ،ولةه حةق االطةال
علي حساباتها وحصر أرصدتها لدي الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي وجميع
البنةوك ،سةواء كانةت حسةابات جاريةة أو حسةابات ودائةع أو غيةر ذلةك مةن الحسةابات
بالعملة المحلية أو بالعمالت األجنبية.
وللوزير حةق السةحي علةي حسةاي أى بنةك تحةت إشةراف البنةك المركةزي ال يلتةزم
بتحويةل المبةالن المودعةة بالحسةابات الصةفرية لديةه إلةي الحسةابات الموازيةة المفتوحةة
بحساي الخزانة الموحد في ذات يوم اإليدا  ،وفي حدود المبلن المود مضافا ً إليه مبلن
يعادل نسبة سةعر االئتمةان والخصةم مضةروبا ً فةي المبةالن المتةأخرة ،وذلةك علةي أسةاس
سنوي  .وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساي الخزانة الموحد ملكا لتلك
الجهات ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تلديها الخزانة العامة.
وال تسرى أحكةام هةذه المةادة علةى كةل مةن وزارة الةدفا والهيئةة القوميةة للتةأمين
االجتماعي ،والهيئة القومية للبريد  ،والهيئات المنشةأة بقةانون التةأمين الصةحى الشةامل
الصادر بالقانون رقم  2لسنة.2219
وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الحسابات.
املادة ( ) 53
تختص الوزارة بالرقابة المالية قبةل الصةرف علةى تنفيةذ موازنةات الجهةات اإلداريةة
وتةةةتم الرقابةةةة عةةةن طريةةةق ممثليهةةةا  ،ولهةةةم فةةةى سةةةبيل ذلةةةك حةةةق االطةةةال علةةةى جميةةةع
المسةةتندات ولةةو كانةةت سةةرية  ،وللجهةةات اإلداريةةة القيةةام بالرقابةةة الداخليةةة بمةةا ال يخةةل
باختصاصات الوزارة ،ويشرف ممثلو الوزارة على أعمال الحسابات بالجهات اإلداريةة ،
وتبةين الالئحةة التنفيذيةة سةلطات واختصاصةات ممثلةي الةوزارة فةى مراقبةة تنفيةذ هةذا
القانون.
املادة ( ) 54
يشةرف ممثلةو الةوزارة علةى العةاملين بالوحةدات الحسةابية بالجهةات اإلداريةة فنيةا ً
وإداريا ،وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد تنفيذ ذلك.
املادة ( ) 55
تلتةةزم كةةةل جهةةة إداريةةةة بإعةةةداد نظةةام الرقابةةةة الداخليةةةة وفقةةا ً للمعةةةايير المحاسةةةبية
والقواعةةةد واإلجةةةراءات التةةةى تركةةةز علةةةى رفةةةع كفةةةاءة أداء األعمةةةال وتحقيةةةق األهةةةداف
االستراتيجية للجهة ،والتأكد من االلتزام بالسياسات اإلدارية المنظمة للعمل داخل الجهةة
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بما يكفل سالمة إعداد التقارير المالية  ،والمحافظة على موجودات الجهة وحقوقها لدى
الغير ،مع إخطار الوزارة بهذا النظام  ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهةذا القةانون اإلجةراءات
الواجي اتباعها فى هذا الشأن.
املادة ( ) 56
تعةد كةل جهةة مةن الجهةات اإلداريةة سةجالً لكةل مةن األصةول الثابتةة وموجةودات
المخازن ،يتم تحةديثهما بشةكل دوري ألغةرا

المتابعةة والرقابةة ،مةع إظهةار قيمةة كةل

منهمةا فةي نهايةة السةنة الماليةة  ،ويرفةق بيةان بهةذه األصةول والوجةودات بالحسةاي
الختامي والقةوائم الماليةة  ،مةع بيةان التغيةرات التةي طةرأت عليهةا خةالل السةنة الماليةة،
وذلك وفقا لألسس والقواعد التي تبينها الالئحة التنفيذية.
املادة ( ) 57
علةى رئةيس الجهةة اإلداريةة تشةكيل لجنةة مةن العةاملين بهةا لجةرد الخةزائن ،وتحةدد
الالئحة التنفيذية ضوابط ذلك.
املادة ( ) 58
يتولى ممثلو الوزارة بالجهات اإلدارية فحةص ومراجعةة التقةارير الماليةة الشةهرية
والربع سنوية والحساي الختامي والقوائم المالية التى تعةدها الوحةدة الحسةابية الواقعةة
تحةةت إشةةرافهم ،فةةى ضةةوء القواعةةد والتعليمةةات التةةى تصةةدرها الةةوزارة  ،وذلةةك قبةةل
اعتمادهةا مةن رئةيس الجهةة اإلداريةة ،ويكةون إبةداء مالحظةاتهم أو تحفظةاتهم كتابةة ،
وعلةى الوحةدة الحسةابية العمةل علةى إجةراء التعةديل وفقةا لمالحظةات وتحفظةات ممثلةي
الوزارة.
وفى حال عدم توافق اآلراء يتم اإلفصاح في الحساي الختامي والقوائم المالية عن
المالحظةات والتحفظةات التةي أبةداها ممثلةو الةوزارة ولةم تقةم الجهةة بتعةديلها ،وتخطةر
الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات بتلك المالحظات والتحفظات مةع ضةرورة الفصةل
بينهما ،وتعتبر جزء ال يتجزأ من الحساي الختامى والقوائم المالية.
املادة ( ) 59
تختص أجهزة التفتيش المالى بالوزارة بالتفتيش على الوحةدات الحسةابية للجهةات
اإلدارية ،وللمفتشين حق االطال على كافة المستندات والسةجالت التةي تتطلبهةا طبيعةة
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عملهم ،واستخراا صور ضوئية مما يلزم فى حال الضرورة ،ولهم حق التفتيش علةى
المخازن والخزائن ووحدات التحصيل ،وذلك دون اإلخالل باختصاصات الجهاز المركزي
للمحاسبات فى الرقابة طبقا ً لقانون إنشائه.
وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون اختصاصات أجهزة التفتيش المالى بالوزارة.
املادة ( ) 62
يكون لمفتشي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علةى طلةي
الوزير صفة الضبطية القضائية.
املادة ( )61
يجوز بموافقة الوزير  ،وبنا ًء على طلي النائي العام أو رئيس هيئة النيابة االداريةة
بحسي األحوال ،االسةتعانة بأحةد أعضةاء التفتةيش المةالي بةالوزارة السةتطال رأيةه فةي
المسائل المتعلقة بما تجريه سلطات التحقيق وفى حدود االختصاص ،وبما ال يلثر علةى
سير عمله األصلي ،ويعتبر أعضاء التفتيش في هذه الحالة بمثابة الخبراء.
املادة ( ) 60
مةع عةدم اإلخةالل باختصاصةات هيئةة النيابةة االداريةة والمحةاكم التأديبيةة ،تخةتص
الوزارة بمسائلة ممثليهةا التةابعين لهةا بالجهةات اإلداريةة عمةا يقةع مةنهم مةن أخطةاء أو
مخالفات ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح الماليةة ،وال
يجوز اتخاذ إجراءات اإلحالة للتحقيق مع ممثلي الوزارة اال بعد الحصول علةى اذن مةن
الوزير وتخطر الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجةة التحقيةق والقةرار الصةادر
بشأنه خالل خمسة عشر يوما ً من تاري صدوره ،وذلك كله دون اإلخةالل باختصاصةات
الجهةاز وفقةا لقانونةه  .وتكةون مسةاءلة مةن عةداهم مةن العةاملين بالشةئون الماليةة
والحسابية من اختصاص السلطة المختصة أو من تفوضه.
املادة ( ) 63

17

تلتةزم الجهةات اإلداريةة بإخطةار الةوزارة والجهةاز المركةزي للمحاسةبات والجهةات
الرقابيةة المعنيةة ،بمةا يقةع بالجهةة مةن حةوادس االخةتالس والسةرقة والحريةق والتبديةد
واإلهمةال ومةا فةى حكمهةا الةذي يترتةي عليةه ضةرر مةالي  ،وتحةدد الالئحةة التنفيذيةة
اإلجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحاالت.
الباب اخلامس  :احلسابات اخلتامية

املادة ( ) 64
يصدر الوزير سنويا ً القرارات الوزارية الالزمة لتحديد المواعيد التى:

(أ) تلتزم بها الجهات االدارية والوحدات االقتصادية لتقديم حساباتها الختامية
وقوائمها المالية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
(ي) تقدم الجهات االدارية الحسابات الختامية والقوائم المالية المتضمنة جميع
التسويات الحسابية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
(ا) تلتزم بها الوزارة للقيام بإجراء التسويات والتعديالت اإلضافية على الحسابات
الختامية والقوائم المالية للجهات اإلدارية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بها.
املادة ( ) 65
تلتزم كل جهة إدارية بإعداد الحساي الختامي والقوائم المالية الخاصة بها متضمنة
كافة البيانات المالية الالزمة وأى تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
املادة ( ) 66
تلتزم الجهات اإلدارية بإعداد تقرير أداء عةن مةدي تحقيقهةا لألهةداف االسةتراتيجية
المحةةددة له ةا فةةي السةةنة الماليةةة  ،وتقةةديمها إلةةى الةةوزارة والةةوزارة المعنيةةة بةةالتخطيط
والجهاز المركزي للمحاسبات مشفوعا ً ببيان أسباي انحراف المنفذ الفعلي عةن األهةداف
االسةةتراتيجية المعتمةةدة  ،حةةال حةةدوس ذلةةك  ،وذلةةك وفقةا ً للشةةروط واألوضةةا والمواعيةةد
التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
املادة ( ) 67
يق ةدم الجهةةاز المركةةزي للمحاسةةبات تقريةةر عةةن نتةةائج مراجعةةة الحسةةابات الختاميةةة
والقوائم الماليةة للجهةات االداريةة والوحةدات االقتصةادية إلةى كةل مةن الةوزارة والةوزارة
المختصة أو الجهة المسةتقلة خةالل شةهر مةن تةاري تسةلمه لكةل مةن الحسةاي الختةامى
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والقوائم المالية  ،وتحدد الالئحة التنفيذية الفترة التى يقوم الجهاز المركزى للمحاسةبات
بمراجعةةةة وتقةةةديم تقريةةةر عةةةن أداء كةةةل وزارة أو جهةةةة مسةةةتقلة فةةةى ضةةةوء األهةةةداف
االستراتيجية المحددة لها.
املادة ( ) 68
تعةةد الةةوزارة مشةةرو الحسةةاي الختةةامى للدولةةة عةةن السةةنة الماليةةة المنتهيةةة وفق ةا ً
لتصةةنيفات الموازنةةة الةةواردة بهةةذا القةةانون  ،ويشةةتمل علةةى القةةوائم والمراكةةز الماليةةة
للجهات اإلدارية والوحدات االقتصادية فةى نهايةة السةنة الماليةة  ،وتعةد الةوزارة المعنيةة
بالتخطيط تقرير أداء عن مدى تحقيق األهداف االستراتيجية للدولة.
املادة ( ) 69
تحيةةل الةةوزارة إلةةى مجلةةس النةةواي وإلةةى الجهةةاز المركةةزي للمحاسةةبات مشةةروعات
قةةوانين ربةةط الحسةةابات الختاميةةة للموازنةةة العامةةة للدولةةة  ،وموازنةةات الهيئةةات العامةةة
االقتصةةادية والهيئةةة القوميةةة لإلنتةةاا الحربةةى  ،وبياناتهةةا التفصةةيلية بعةةد إجةةراء كافةةة
التسويات التعديلية الالزمة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
املادة ( ) 72
يقةةدم الجهةةاز المركةةزي للمحاسةةبات إلةةى مجلةةس النةةواي تقريةةرا ً سةةنويا ً عةةن مراجعةةة
الحسةةابات الختاميةةةة والقةةةوائم الماليةةةة وتقيةةةيم األداء فةةةى ضةةةوء األهةةةداف االسةةةتراتيجية
للجهات اإلدارية في موعد أقصاه خمسة أشهر من انتهاء السنة الماليةة ،ويرسةل نسةخة
منها إلى الوزارة والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.
الباب السادس  :أحكام عامة

املادة ( )71

يكون كل وزير أو رئيس جهة مسةتقلة مسةئوال ً فةى نطةاا وزارتةه والجهةات التابعةة
له أو الجهة المستقة بحسي االحوال  -فيما يتعلق بالموازنة – عما يأتى:
 تقديم مشروعى الموازنة واإلطار الموازنى متوسط المدى الى الوزارة فى المواعيد
المحددة  ،وذلك فى ضوء األهداف االستراتيجية المراد تحقيقها.
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 متابعة التنفيذ الفعلى ألداء الموازنة فنيا ً وماليا ً فى ضوء األهداف االستراتيجية
والمخصصات المالية المعتمدة.
 رقابة أصول الدولة والتزاماتها.
املادة ( )70
يشترط لشغل أو االستمرار في شغل وظائف مسئولى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنةة
بةالوزارة  ،ومةوظفي الوحةدات الحسةابية بالجهةات االداريةة  ،التأهيةل العلمةي المناسةي
واجتيةاز التةدريي الةالزم ،وتحةدد الالئحةة التنفيذيةة القواعةد المنظمةة للتأهيةل العلمةي
والتدريي الالزم.

املادة ( ) 73
تلتزم الجهات اإلدارية بتوفير الموارد البشةرية الالزمةة للوحةدات الحسةابية التابعةة
لها وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها الالئحة التنفيذية.
املادة ( )74
يحظر علي الجهة اإلدارية منح أى مزايا مالية أو عينية لممثلى الجهات األخرى إال
بموافقة السلطة المختصة التابع لها المستفيد.
املادة ( ) 75
تختص الوزارة بإنشاء الوحدات الحسةابية أو دمجهةا أو إلغائهةا فةى ضةوء المعةايير
والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.
املادة ( )76
تعد المراسالت والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد اإللكتروني الحكومي ،وعلى
منظومةة الةوزارة مةن خةالل األكةواد الملسسةية للوحةدات الحسةابية بالجهةات اإلداريةة ،
والموافقات المالية المرسلة عبةر الةنظم اآلليةة المرتبطةة بالتصةديق اإللكترونةي المعتمةد
مخاطبةات وموافقةات رسةمية ،وتعةد مةن المسةتندات األصةلية المعتمةدة  ،وتحةدد الالئحةة
التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.
املادة ( )77
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تكتسي المحررات الموقعة إلكترونيا ً حجية اإلثبات  ،وتحةدد الالئحةة التنفيذيةة لهةذا
القانون الضوابط الفنية والتقنية الالزمة لذلك.
املادة ( ) 78
ال يجوز للجهة اإلدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتي عليها آثار ماليةة  ،إال
بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
املادة ( )79
يصةدر الةوزير الالئحةة الماليةة للموازنةة والحسةابات والتةي تعةد دليةل لإلجةراءات
المنظمة ألعمال ممثلي الوزارة والمسئولين الماليين بالجهات اإلدارية.

املادة ( ) 82
تشةكل بةالوزارة بقةرار مةن الةوزير  ،لجنةة دائمةة للماليةة العامةة تخةتص بةاقتراح
القواعد التةى يقتضةيها تطبيةق أحكةام هةذا القةانون والتأكةد مةن مالئمتهةا لةدليل حسةابات
الحكومةة ونظةم المعلومةات المحاسةبية  ،التةى تكفةل إعةداد البيانةات والنتةائج التحليليةة
الالزمةة لرسةم السياسةات الماليةة ورفةع كفةاءة الخةدمات التةى تلديهةا الجهةات اإلداريةة
وتطةوير الةنظم المحاسةبية ،وفقةا ً لألسةاليي الفنيةة المتقدمةة ،كمةا تتةولى اقتةراح معةايير
المحاسبة الحكومية والسياسات المحاسبية وتطويرها وإدخال التعديالت عليها.
املادة ( )81
تلتةةزم الجهةةات اإلداريةةة باسةةتخدام األنظمةةة والتطبيقةةات الذكيةةة فةةى إعةةداد وتنفيةةذ
موازناتها على النحو الذى تقرره الوزارة وتحدده الالئحة التنفيذية.
املادة ( ) 80
يعد من المخالفات المالية ما يأتى :
 -1عةةدم تقةةديم الجهةةة اإلداريةةة للموازنةةة أو الحسةةابات الختاميةةة أو القةةوائم الماليةةة أو
تقارير تقييم األداء الخاصة بها ،أو بياناتها التفصةيلية ،أو تقةديمها غيةر مسةتوفاة أو
في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
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 -2عةةدم إمسةةاك الةةدفاتر والسةةجالت المحاسةةبية والقيةةد فيهةةا بانتظةةام وفقةةا لمةةا تنظمةةه
الالئحة المالية للموازنة والحسابات.
 -5عةةةدم تمكةةةين ممثلةةةى الةةةوزارة وأعضةةةاء الجهةةةاز المركةةةزي للمحاسةةةبات مةةةن القيةةةام
بواجبةةاتهم أو ممارسةةة اختصاصةةاتهم فةةى الرقابةةة والتفتةةيش وطلةةي المسةةتندات أو
االطال عليها.
 -4امتنةا الجهةة اإلداريةة عةن تةوفير المسةتندات والسةجالت والبيانةات التةى تتطلبهةا
أعمال الفحص أو التأخير فى ذلك.
 -3تجةةاوز االعتمةةةادات المدرجةةة بالموازنةةةة دون الحصةةةول علةةى الموافقةةةة والتةةةرخيص
المالى الالزمين.
 -6التخلي للغير عن مفاتيح التصديق اإلليكتروني لصاحي التوقيع األول والثةاني ،وذلةك
دون إخالل بما يترتي عليها من جرائم تنظمها القوانين األخرى.
 -9مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا ً له.
الباب السابع  :أحكام انتقالية

املادة ( )83

يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج واألداء فى غضون
أربعة سنوات من العمل بأحكام هذا القانون ،مع مراعاة تطوير نظام الرقابةة بمةا يناسةي
تطبيق موزانة البرامج واألداء ويحقق االستخدام األمثةل لمةوارد الدولةة بكفةاءة وفاعليةة
ويضةةةمن تحقيةةةق األهةةةداف االسةةةتراتيجية للدولةةةة ،وعلةةةى أن تحةةةدد الالئحةةةة التنفيذيةةةة
المتطلبات والضوابط الالزمة لهذا التحول.
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