
 بشأن  3795لسنة  35قانون رقم 
 الموازنة العامة لمدولة

 

 3اعدادها وأسموب لمدولة العامة الموازنة هيكل فى :األول الباب

 لتحقيةةة  مقبمةةة  ماليةةة  سةةةن  عةةةن لمخطةةة  المةةةال  البرنةةةام  هةةة  لمدولةةة  العامةةة  الموازنةةة  (:3)الماااادة 
 لمسياسةةة  وطبقةةةا واالجتماعيةةة  االقتصةةةادي  لمتنميةةة  العامةةة  الخطةةة  اطةةةار فةةة  وذلةةة  محةةةددة أهةةةدا 
 .لمدول  العام 

 أخةةر فةة  وتنتهةة  يوليةةو أول مةةن تبةةدأ ماليةة  سةةن  عةةن لمدولةة  العامةة  الموازنةة  تصةةدر (:2)المااادة 
 .التال  العام من يونيو

 التةة  الدولةة  نشةةاط ألوجةة  والمةةوارد االسةةتخدامات جميةة  لمدولةة  العامةة  الموازنةة  تشةةمل: (5)المااادة 
 وال ،التمويةل وصةنادي  العامة  والهيئةات المحمية  االدارة ووحةدات االدارى الجهةاز من كل بها يقوم

 الطةةاب  ذات التمويةل وصةنادي  االقتصةادي  العامة  الهيئةات موازنةات لمدولة  العامة  الموازنة  تشةمل
 مسةةتقم  موازنةةات بشةةهنها ويعةةد الةةوزرا  مجمةةس رئةةيس مةةن قةةرار بتحديةةدها يصةةدر التةة  االقتصةةادى

  .العتمادها الشعب مجمس ال  الحالتها الوزرا  مجمس ال  المالي  وزير من تقدم
 يةةلول الةةذى الفةةائض عمةة  لمدولةة  العامةة  والموازنةة  المسةةتقم  الموازنةةات هةةذ  بةةين العالقةة  وتقتصةةر
 المسةةةةتقم  الموازنةةةات عمةةة  ويسةةةرى ،ومسةةةةاهمات قةةةروض مةةةن الموازنةةةات لهةةةةذ  يتقةةةرر ومةةةا لمدولةةة 

  .القانون هذا من الراب  الباب أحكام السابق  الفقرة ف  عميها المنصوص
 نشةةاط ألوجةة  االقتصةةادى التصةةني  مةةن لكةةل وفقةةا وتنفةةذ لمدولةة  العامةة  الموازنةة  تعةةد: (4)المااادة 
 الشةعب مجمةس إل  وتقدم المصروفات تعرض كما والوحدات، لمجهات اإلدارى والتصني  الدول ،
 البةةةةةرام  أسةةةةةاس عمةةةةة  التحميةةةةةل إجةةةةةرا  مراعةةةةةاة مةةةةة  الدولةةةةة ، ألنشةةةةةط  الةةةةةوظيف  لمتصةةةةةني  وفقةةةةةا

 .القانون بهذا العمل تاريخ من سنوات خمس أقصاها مدة ف  واألعمال والمشروعات
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 هةةذا فةة  المطبقةة  الدوليةة  المعةةايير ضةةو  فةة  تصةةني  كةةل القةةانون لهةةذا التنفيذيةة  الالئحةة  وتحةةدد
  .الشهن

 المجموعةةات مة  تتفة  أبةواب إلة  ومواردهةا لمدولةة  العامة  الموازنة  اسةتخدامات تبةوب: (3)الماادة 
 األبةةةواب هةةذ  وتةةوزع المجموعةةةات هةةذ  وفةةروع وأنةةةواع لبنةةود وفقةةا االقتصةةةادى، لمتصةةني  الرئيسةةي 

 .والوحدات لمجهات اإلدارى لمتصني  وفقا وتقسيماتها والمجموعات
  .األبواب من باب لكل الفرعي  التقسيمات لمقانون التنفيذي  الالئح  وتحدد
 :يهت  ما إل  لمدول  العام  الموازن  استخدامات تقسم (:6)المادة 

 : المصروفات: أوال
 . العاممين وتعويضات األجور: األول الباب
 . والخدمات السم  شرا : الثان  الباب
 . الفوائد: الثالث الباب
 . االجتماعي  والمزايا والمنح الدعم: الراب  الباب
 . األخرى المصروفات: الخامس الباب
 ( . االستثمارات)  المالي  غير األصول شرا : السادس الباب
 :المالي  األصول حيازة:  ثانيا
 .واألجنبي  المحمي  المالي  األصول حيازة:  الساب  الباب
 :القروض سداد:  ثالثا
  .واألجنبي  المحمي  القروض سداد:  الثامن الباب

 : يهت  ما إل  لمدول  العام  الموازن  موارد تقسم: (9)المادة 

 : اإليرادات: أوال

 . الضرائب: األول الباب

  المنح: الثان  الباب
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 . األخرى اإليرادات: الثالث الباب

 :التمويل مصادر:  ثانيا

 .األصول من وغيرها المالي  األصول ومبيعات اإلقراض من المتحصالت: الراب  الباب

  .االقتراض: الخامس الباب

  : فيها يعرض الدولي  لممعايير وفقا لمدول  العام  لمخزان  موازن  تعد (:8)المادة 
 ف  عميها المنصوص واإليرادات المصروفات بين الفر  ويمثل ، النقدى الفائض أو العجز( أ)

 .القانون هذا من(  7 ،  ) المادتين
 من  مطروحا أو إلي  مضافا النقدى الفائض أو العجز ويمثل ، الكم  الفائض أو العجز( ب)

 واألجنبي  المحمي  المالي  األصول حيازة بين الفر  وه  المالي  األصول من الحيازة صاف 
 ومبيعات اإلقراض من والمتحصالت االستخدامات من الساب  الباب ف  عميها المنصوص
 بي  حصيم  استبعاد وبمراعاة الموارد من الراب  الباب ف  عميها المنصوص المالي  األصول
 .المالي  غير األصول

 من الخامس الباب ف  عمي  المنصوص االقتراض ويمثل ، الكم  لمعجز التمويل مصادر( ج)
 المحمي  القروض سداد من  ومستبعدا المالي  غير األصول بي  حصيم  إلي  مضافا الموارد

 .االستخدامات من الثامن الباب ف  عميها المنصوص واألجنبي 
 لمدول  العام  الموازن  ف  الداخم  الجهات موازنات ف  العجز تمويل العام  الخزان  موازن  وتتول 

 7.الجهات تم  فوائض إليها ويلول ،
 مةةورد تخصةةيص اليجةةوز كمةةا نفقةةات أيةة  منهةةا يسةةتنزل أن دون االيةةرادات تقةةدير يةةتم  (:7)المااادة 
 رئةةةةيس مةةةةن قةةةةرار بهةةةةا يصةةةةدر التةةةة  الضةةةةروري  األحةةةةوال فةةةة  اال محةةةةدد اسةةةةتخدام لمواجهةةةة  معةةةةين

 .الجمهوري 

 أبةةةواب فةةة  تةةةدرج أن لمةةةبالد العامةةة  المصةةةمح  تقتضةةةيها خاصةةة  العتبةةةارات يجةةةوز: (31)الماااادة 
 دون عامة  احتياطيةات أو الجهةات لبعض إجمالي  اعتمادات لمدول  العام  بالموازن  االستخدامات
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 الطارئة  أو القومية  الحتمية  االلتزامةات لمواجهة  وذلة  األبواب لهذ  االقتصادي  بالتصنيفات التقيد
 مةةن غيرهةةا أو الموازنةة  مشةةروع إعةةداد لةةدى مراعاتهةةا يتسةةن لةةم التةة  االلتزامةةات أو المصةةروفات أو

 .الضروريات
 إجمةةةال  مةةةن%(  ) نسةةةب  يتجةةةاوز ال الواحةةةدة لمجهةةة  إجماليةةة  كاعتمةةةادات يةةةدرج مةةةا أن ويراعةةة 

 القةوات موازنة  ذلة  مةن ويسةتثن  ، لمدولة  العامة  بالموازن  الجه  هذ  إلنفا  المدرج  االعتمادات
 .المسمح 
 العامة  الموازنة  اسةتخدامات إجمال  من%(  ) يتجاوز ال عام  كاحتياطيات يدرج ما أن ويراع 
 الفوائةد ذل  ف  بما المختمف  االستخدامات وتقسيمات االحتياطيات هذ  وتوزع ، فوائد بدون لمدول 
 .الوزرا  مجمس عم  المالي  وزير يعرضها الت  المعايير إطار ف 

  .االحتياطيات هذ  من استخدام  تم ما النواب لمجمس يقدم الذى الختام  الحساب ويتضمن

 1 46 لسةن    4 رقمة  المحمة  والحكةم المحمية  االدارة قةانون  أحكةام مراعاة م  :(33)المادة 
 وكذل  وايراداتها المحمي  المجالس استخدامات اعتمادات اجمالي  بصف  تدرج 4674 لسن  7  و

 .لها الدول  اعان 

 المتعمقة  العمميةات ذلة  فة  بمةا النقةدى لمنظةام وفقا وتنفذ لمدول  العام  الموازن  تعد(: 32)المادة 
 .( االستثمارات)  المالي  غير األصول بشرا 
 هةذا مةن الثالثة  المةادة مةن الثانية  الفقةرة فة  عميهةا المنصوص المستقم  الموازنات إعداد ف  ويتب 

 6.االستحقا  نظام القانون
 عنةةد الجهةةات تتبعهةةا التةة  القواعةةد يتضةةمن منشةةورا سةةن  كةةل الماليةة  وزيةةر يصةةدر(: 35)المااادة 
 لمسياسةةة  وفقةةةا تحقيقهةةةا المطمةةةوب المخططةةة  األهةةةدا  ضةةةو  عمةةة  وذلةةة  موازنتهةةةا مشةةةروع إعةةةداد
 . لمدول  العام 
 عمة  أشةهر بسةت  المالية  السةن  بةد  قبةل المالية  وزارة إلة  موازنتهةا مشةروع بتقةديم جه  كل وتمتزم
 41.األقل
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 لمةةا وفقةةا موازنتهةةا مشةةروعات إعةةداد تتةةول  متخصصةة  لجنةة  جهةة  كةةل فةة  تشةةكل(: 34)المااادة 
 النمةو معةدالت مراعةاة مة  السةابق  سةنوات الةثالث خةالل الموازنة  لتنفيةذ الفعمية  النتةائ  عنة  تسةفر

 الفنيةةة  واألبحةةةاث والدراسةةةات والماليةةة  الكميةةة  واألنمةةةاط المقةةةاييس أسةةةاس وعمةةة  والتضةةةخم الحقيقةةة 
 اسةتثنائي  إيةرادات أية  استبعاد مراعاة وم  المخطط  األهدا  تحقي  إل  تلدى الت  واالقتصادي 

 44.معين  سن  خالل تحققت

 مشةةةروعات دراسةةة  بعةةةد لمدولةةة  العامةةة  الموازنةةة  مشةةةروع اعةةةداد الماليةةة  وزارة تتةةةول : (33)الماااادة 
 مةن كةل بين التنسي  بهد  ،المركزى البن  استشارة وبعد المختمف  الجهات من المقدم  الموازنات
 ويتفةة  المقةةررة السةةنوي  الخطةة  أهةةدا  يحقةة  بمةةا واألئتمانيةة  النقديةة  والسياسةةات الماليةة  السياسةةات

 وااليضةةاحات والمعمومةةات البيانةةات كافةة  بتقةةديم الجهةةات جميةة  وتمتةةزم لمدولةة  العامةة  السياسةة  مةة 
  المختص  واألجهزة المركزى والبن  المالي  وزارة تطمبها الت 
 عمةةة  االطةةةالع حةةة  المختصةةة  والجهةةةات الةةةوزارة ولمنةةةدوب  ،الموازنةةة  مشةةةروع باعةةةداد يتعمةةة  فيمةةةا

  4.لمدول  العام  الموازن  مشروع العداد الالزم  والمعمومات واألبحاث الدراسات
 عمةةة  العامةةة  الموازنةةة  مشةةةروع الخارجيةةة  والتجةةةارة واالقتصةةةاد الماليةةة  وزيةةةر يعةةةرض: (36)الماااادة 
 . بالدستور المحدد الميعاد ف  الشعب مجمس ال  الجمهوري  رئيس ويحيم  الوزرا  مجمس

 حةةدود فة  الصةةر  يةتم المالية  السةةن  بةد  قبةل العامةة  الموازنة  قةانون يصةةدر لةم اذا(: 39)الماادة 
 طريق  من  بقرار التخطيط وزير وينظم ،اعتمادها حين ال  السابق  المالي  السن  موازن  اعتمادات

 .الخط  تنفيذ متابع  وكيفي  الدوري  التقارير اعداد

 مةةن اعتمةةاد  بعةةد الشةةعب مجمةةس الةة  السةةنوى المتابعةة  تقريةةر التخطةةيط وزيةةر يقةةدم: (38)المااادة 
  4.المالي  السن  انتها  تاريخ من سن  التجاوز مدة وف  الوزرا  مجمس

 

  الخاصة والصناديق التمويل فى :الثانى الباب
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 طرية  عةن لمدولة  العامة  الموازنة  جهةات مةن جهة  لكةل االستخدامات تمويل يكون :(37)المادة 
  .المالي  وزير من قرار التمويل عمميات بتنظيم ويصدر مواردها،

 معينةةة  مةةةوارد فيهةةةا تخصةةةص صةةةنادي  انشةةةا  الجمهوريةةة  رئةةةيس مةةةن بقةةةرار يجةةةوز: (21)الماااادة 
 عميهةا المنصةوص واألحكةام لمقواعةد طبقةا بة  خاصة  موازنة  لمصةندو  ويعةد ،محةددة الستخدامات

 بالملسسةات الخاصة  القواعةد القةانون هةذا أحكةام بتنفيةذ يتعمة  فيمةا بشهنها ويسرى القانون هذا ف 
 .العام 

 العةةةداد الالزمةةة  السةةةري  البيانةةةات كافةةة  عمةةة  الحصةةةول فةةة  الحةةة  التخطةةةيط لةةةوزارة: (23)الماااادة 
 .القانون هذا ف  عميها المنصوص األغراض غير ف  تستخدم وال ،الخط  تنفيذ ومتابع 

 

 العامة الموازنة تنفيذ فى: الثالث الباب

 حةةدود فةة  جهةة  لكةةل ترخيصةةا لمدولةة  العامةة  الموازنةة  اعتمةةاد قةةانون صةةدور يعتبةةر (:22)المااادة 
 مةةن اعتبةةارا أجمهةةا مةةن المخصصةة  األغةةراض فةة  لهةةا المقةةررة االعتمةةادات باسةةتخدام اختصاصةةها

 موازنتهةةةا لتنفيةةةذ الالزمةةة  االجةةةرا ات اتخةةةاذ عةةةن مسةةةئول  الجهةةةات هةةةذ  وتكةةةون ،الماليةةة  السةةةن  أول
 .القانون قوة لمدول  العام  بالموازن  الممحق  لمتهشيرات ويكون . لها المحددة األهدا  وتحقي 

 القةوانين بهحكةام االلتةزام مةن الموازنة  اسةتخدامات جةداول فة  اعتماد وجود يعف  ال :(25)المادة 
 يتطمبة  وما المحاسب  والنظام المالي  السمطات بتنظيم متعمقا ذل  كان سوا  بها المعمول والموائح
 .اجرا ات من الموازن  تنفيذ

 اسةةتحداث أو المختمفةة  االسةةتخدامات أبةةواب مةةن بةةاب أى اعتمةةاد تجةةاوز يجةةوز ال (:24)المااادة 
 مةةن مسةةبق  موافقةة  عمةة  والحصةةول الماليةة  وزارة إلةة  الرجةةوع بعةةد إال بالموازنةة  واردة غيةةر نفقةةات
 .بذل  الخاص القانون وصدور الشعب، مجمس
 البةاب نفةس إلة  جهة  فة  بةاب مةن النقةل أو جهة  لكل الواحد الباب اعتمادات داخل النقل ويجوز

 تحةددها التة  الحةاالت فة  يفوضة  مةن أو المالية  وزيةر يقةرر  مةا ضو  عم  وذل  أخرى جه  ف 
 أو لمدولة  العامة  والخطة  لمدولة  العامة  بالموازنة  الممحق  والتهشيرات القانون لهذا التنفيذي  الالئح 



 أال عمةةة  ضةةةروري  حتميةةةات وتنفيةةةذ ماليةةة  تسةةةويات إلجةةةرا  أو التنظةةةيم بإعةةةادة تتعمةةة  إلعتبةةةارات
 مةةةةةن% 41 نسةةةةةب  – العامةةةةة  االحتياطيةةةةةات مةةةةةن ينقةةةةةل مةةةةةا بخةةةةةال  – المنةةةةةاقالت جممةةةةة  تتجةةةةةاوز

 وافةة  التةة  لمدولةة  العامةة  الموازنةة  اعتمةةادات إجمةةال  مةةن% 4 أو بةةاب لكةةل األصةةمي  االعتمةةادات
  4.أقل أيهما الفوائد بدون الشعب مجمس عميها

 فةةة  واردة غيةةةر بمشةةةروعات االرتبةةةاط أو قةةةروض عقةةةد يةةة ذالتنفي لمسةةةمط  يجةةةوز ال (:23)الماااادة 
 اال مقبمة  فتةرة فة  الدولة  خزانة  مةن مبةال  انفةا  عميها يترتب لمدول  العام  الموازن  ف  أو الخط 
 عم  التزام ترتيب شهنها من الت  التصرفات تكون األحوال هذ  غير وف  ،الشعب مجمس بموافق 
 .الالئح التنفيذي  تحددها الت  واألوضاع لمشروط طبقا مقبم  لسنوات أو لسن  الموازن 

 والهيئةةةةةةات المحميةةةةةة  االدارة ووحةةةةةةدات لمحكومةةةةةة  االدارى الجهةةةةةةاز مةةةةةةن كةةةةةةل عمةةةةةة (: 26)المااااااادة 
 والتجةةةةارة واالقتصةةةاد الماليةةة  وزارة الةةة  بيانةةةات تقةةةةديم ،لهةةةا التابعةةة  والوحةةةدات العامةةة  والملسسةةةات

 خطةط مةا تنفيذ عدم أسباب ببيان مشفوع  لممحاسبات المركزى والجهاز التخطيط ووزارة الخارجي 
 .التنفيذي  الالئح  تحددها الت  والمواعيد واألوضاع لمشروط ووفقا بالكيفي  وذل  بموازناتها

 رأى تهخذ أن أخرى وحدات وأي  والملسسات والهيئات والمصالح الوزارات عم : (29)المادة 
 ترتيب شهنها من الت  والقرارات القوانين مشروعات ف  الخارجي  والتجارة واالقتصاد المالي  وزارة
 . المختص  الجهات ال  المشروعات بهذ  التقدم قبل وذل  العام  الخزان  عم  مالي  أعبا 
 بعد بالموازن  مدرج  غير مالي  أعبا  عميها ويترتب العمومي  صف  لها الت  الفتاوى تنفيذ ويكون
 .الالزم المال  االعتماد تدبير

 

 الختامية الحسابات فى :الرابع الباب

 الختةام  الحسةاب ويشةتمل المنتهية  المالية  السةن  عةن لمدول  الختام  الحساب يعد(: 28)المادة 
 العامةة  لمموازنةة  تنفيةةذا المختمفةة  األبةةواب عمةة  موزعةة  الفعميةة  والمةةوارد االسةةتخدامات عمةة  لمدولةة 
 .المالي  السن  نهاي  ف  الدول  لحسابات المالي  المراكز عم  يشتمل كما لمدول 

 :لتحديد الالزم  الوزاري  القرارات الخارجي  والتجارة واالقتصاد المالي  وزير يصدر (:27)المادة 
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 االدارة ووحةةةدات لمحكومةةة  االدارى الجهةةةاز بموازنةةة  الةةةواردة الوحةةةدات بهةةةا تمتةةةزم التةةة  المواعيةةةد( أ)
 الخاصةةة  التمويةةةل وصةةةنادي  لهةةةا التابعةةة  والوحةةةدات العامةةة  والملسسةةةات العامةةة  والهيئةةةات المحميةةة 
 الماليةة  وزارة الةة  وكةةذل  تتبعهةةا التةة  الجهةةات مةةن كةةل الةة  وميزانياتهةةا الختاميةة  حسةةاباتها لتقةةديم

 .لممحاسبات المركزى الجهاز وال  الخارجي  والتجارة واالقتصاد
 اليهةا المشةار لموحةدات العمومية  الجمعيةات سةمط  لهةا الت  المجالس بها تمتزم الت  المواعيد( ب)

 .لممحاسبات المركزى الجهاز وتقارير والميزانيات الختامي  الحسابات نظر
 جمية  المتضةمن  الختامية  الحسةابات العامة  والملسسةات الهيئةات خاللهةا تقةدم التة  المواعيد( ج)

 .لممحاسبات المركزى والجهاز الخارجي  واالقتصادوالتجارة المالي  وزارة ال  الحسابي  التسويات
 والتعةديالت التسةويات بةاجرا  الخارجية  والتجةارة واالقتصةاد المالية  وزارة لقيام الالزم  المواعيد( د)

 .بها لممحاسبات المركزى الجهاز واخطار لمجهات الختامي  الحسابات عم  االضافي 
 الحسةةةةابات مراجعةةةة  نتةةةائ  عةةةةن تقريةةةر بتقةةةةديم لممحاسةةةبات المركةةةةزى الجهةةةاز يقةةةةوم: (51)الماااادة 
لة  المالية  وزارة إلة  لمدولة  العامة  بالموازنة  الةواردة لموحةدات العمومي  والميزانيات الختامي   تمة  وا 
  4.ختام  حساب أو عمومي  ميزاني  لكل تسمم  تاريخ من شهر خالل الوحدات

الختةةام  الحسةةاب عمةة  وزارة الماليةة  أن تحيةةل مشةةروعات قةةوانين الةةربط الخاصةة  ب (:53)المااادة 
لةة  الجهةةاز المركةةزى لممحاسةةبات فةة   لمموازنةةات العامةة ، وبياناتةة  التفصةةيمي  إلةة  مجمةةس الشةةعب وا 

  4.ع  أشهر من إنتها  السن  المالي مدى أرب

عم  الجهاز المركزى لممحاسةبات أن يقةدم إلة  مجمةس الشةعب تقريةر  عةن الحسةاب (: 52)المادة 
، ويرسةةل إلةة  سةة  أشةةهر مةةن انتهةةا  السةةن  الماليةة مالختةةام  لمموازنةةات العامةة  فةة  موعةةد أقصةةا  خ

  النهةائ  المرسةل إلة  مجمةس وزارة المالي  صورة مةن مالحظاتة  أوال بةهول وكةذل  نسةخ  مةن تقريةر 
 47.الشعب
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 تنفيةةذ عةةن المسةةئولون هةةم المةةال  الجهةةاز قمةة  فةة  المحةةددة الوظةةائ  شةةاغمو يعتبةةر (:55)المااادة 
 .ل  تنفيذا الصادرة والقرارات والموائح القانون هذا

 وزارة اخطةةار المحميةة  االدارة ووحةةدات لمحكومةة  االدارى بالجهةةاز المةةاليين المسةةئولين عمةة  ويكةةون
 وعمةةةة  ماليةةةة  مخالفةةةة  بهيةةةة  لممحاسةةةةبات المركةةةةزى والجهةةةةاز الخارجيةةةة  والتجةةةةارة واالقتصةةةةاد الماليةةةة 

 رئةةيس وعمةة  ماليةة  مخالفةة  بهيةة  الوحةةدة رئةةيس اخطةةار االقتصةةادي  بالوحةةدات المةةاليين المسةةئولين
 الةوزير اخطةار الملسسة  او الهيئ  رئيس وعم  لها التاب  الملسس  او الهيئ  رئيس اخطار الوحدة

 مةن يثبةت بمةا الخارجية  والتجارة واالقتصاد المالي  وزير يخطر أن عم  المخالفات بتم  المختص
 .المخالفات هذ 

 عمةة  بنةا  اال مخالفة  عمةة  ينطةوى قةرار أو امةةر أى تنفيةذ عةن االمتنةةاع المةاليين المسةئولين وعمة 
 اخطةار لمحكومة  االدارى بالجهاز الماليين المسئولين وعم  لها التاب  الجه  رئيس من كتاب  امر
 .كتاب  تم بما لممحاسبات المركزى والجهاز الخارجي  والتجارة واالقتصاد المالي  وزارة

 لها التابعين الماليين المسئولين بمسا ل  وحدها الخارجي  والتجارة واالقتصاد المالي  وزارة وتختص
 اما المسا ل  بنتيج  المختص الوزير اخطار م  مالي  مخالفات او فني  اخطا  من منهم يق  عما

 الماليةةة  وزارة تخطةةةر أن عمةةة  المخةةةتص الةةةوزير اختصةةةاص مةةةن ذلةةة  فيكةةةون عةةةداهم لمةةةن بالنسةةةب 
 المركةةةزى الجهةةاز بحةة  االخةةةالل دون كمةة  ذلةة  و المسةةا ل  بنتيجةةة  الخارجيةة  والتجةةارة واالقتصةةاد
 .الشهن هذا ف  الصادرة القرارات عم  التعقيب ف  لممحاسبات

 أو الختاميةة  الحسةةابات أو لمموازنةة  الجهةة  تقةةديم عةةدم الماليةة  المخالفةةات مةةن يعتبةةر: (54)المااادة 
 يجةاوز موعةد ف  أو مستوفاة غير تقديمها أو التفصيمي  بياناتها او بها الخاص  العمومي  الميزاني 
 والتةرخيص الموافقة  عم  الحصول دون بالموازن  المدرج  االعتمادات تجاوز أو المحددة المواعيد
 قبةةةل الموازنةةة  أبةةةواب مةةةن بةةةاب اعتمةةةادات تجةةةاوز حالةةة  فةةة  بالصةةةر  األمةةةر أو الالزمةةةين المةةةال 

 والمةوائح والقةرارات القةانون هذا أحكام من حكم أى مخالف  أو الشعب مجمس موافق  عم  الحصول
 .ل  تنفيذا الصادرة
 بالمحاكمةةات الخاصةة  واالجةةرا ات وتةةهديبهم العةةاممين مةة  بةةالتحقي  الخاصةة  األحكةةام مةةن واسةةتثنا 
 فةةة  المخةةةتص الةةةوزير مةةة  باالتفةةةا  الخارجيةةة  والتجةةةارة واالقتصةةةاد الماليةةة  لةةةوزير يكةةةون التهديبيةةة 
 االدارى الجهاز وحدات ف  االشرافيين لممسئولين وبالنسب  السابق  الفقرة ف  اليها المشار الحاالت
 لهةةةةا التابعةةةة  والوحةةةةدات العامةةةة  والملسسةةةةات العامةةةة  والهيئةةةةات المحميةةةة  االدارة ووحةةةةدات لمحكومةةةة 



 نظام باصدار 4674 لسن     رقم القانون ف  الواردة العقوبات توقي  الخاص  التمويل وصنادي 
 عدا العام بالقطاع العاممين نظام باصدار 4674 لسن  4  رقم والقانون بالدول  المدنيين العاممين
 المركةةزى الجهةةاز بحةة  االخةةالل دون كمةة  وذلةة  المعةةاش الةة  االحالةة  أو العةةزل أو الفصةةل عقوبةة 

 .الشهن هذا ف  الصادرة القرارات عم  التعقيب ف  لممحاسبات
 لهةةذا التنفيذيةة  المةةوائح منةة  بقةةرار الخارجيةة  والتجةةارة واالقتصةةاد الماليةة  وزيةةر يصةةدر: (53)المااادة 
 .القانون

 مركةةز  لتصةةفي  االجةةرا ات باتخةةاذ الخارجيةة  والتجةةارة واالقتصةةاد الماليةة  وزيةةر يقةةوم: (56)المااادة 
 بها المتعمق  والفوائد القروض أقساط لتسوي  ضروريا يرا  ما واتخاذ الحسابات كاف  وتسوي  المال 

 الختاميةة  الحسةةابات تقةةديم مواعيةةد بتنظةةيم 6 46 لسةةن     رقةةم القةةانون ويمغةة  منهةةا االعفةةا  أو
 السةةةن  تحديةةةد شةةةهن فةةة   467 لسةةةن  4  رقةةةم القةةةانون ويمغةةة  األمةةة  مجمةةةس الةةة  الدولةةة  لميزانيةةة 
 .المالي 

 .القانون هذا يخال  نص أى يمغ  كما

 هةةذا يبصةةم . نشةةر  تةةاريخ مةةن بةة  ويعمةةل ،الرسةةمي  الجريةةدة فةة  القةةانون هةةذا ينشةةر (:59)المااادة 
 .قوانينها من كقانون وينفذ، الدول  بخاتم القانون

 .( 467 سن  يولي  6 )  6 4 سن  اآلخرة جمادى 6  ف  الجمهوري  برياس  صدر

 . السادات أنور


