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  الباب األول
  المحاسبة الحكومية

  الفصل األول
  الحكوميو ونطاؽ سريانيا ةأىداؼ المحاسب

 (7)المادة 
 

االدارى ووحدات الحكـ المحمى والييئات العامة  تسرى أحكاـ ىذا القانوف عمى وحدات الجياز
كما تسرى أحكامو عمى  ،تشمميا الموازنة العامة لمدولة األخرى التىالخدمية وكافة األجيزة 

لـ يرد بشأنو نص  أو القرارات الصادره بشأنيا قواعد خاصة فيما الجيات التى تتضمف القوانيف
والموائح المذكورة ويطمؽ عمى الوحدات والييئات واألجيزة التى تسرى عمييا  خاص فى القوانيف

 .يات االداريةالقانوف الج أحكاـ ىذا
 

 (2)المادة 
الجيػات االداريػة  يقصد بالمحاسبة الحكومية فى تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف القواعػد التػى تمتػـز بيػا

العمميػات الماليػة التػى تجرييػا وقواعػد  فى تنفيذ الموازنة العامة لمدولػة وتأشػيراتيا وتسػجيؿ وتبويػ 
ظيار وتحميؿ النتائج التى تعبر عنيا المراكػز  الرقابة المالية قبؿ الصرؼ ونظـ الضبط الداخمى وا 

 . الجيات وبحيث تعطى صورة حقيقية ليا المالية والحسابات الختامية ليذه
 

 (3)المادة 
 : اآلتية األغراض تحقيؽ إلى أساسية بصفة الحكومية المحاسبة تيدؼ

 األمػواؿ أو االداريػة الجيػات ألمػواؿ بالنسػبة الػداخمى الضػبط ونظـ الصرؼ قبؿ المالية لرقابةا -
 .حقوقا أو أصوال أو إيرادا كانت سواء تديرىا التى

 .المصروفات ترشيد -
 .بيا الوفاء ومتابعة االدارية الجيات إلتزامات عمى الرقابة -
 .لمدولة العامة الموازنة تنفيذ نتائج إظيار -
تخاذ السياسة ورسـ المالية المراكز لتحديد الالزمة والمعمومات البيانات توفير -  .القرارات وا 
 
 



  الفصل الثانى
  أحكام الصرف والتحصيل

 (4)المادة 
 : تنقسـ الحسابات الحكومية إلى

 ويتـ تصنيفيا وتبويبيا وفقا لتقسيمات ،وتشمؿ االستخدامات والموارد ،الموازنة حسابات -
  .الموازنة العامة ودليؿ حسابات الحكومة

واألوضاع الخاصة بيذا الدليؿ والجية المختصو  القانوف األحكاـوتنظـ الالئحة التنفيذية ليذا 
 . باصداره

وتوضح الالئحة التنفيذية أنواع ىذه  ،والخصوـ والحسابات الوسيطة حسابات األصوؿ -
 .الحكومةالمستوى االجمالى والتحميمى الذى يتضمنو دليؿ حسابات  الحسابات عمى

 
 ( :5)المادة 

باسػتخدامات ومػوارد الموازنػػة العامػة لمدولػة ، بمػػا فػى ذلػؾ المعػػامالت  تسػجؿ المعػامالت المتعمقػػة
 .وفقا لألساس النقدى" الستثمارات ا" المتعمقة بشراء األصوؿ غير المالية 

جراءات   .تسجيؿ المعامالت وتسوية أرصدتيا وتنظـ الالئحة التنفيذية قواعد وا 
 

 ( :6)المادة 
عمى أسػاس مػا يػتـ سػداده " االستثمارات " تسجؿ المعامالت المتعمقة بشراء األصوؿ غير المالية 

 .نقدا مف دفعات عف توريدات وأعماؿ
وتقيد القيمة الفعمية لما يتـ مف توريدات وأعماؿ فى حسابات نظامية مستقمة مع تحديد الفرؽ بيف 

 .تخصص ليذا الغرض عماؿ فى حساباتالمسدد نقدا والقيمة الفعمية لتمؾ التوريدات واأل
جػػػػراءات قيػػػػد المعػػػػامالت المشػػػػار إلييػػػػا والمعاممػػػػة المحاسػػػػبية  وتػػػػنظـ الالئحػػػػة التنفيذيػػػػة قواعػػػػد وا 

  .الخاصة بيا
 (7)المادة 

االرتباط بمصروفات جارية إال فى حدود االعتمادات المدرجة بالموازنة  ال يجوز الصرؼ أو
االرتباطات لمتوريدات والمصروفات المتكرره التى تمتد ألكثر مف التنفيذية نظاـ  وتحدد الالئحة

 . مالية سنة
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 (8)المادة 
المالية  ال يجوز لمجيات االدارية االرتباط بأى مصروؼ يقتضى الخصـ بو عمى موازنة السنة

 . الالئحة التنفيذية القائمة إال بعد الرجوع إلى ممثمى وزارة المالية المختصيف طبقا لما تتضمنو
وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة عمى صرؼ أى مبالغ قبؿ الحصوؿ  ويحظر عمى ممثمى

 . االرتباط المالى عمى النحو الذى تبينو الالئحة التنفيذية عمى
االدارية قبؿ إبراـ أى عقد أو أتفاؽ مالى الحصوؿ عمى إقرار كتابى مف المسئوليف  وعمى الجيات

 . بسماح البند المختص الجائز الخصـ عميو قانونا بقيمة ىذا األرتباطنظاـ االرتباطات  عف
 .التنفيذية نظاـ االرتباطات والسجالت الالزمة لمراقبتيا وتنظـ الالئحة

 (9)المادة 
 . لالستثمارات االرتباط إال بالمشروعات الواردة بالخطة العامة لمدولة ال يجوز بالنسبة

 (71)المادة 
وزارة المالية بالوحدات الحسابية االمتناع عف التأشير عمى أى أمر بصرؼ  يج  عمى ممثمى

يكف ىناؾ إعتماد أصال أو إذا طم  الخصـ عمى إعتماد غير مخصص ليذا  مبمغ إذا لـ
عمى تنفيذ الصرؼ تجاوز االعتمادات المخصصة فى با  معيف مف أبوا   الغرض أو إذا ترت 

آخر أو الصرؼ عمى حسا  وسيط لعدـ وجود إعتماد  إعتماد مف با  إلى الموازنة أو نقؿ
كفايتو وعمييـ االمتناع عف التأشير عمى األوامر الخاصة بصرؼ مرتبات  بالموازنة أو لعدـ

 المعينيف أو المرقيف الواردة أسماؤىـ فى القرارات التى تبمغ إلييـ مف شئوف العامميف العامميف
 . حدود الدرجات الشاغرة والممولة فى الموازنةوذلؾ إذا لـ يتـ التعييف أو الترقية فى 

 (77)المادة 
مبالغ أو تسويتيا إال بعد إعتماد أمر الصرؼ أو التسوية مف رئيس  ال يجوز صرؼ أية

وبعد إستيفاء المستندات الالزمة وتحدد الالئحة التنفيذية المستندات  المصمحة أو مف ينيبو
 والمستويات الوظيفية التى ليا حؽ التوقيع نيابة عف رئيسلتأييد عمميات الصرؼ  الواج  توافرىا

 . المصمحة
 (72)المادة 

وفى  يخصـ بقيمة المبالغ التى يتـ صرفيا عمى إعتمادات الموازنة الخاصة بالجية اإلدارية
 األغراض المخصصة ليا ىذه االعتمادات وال يجوز تجاوز إعتمادات أى با  مف األبوا 

الرجوع  ى غير أغراضو أو إستحداث نفقات غير واردة بالموازنة إال بعدالمختمفة وال الصرؼ ف
 . إلى وزارة الماليةالستصدار التشريع الالـز



داخؿ إعتمادات البا  الواحد لمجية وذلؾ طبقا لمشروط واألوضاع التى  ويجوز إجراء النقؿ
 . التنفيذية تحددىا الالئحة

 
 (73)المادة 

عمى حسا  وسيط فى حالة عدـ وجود إعتماد بالموازنة العامة إجراء تسوية  يحظر الصرؼ أو
 . أو عدـ كفاية االعتماد لمدولة أصال

 (74)المادة 
يوضحونيا كتابة  عمى ممثمى وزارة المالية والمسئوليف المالييف بالجيات االدارية االمتناع ألسبا 

القوانيف أو القرارات  أو عف تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى عمى مخالفة واضحة ألحكاـ الدستور
 . الجميورية أو القواعد المالية

المالييف االمتناع عف االرتباط أو الصرؼ إذا كاف ينطوى عمى مخالفة إال بناء  وعمى المسئوليف
 . كتابى مف رئيس الجية بعد إيضاح أسبا  االعتراض كتابة عمى أمر

الية إخطار وزارة المالية والجياز األحواؿ التى يتضمف الصرؼ فييا مخالفة م ويج  فى جميع
 . لممحاسبات المركزى
 (75)المادة 

الالئحة  يتـ تحصيؿ اإليرادات بإحدى طرؽ التحصيؿ التى تحددىا القوانيف والموائح وتبيف
 . تسويتيا التنفيذية المستندات المؤيدة لعممية التحصيؿ واإلجراءات الواج  إتباعيا نحو

 (76)المادة 
 المالية بالوحدات الحسابية التأكد مف توريد المبالغ المحصمة نقدا إلى البنوؾ وزارةعمى ممثمى 

الالئحة  وتحدد، والخزائف العامة وعمى رؤساء المصالح ند  لجنة مف العامميف بيا لجرد الخزائف 
 . التنفيذية مواعيد التوريد والجرد لتمؾ الخزائف

 (77)المادة 
المواعيد  المحصمة وباقى السمفة المؤقتو التى يتأخر توريدىا عفيحصؿ مقابؿ تأخير عف المبالغ 

كما يحدده البنؾ  المقررة ويراعى فى تقدير ذلؾ المقابؿ أف يكوف معادال لسعر الفائدة السارى
 . المركزى مالـ تقض قوانيف أخرى بفرض مقابؿ أعمى

نسبة لممبالغ المحصمة أو مف يفوضو النظر فى اإلعفاء مف ىذا المقابؿ بال ولوزير المالية أو
  المؤقتو التى يتأخر توريدىا عف المواعيد المقررة إذا ثبت أف التأخير كاف لعذر قيرى باقى السمفة

 . التنفيذية القواعد المنظمة لذلؾ وتوضح الالئحة
 (78)المادة 



غيره مف  يجوز لمجيات اإلدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنؾ المركزى أو
موارد أخرى خارج  بنوؾ القطاع العاـ لما تتمقاه مف تبرعات أو إعانات أو ىبات أو منح أو أية

الغرض الذى قدمت مف  ويتـ الصرؼ منو فى ،الموازنة العامة ويفرد لكؿ منيا حسا  خاص
 . أجمو

شروط جميعيا ألحكاـ الرقابة الالزمة لضبطيا وبما ال يتعارض مع ال وتخضع ىذه الحسابات
بقبوؿ األمواؿ الخاصو بيا ووفقا لما تنظمو الالئحة التنفيدية مف إجراءات  والقرارات الصادرة

 .عمييا إيرادا أو مصروفا لمرقابة
الحسا  الختامى لمجية ما يتـ صرفو وتحصيمو مف ىذه الحسابات الخاصة  ويراعى تضميف

 ؼ منيا عمى أغراضيا فى السنواتويتـ ترحيؿ فوائض ىذه الحسابات لمصر ، المالية خالؿ السنة
 . التالية

  الباب الثانى
  الرقابه المالية والضبط الداخمى

 (79)المادة 
بالرقابة المالية قبؿ الصرؼ عمى تنفيذ موازنة الجيات االدارية وتتـ الرقابة  تختص وزارة المالية

وليـ فى سبيؿ ذلؾ حؽ اإلطالع عمى جميع المستندات ولو كانت  ،ممثمى ىذه الوزارة عف طريؽ
 . االدارية القياـ بالرقابة الداخمية بما ال يخؿ باختصاصات وزارة المالية ، ولمجياتسرية

 (21)المادة 
مراقبو عموـ ومديرو الحسابات ووكالؤىـ الذيف يشرفوف عمى أعماؿ الحسابات  يتبع وزارة المالية

 االدارية ويكوف ليـ حؽ التوقيع الثانى عمى الشيكات وأذوف الصرؼ وذلؾ وفؽ النظاـ بالجيات
 .المحاسبى المتبع فى تمؾ الجيات

 (27)المادة 
 التنفيذية ليذا القانوف السمطات المالية واالختصاصات االدارية لممثمى وزارة المالية تبيف الالئحة

المالية والقرارات  نفيذ ىذا القانوف وغيره مف القوانيفبالجيات االدارية وىـ المسئولوف عف مراقبة ت
 . الصاردة تنفيذا ليا

 (22)المادة 
 عمى المالى بالتفتيش المالية لوزارة التابعة والمحمية المركزية المالى التفتيش أجيزة تختص
 المستندات كافة عمى االطالع حؽ المالييف ولممفتشيف، االدارية لمجيات الحسابية الوحدات
 ووحدات والخزائف المخازف عمى التفتيش حؽ ليـ كما ،عمميـ طبيعة تتطمبيا التى والبيانات



 نظـ أو قرارات أو لوائح أو قوانيف أية تقررىا مالية أعماؿ وأية بالمحافظات المحمية االيرادات
 . إنشائو لقانوف طبقا الرقابة فى لممحاسبات المركزى الجياز بحؽ االخالؿ دوف وذلؾ أخرى

 

 (23)المادة 
بإجراء الرقابة المالية قبؿ الصرؼ عمى حسابات جميع الييئات العامة  تقـو وزارة المالية

 .  وذلؾ طبقا لمقواعد المطبقة فى ىذه الجيات، والصناديؽ والحسابات الخاصة  االقتصادية
 (24)المادة 

 المالية الشيرية والمراكز الماليةالمالية بالوحدات الحسابية تقديـ بيانات المتابعة  عمى ممثمى وزارة
تحددىا  ربع سنويو إلى وزارة المالية بما يطابؽ سجالت الوحدة الحسابية فى المواعيد التى

 . الالئحة التنفيذية والتوقيع عمييا منيـ
 (25)المادة 

 المالية بالجيات اإلدارية أف يقوموا بفحص الحسا  الختامى الذى تعده الوحدة عمى ممثمى وزارة
بداء مالحظات بشأنو الحسابية   الواقعو تحت إشرافيـ عف السنة المالية المنتيية والتوقيع عميو وا 

 ويصدر وزير المالية أو مف يفوضو سنويا التعميمات التى توضح البيانات التى تتضمنيا
قديميا فى ت الحسابات الختامية والمستندات الواج  إرفاقيا بيا والمواعيد التى تمتـز بيا الوحدات

 . العامة لمدولة بشأف الموازنة  79 لسنة   3لموزارة وذلؾ مع مراعاة أحكاـ القانوف رقـ 
 (26)المادة 

باختصاصات المحاكـ التأديبية تختص وزارة المالية بمساءلة ممثمييا التابعيف  مع عدـ اإلخالؿ
والئحتو التنفيذية  القانوفبالجيات اإلدارية عما يقع منيـ مف أخطاء أو مخالفات ألحكاـ ىذا  ليا

العامميف بالشئوف المالية  وتكوف مساءلة مف عداىـ مف ،وغيره مف القواعد والموائح المالية
الييئة العامة المختص أو مف  والحسابية مف إختصاص الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس

يجة التحقيؽ والقرار لممحاسبات بنت يفوضونيـ فى ذلؾ وتخطر وزارة المالية والجياز المركزى
وذلؾ كمو دوف إخالؿ بإختصاصات  الصادر بشأنو خالؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ صدوره

 . ىذا الجياز وفقا لقانونو
 (27)المادة 

اإلدارية إبالغ وزارة المالية والجياز المركزى لممحاسبات بما يقع فى ىذه  عمى رؤساء الجيات
وعمى ىذه  ،لحريؽ واإلىماؿ والتبديد وما فى حكمياحوادث االختالس والسرقة وا الجيات مف
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 المالية وضع نظـ الرقابة الداخمية الالزمة لتجن  مثؿ ىذه باالشتراؾ مع ممثمى وزارة الجيات
 . وتوضح الالئحة التنفيذية اإلجراءات الواج  إتخاذىا فى ىذه الحاالت، الحوادث

 

 (28)المادة 
نظاما لمضبط الداخمى وفقا لمبادىء المحاسبة المتعارؼ الجيات االدارية  تضع كؿ جية مف

المالية  وذلؾ باالشتراؾ مع ممثمى وزارة ،يكفؿ المحافظة عمى أمواليا وأصوليا وحقوقيا عمييا بما
 . وفى حدود ما تقرره الالئحة التنفيذية

  الباب الثالث
 األحكام العامة

 (29)المادة 
ومكافآت وبدالت العامميف بالدولة التى لـ يطال  بيا خالؿ العامة مرتبات  تؤوؿ إلى الخزانة

 . مف تاريخ إستحقاقيا خمس سنوات
 (:31)المادة 

 88رقـ  مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ قانوف البنؾ المركزى والجياز المصرفى والنقد الصادر بالقانوف
يشمؿ " الخزانة الموحد حسا "لمركزى حسا  لوزارة المالية يسمى، ينشأ لدى البنؾ ا 00 لسنة 

المحمية والييئات العامة الخدمية  جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الجياز االدارى واالدارة
تفتح مستقبال لدى البنؾ  المفتوحة أو التى واالقتصادية وغيرىا مف حسابات الجيات األخرى

حسابات المتنوعة ذات الموازنة العامة لمدولة وال ، وتتفرع عف ىذا الحسا  حساباتالمركزى
   .المشار إلييا وكذلؾ ما يحدده وزير المالية مف حسابات األرصدة وغيرىا مف حسابات الجيات

فروعو أو مراسميو أو اذوف صرؼ  ويكوف الصرؼ بشيكات تسح  عمى البنؾ المركزى أو
الخزائف التى العامة األخرى أو غيرىا مف  تسح  عمى مكات  ىيئة البريد أو عمى إحدى الخزائف

رؤساء المصالح ومجالس إدارة الييئات العامة أو مف  ويختص ،يصدر بيا قرار مف وزارة المالية
ويختص ممثمو وزارة المالية بالوحدات الحسابية دوف  ،أوؿ ينو  عنيـ بالتوقيع عنيـ توقيعا

 . ثانيا غيرىـ بالتوقيع توقيعا
زى فى حدود الموازنة العامة لمدولة بأوامر صرؼ المرك ويجوز لوزارة المالية التعامؿ مع البنؾ

 . المختصة بوزارة المالية بعد إبالغيا لمبنؾ المذكور تحمؿ توقيعيف معتمديف مف السمطة
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 5:مكرر( 31)المادة 
ال يجػػوز لوحػػدات الجيػػاز اإلدارى واإلدارة المحميػػة والييئػػات العامػػة الخدميػػة واالقتصػػادية وغيرىػػا 

االعتباريػػة العامػػة التػػى تعػػد مػػف الجيػػات اإلداريػػة فػػتح حسػػابات باسػػميا أو باسػػـ مػػف األشػػخاص 
 .لمركزى إال بموافقة وزير الماليةالصناديؽ والحسابات الخاصة التابعة ليا خارج البنؾ ا

، بفػتح حسػابات خػارج البنػؾ المركػزى وعمى الجيات المشػار إلييػا المػرخص ليػا مػف وزيػر الماليػة
، ويترتػ  عمػػى انقضػػاء التػػرخيصتجديػد  002 نػوفمبر سػػنة  0  يتجػػاوز أف تطمػ  فػػى موعػد ال

 .ديـ الطم  اعتبار الترخيص منتيياىذه المدة دوف تق
كمػػا يعتبػػر التػػرخيص منتييػػا فػػى حالػػة عػػدـ صػػدور قػػرار مػػف وزيػػر الماليػػة بتجديػػد التػػرخيص فػػى 

 .ريخ تقديـ الطم  إليو فى الميعادخالؿ ستيف يوما مف تا
جيات المشار إلييا التى تكوف قد فتحت حسابات خػارج البنػؾ المركػزى دوف تػرخيص كما تمتـز ال

وفتحيػػا  002 نػػوفمبر سػػنة  0 مػػف وزيػػر الماليػػة بػػإغالؽ ىػػذه الحسػػابات خػػالؿ مػػدة ال تتجػػاوز 
 .بالبنؾ المركزى المصرى

بالبنػؾ  كما تمتـز الجيات التى اعتبر الترخيص الصادر ليا منتييا بإغالؽ ىذه الحسابات وفتحيا
 .ريخ انتياء ىذا الترخيصالمركزى خالؿ شير مف تا

وال يجػػوز لػػوزير الماليػػة التػػرخيص بفػػتح حسػػابات بػػالبنوؾ خػػارج البنػػؾ المركػػزى لوحػػدات الجيػػاز 
اإلدارى واإلدارة المحميػػة والييئػػات العامػػة الخدميػػة واالقتصػػادية وغيرىػػا مػػف األشػػخاص االعتباريػػة 

منيػػا إال إذا  داريػػة والصػػناديؽ والحسػػابات الخاصػػة التابعػػة ألىالعامػػة التػػى تعػػد مػػف الجيػػات اإل
 .كانت حسابات صفرية

والحسػػابات الصػػفرية ىػػى الحسػػابات التػػى تحػػوؿ أرصػػدتيا يوميػػا إلػػى حسػػابات موازيػػة تفػػتح لكػػؿ 
( 0 )ى مػف المػادة منيا بحسا  الخزانة الموحد بالبنؾ المركزى المنصوص عػػميو فػػى الفقػرة األولػ

 .قانوفمف ىذا ال
ويكوف لمبنوؾ المفتوح لدييا الحسابات الصفرية الحؽ فى السح  مػف حسػا  الخزانػة الموحػد فػى 

 .المسجؿ باسـ الجية صاحبة الحسا  حدود الرصيد
 7:6مكرر ( 31)المادة 

الجيات  يصدر وزير المالية باالتفاؽ مع محافظ البنؾ المركزى القواعد المنظمة لضبط حسابات
األولى مف المادة  ولو حؽ االطالع عمى حسابات الجيات المنصوص عمييا فى الفقرة ،اإلدارية

البنوؾ سواء كانت  مف ىذا القانوف وحصر أرصدتيا لدى البنؾ المركزى وجميع( مكررا 0 )
المحمية وبالعمالت  حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلؾ مف الحسابات بالعممة
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نوؾ تحويؿ ىذه الحسابات إلى حسابات صفرية طبقا لجدوؿ يتـ االتفاؽ وعمى جميع الب .األجنبية
 .ير المالية ومحافظ البنؾ المركزىعميو بيف وز 

وتسػػػتمر البنػػػوؾ مسػػػئولة عػػػف اإلمسػػػاؾ بػػػالقيود وباألرصػػػدة الدفتريػػػة لمجيػػػات صػػػاحبة الحسػػػابات 
ممكا لتمؾ الجيات  الصفرية ، وتكوف ىذه الحسابات وأرصدتيا المودعة فى حسا  الخزانة الموحد

ويجػػوز لػػوزير الماليػػة تقريػػر عوائػػد ليػػا . ، كمػػا تسػػتمر البنػػوؾ مسػػئولة عػػف إدارة تمػػؾ الحسػػابات 
 .تؤدييا الخزانة العامة 

وتضػػػػمف الخزانػػػػة العامػػػػة حصػػػػوؿ أصػػػػحا  ىػػػػذه الحسػػػػابات عمػػػػى أمػػػػواليـ فػػػػى حػػػػدود أرصػػػػدتيا 
 .وعوائدىا 

 .الحسابات  وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد المنظمة ليذه
ولػػوزير الماليػػة حػػؽ السػػح  عمػػى حسػػا  أى بنػػؾ لػػدى البنػػؾ المركػػزى ال يمتػػـز بتحويػػؿ المبػػالغ 
المودعػػة بالحسػػابات الصػػفرية لديػػو إلػػى الحسػػابات الموازيػػة المفتوحػػة بحسػػا  الخزانػػة الموحػػد فػػى 

اف والخصػـ ذات يوـ اإليداع وفى حدود المبمغ المػودع مضػافا إليػو مبمػغ يعػادؿ نسػبة سػعر االئتمػ
 .غ المتأخرة وذلؾ عمى أساس سنوىمضروبا فى المبال

 (37)المادة 
 ،التنفيذية السجالت والنماذج الحسابية والمطبوعات ذات القيمة الواج  إستخداميا تحدد الالئحة

يجوز إدخاؿ تعديالت عمييا أو إضافة سجالت أو نماذج جديده إال إذا صدر ترخيص بذلؾ  وال
 . ويجوز إنشاء سجالت أو نماذج تكميمية إذا إقتضت ذلؾ طبيعة النشاط ،وزارة المالية مف

 (32)المادة 
 الموائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجيات االدارية إال بعد موافقة وزارة ال يجوز إصدار

 . المالية
 

 (33)المادة 
لغائيا تختص  . وزارة المالية بتقرير إنشاء الوحدات الحسابية وا 
 (34) المادة

 المالية بالجيات االدارية االشراؼ الفنى عمى العامميف بالوحدات الحسابية وال ينقؿ لممثمى وزارة
 . أحدىـ إال بعد أخذ رأى ممثمى وزارة المالية الذيف يشرفوف عمييـ

 (35)المادة 
مساؾ  عمى كؿ جية مف الجيات االدارية حصر األصوؿ وموجودات المخازف التى تممكيا وا 

األصوؿ لمتابعتيا مع إظيار قيمتيا فى نياية السنة المالية ويرفؽ بياف بيذه  ص ليذهسجؿ خا



 بالحسا  الختامى مع بياف التغييرات التى طرأت عمييا خالؿ السنة المالية وذلؾ وفقا األصوؿ
 . لألسس والقواعد التى تبينيا الالئحة التنفيذية

 
 

 (36)المادة 
االستخدامات االستثمارية التى تقع فى نطاقيا توضح فيو ما تـ تنفيذه وما عف  تعد كؿ وحدة بيانا

 إنفاقو حتى نياية السنة المالية عمى كؿ نوع مف األصوؿ التى يتكوف منيا كؿ مشروع عمى تـ
 . حده وذلؾ وفقا لألسس التى يضعيا بنؾ االستثمار القومى

 (37)المادة 
لكؿ مف الجيات االدارية بياف يعطى صوره واضحة  الختامى وتقارير المتابعة يرفؽ بالحسا 

الذى قامت بو الجية إستخداما لالعتمادات التى خصصت ليا بالموازنة العامة  عف النشاط
 .لمدولة

 (38)المادة 
المالية لجنة فنية دائمة تختص باقتراح القواعد التنفيذية التى يقتضييا  تشكؿ بقرار مف وزير

 ووضع نظـ المعمومات التى تكفؿ إعداد البيانات والنتائج التحميميةىذاالقانوف  تطبيؽ أحكاـ
االدارية وتطوير  الالزمة لرسـ السياسات المالية ولرفع كفاءة أداء الخدمات التى تؤدييا الوحدات

 . النظـ المحاسبية وفقا لألسالي  الفنية المتقدمة
 (39)المادة 

 مف وزير المالية خالؿ ستة أشير مف تاريخ العمؿ بوالتنفيذية ليذا القانوف بقرار  تصدر الالئحة
لى أف تصدر ىذه الالئحة تسرى أحكاـ الموائح المالية والتعميمات الصادرة مف وزارة المالية  وا 

 . المعموؿ بيا حاليا وذلؾ فيما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف
 (41)المادة 

 . يمغى كؿ نص يخالؼ أحكاـ ىذا القانوف
 (47)المادة 

 . ويعمؿ بو مف اليـو التالى لتاريخ نشره، القانوف فى الجريدة الرسمية  ينشر ىذا
 . وينفذ كقانوف مف قوانينيا، القانوف بخاتـ الدولة  يبصـ ىذا

 (. 78 يوليو سنة  3 )  0  ضاف سنة رم   صدر برئاسة الجميورية فى 

 حسنى مبارؾ



 
 


