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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (1)2007قانون اإلجراءات المالية والمحاسبية لسنة 
(24/7/2007) 

 الفصل األول

 أحكام تمهيدية

 ".2007يسمى هذا القانون "قانون اإلنجراءات المالية والمحاسبية لسنة -1   اسم القانون.

 
 تظلأن ، على 1977نة المالية والمحاسبية لس لغى قانون اإلنجراءاتي -2 إلغاء واستثناء.

نجميع اللوائح والقرارات واإلنجراءات الصادرة بمونجبه سارية إلى أن تلغى 
 أو تعدل وفقًا  ألحكام هذا القانون . 

 
 (2)ف  هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : -3  تفسير.

ق تددابع للحكومددة فدد  أف مسددتو  يقصددد اهددا أف مرفدد " أنجهزة الدولة "
من مستويات الحكم ف  السودان ويشمل ذلك رئاسدة 
الجمهوريدددددة ومجلدددددس الدددددوزراء والدددددوزارات والوحددددددات 
التابعددة لهددا والمتسسددات الدسددتورية واألنجهددزة التابعددة 
لهددا والسددلطة القةددائية واألنجهددزة التابعددة لهددا والقددوات 
المسددددددلحة والشددددددراة واألمددددددن ، والمرافددددددق واألنجهددددددزة 
النظيددددرة فدددد  مسددددتويات الحكددددم األخددددر  ، والهيئددددات 
العامددددة والشددددركات التدددد  تمتلكهددددا الحكومددددة فدددد  أف 
مسددددتو  مددددن مسددددتويات الحكددددم فدددد  السددددودان انسددددبة 

% 20% أو تمتلددددك فيهددددا انسددددبة ال تقددددل عددددن 100
والمفوضددديات المنشدددأة وفقدددًا التفاقيدددات السددد م وبندددك 
ة السودان المركزف والمصارف التجارية والمتخصصد

 ،الحكومية

                                                           

 .  2007لسنة  16قانون رقم   (1)
 . 2007لسنة  26رقم  قانون ، 1974لسنة  40قانون رقم   (2)
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يقصدددددددد اهددددددددا الجهدددددددداز التشدددددددريعى المعنددددددددى ب نجددددددددازة   "السلطة التشريعية
 ،فى كافة مستويات الحكم بالسودان الموازنة المختصة "
لنظيدرة يقصد به ديوان الحسابات القوم  أو الوحددة ا " الديوان "

 ،له ف  مستو  الحكم المعن 

 ،حدةبالو  يقصد به المسئول التنفيذف األول " رئيس الوحدة "

ن  أول  يندددداير حتددددى  نهايددددة يقصددددد اهددددا الفتددددرة  مدددد " السنة المالية "
 ،ديسمبر

 ،لإليرادات يقصد به الصندوق القوم  صندوق " " ال
الكلددددى المتخصددددص  يقصددددد بدددده النظددددام االقتصددددادف إحصاءات" نظام 

 ،امةالمصمم لتحليل المالية الع مالية الحكومة "
 ،ولةيقصد اها أف من أنجهزة الد ة "" الوحد

يقصد اها وزارة المالية ف  أف مستو  من مستويات  " الوزارة "
 ، م ف  السودان حسبما  يقتة  الحالالحك

يقصد به وزير المالية ف  أف مسدتو  مدن مسدتويات  " الوزير " 
 الحكم ف  السودان حسبما يقتة   الحال .

 
  تطبق أحكام هذا القانون على نجميع أنجهزة الدولة .  -4  تطبيق.

 
 الفصل الثاني

 الموازنة العامة  

 تعددد  الموازنددة  العامددة  فدددى  المسددتو   القددومى  وفقددًا  لنظدددام (1) -5 مكونات وإعداد وإيداع
 إحصاءات مالية الحكومة .     (3)الموازنة العامة.

( تعددد الموازندددة العامددة فدددى مسدددتويات 1مددع مراعددداة أحكددام البندددد ) (2)
ليد  السائد قبل العمل بأحكام هذا الحكم األخر  وفقًا للنظام التق

القدددانون أو انظدددام إحصددداءات ماليدددة الحكومدددة ، علدددى أن تحددددد 

                                                           

 . 2007لسنة  26قانون رقم ، 1974لسنة  40قانون    (3)
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الددوزارة فددى مسددتو  الحكددم المعنددى التدداريف الددذ  يطبددق فيدده نظددام 
 إحصاءات مالية الحكومة .

تعد كل من أنجهزة الدولة فى كافدة مسدتويات الحكدم فدى السدودان  (3)
ونجيهددات الددوزارة ، وتقددديمها للددوزارة موازنتهددا العامددة وذلددك وفقددًا لت

فى موعد أقصاه نهاية أغسدطس مدن كدل عدام أو أ  موعدد آخدر 
 تحدده الوزارة .

تعد كل من أنجهزة الدولة فى كافدة مسدتويات الحكدم فدى السدودان  (4)
موازنددة نقديددة تقديريددة موزعددة علددى أشددهر السددنة الماليددة وترسددلها 

 الى الوزارة فى الوقت الذ  يحدد لذلك .
تعدددد الدددوزارة المقترحدددات النهائيدددة للموازندددة العامدددة لعرضدددها علدددى  (5)

الجهدددات المختصدددة قبدددل عدددرض مشدددروع الموازندددة علدددى السدددلطة 
 التشريعية المختصة إلنجازته .

تدددودع الموازندددة العامدددة للدولدددة لدددد  المجلدددس الدددوانى لمناقشدددتها  (6)
 وإنجازتها خ ل مدة ال تقل عن شهر من نهاية السنة المالية .

  

    تدددددددودع نجميدددددددع اإليدددددددرادات القوميدددددددة بالموازندددددددة فدددددددى الصدددددددندوق القدددددددومى    -6 إيداع اإليرادات
    لإليرادات .     (4)القومية.

 
        تعددددددددددد وزارة الماليددددددددددة واالقتصدددددددددداد الددددددددددوان  مشددددددددددروع قددددددددددانون لتخصدددددددددديص -7 تخصيص الموارد

 للهيئةوتقدمه الية ت مناسب قبل اداية كل سنة مالموارد واإليرادات ف  وق  واإليرادات.
 التشريعية القومية العتماده . 

  بعدددددد إنجدددددازة الموازندددددة العامدددددة تخدددددول الدددددوزارة ألنجهدددددزة  الدولدددددة (1) - 8 الصرف من اإلعتمادات
 ف  الموازنة ف ف  حددود االعتمدادات المصددقة الصر     وتحصيل ربط اإليرادات.

 وتحصيل ربط اإليرادات .    

                                                           

(4)
 . 2007لسنة  26قانون رقم ، 1974لسنة  40قانون   
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الدددددخول فدددد  أف التددددزام بالصددددرف ألف االرتبددددا  أو  زال يجددددو  (2)
سددبب مددن األسددباا دون الحصددول علددى الموافقددة المسددبقة مددن 

 الوزارة .
ال يجددوز ألف مددن أنجهددزة الدولددة تجنيددب اإليددرادات أو تأخيرهددا  (3)

 أو عدم توريدها لحساا الوزارة .
ال يجددوز ألف مددن أنجهددزة الدولددة فددرض أو إلغدداء أف رسددوم أو  (4)

دات أخددرف إال بموافقددة الددوزير وإصدددار ضددرائب قوميددة أو إيددرا
 القانون الخاص اذلك .

ال يجوز ألف من أنجهزة الدولدة تحصديل أف إيدرادات أو رسدوم  (5)
أو أف متحصدددددد ت إال بمونجددددددب النمدددددداذ  الماليددددددة األصددددددولية 

 الملحقة باللوائح الصادرة بمونجب أحكام هذا القانون .
تبددددر أف ال يجددددوز الصددددرف بالخصددددم علددددى حسدددداا العهددددد ويع (6)

علددى رئدديس الوحدددة بالخصددم علددى هددذا الحسدداا دينددًا صددرف 
ويكون ملزمًا بسداده وذلك ف  حالة عددم تسدويته خد ل السدنة 

 المالية .
يجددب علددى كددل وحدددة أن ترسددل كددل و وددة أشددهر للددوزارة كشددفًا   (7)

بأرصدة حساا  األمانات والعهد يوضدح نجميدع األرصددة التد  
تسددددد وفدددق األنمدددوذ  تخدددص أشدددخاص أو وحددددات أخدددرف لدددم 

الملحدددق بال ئحددددة لتقددددوم الددددوزارة ب صدددددار التونجيهددددات ال زمددددة 
 بشأنهما .

 
 (  ال يجوز نقل  أو تعديل  االعتمادات 2مع مراعاة البند  ) (1) -9 نقل اإلعتمادات.

إال بموافقدة السدلطة التشدريعية  5المقررة بمونجدب أحكدام المدادة 
 (5)المختصة .

                                                           

 . 2007لسنة  26قانون رقم    (5)
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مدادات مدن اندد إلد  آخدر مدن اندود الموازندة نقل اإلعت زال يجو  (2)
 إال بموافقة الوزير .

 
 ال يجددوز ألف مدددن أنجهدددزة الدولدددة الحصدددول علدددى القدددروض أو (1) -10  القدروض والمنح

 المددنح أو اإلعانددات أو الهبددات أو  التبرعددات المحليددة نقددددًا أو     واإلعانات والهبات
 المسبقة من الوزير.عينًا إال بعد الموافقة    والتبرعات المحلية.

تحددتفا الددوزارة وأنجهددزة الدولددة بسددجل كامددل للقددروض أو المددنح  (2)
أو اإلعانددددات أو الهبددددات أو التبرعددددات المحليددددة نقدددددًا أو عينددددًا 
وبالكيفيدددة التددد  تحدددددها اللدددوائح الصدددادرة بمونجدددب أحكدددام هدددذا 

 القانون .
يجددددب علدددددى أنجهدددددزة الدولدددددة المسدددددتفيدة مدددددن القدددددروض والمدددددنح  (3)

ندددات والهبدددات والتبرعدددات المحليدددة إرسدددال تقريدددر حسددداا  واإلعا
شهرف للوزارة عن استخدامات تلك القروض والمنح واإلعانات 

 والهبات والتبرعات .
 

 يكون رئيس الوحدة مسئواًل عن : -11   مسئولية رئيس الوحدة
 فقاً وو لها  ته ف  حددود اإلعتمادات المصددقةتنفيذ موازنة وحد ) أ(    عن موازنة وحدته.

 ،لمونجهات الوزارة
تحصدددديل ربددددط اإليددددرادات وتنميددددة واسددددتحدا  مصددددادرها وفقددددًا  )ا(  

 ،لمونجهات الوزارة
قفل حسدابات وحدتده الشدهرية فد  مددة ال تجداوز خمسدة عشدر  () 

 ،مًا من الشهر التال  لشهر الحساايو 
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قفدددل حسدددابات وحدتددده الختاميدددة للسدددنة المعنيدددة خددد ل مددددة ال  )د (
هر مدن نهايدة السدنة الماليدة أو أف تداريف آخدر تجاوز و وة أش
 تحدده الوزارة ،

 إيجاد وتطبيق أنظمة الرقابة المالية والةبط الداخل  ، )هد(
إعداد حساا شهرف عن أداء الموازندة المصددقة لوحدتده ليقددم  )و (

للوزارة ف   التاريف الذف تحدده اللوائح الصادرة بمونجب أحكام 
 هذا القانون .

 
 ثالثالفصل ال

 موازنة النقد األجنبي

الماليددددة واالقتصدددداد الددددوان  مسددددئواًل عددددن وضددددع يكددددون وزيددددر  (1) -12   السياسة العامة للنقد
 واالئتمان الت  تكفل ت السياسة العامة للنقد األنجنب  مقترحا   األنجنب  واالئتمان.

 س مة التوازن المال  واالقتصادف للب د .
د الددددددوان  علددددددى األنجهددددددزة يعددددددرض وزيددددددر الماليددددددة واالقتصددددددا (2)

المختصددة مقترحددات السياسددة العامددة للنقددد األنجنبدد  مصددحوبة 
اتقدديرات مدوارد الدب د مدن النقددد األنجنبد  وأونجده الصدرف منهددا 
قبددددل موعددددد عددددرض الموازنددددة العامددددة علددددى المجلددددس الددددوان  

 حسب الجدول الزمن  المقرر لذلك .
 

  لدولدة الددخول فد   أف  التدزام  يتعلدق  بالنقددديجدوز ألف مدن أنجهددزة ا ال -13   االلتزامات المتعلقة
 على موافقة الوزير . األنجنب  دون الحصول مسبقاً     بالنقد األنجنب .

 
    تحدددددتفا الددددددوزارة بسدددددجل كامددددددل للقدددددروض والمددددددنح واإلعانددددددات (1) -14   القروض الخارنجية
والهبات التد  تتعاقدد أو تتحصدل عليهدا أنجهدزة الدولدة علدى أن      والمنح واإلعانات

 يتم توويقها محاسبيًا.      والهبات.
مسدددئولة عدددن إدارة القدددروض الخارنجيدددة وسددددادها تكدددون الدددوزارة  (2)

بالكيفيددددة التدددد  تحددددددها اللددددوائح الصددددادرة بمونجددددب أحكددددام هددددذا 
 القانون.
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ح واإلعاندات ترسل أنجهدزة الدولدة المسدتفيدة مدن القدروض والمدن (3)
والهبات الخارنجية حسابات شهرية للوزارة عن استخدامات تلك 

 . القروض والمنح والهبات
 

 الفصل  الرابع

 موازنات الهيئات العامة وشركات

 القطاع العام والصناديق 

أو أف قدانون يحدل  1925على الرغم من أحكدام قدانون الشدركات لسدنة  -15   إنشاء  الهديئات 
أو المسداهمة أنجهزة الدولدة إنشداء أف شدركة أو هيئدة أو      ألف من زمحله ال يجو    ديقوالشركات والصنا

 صندوق أو المساهمة ف  أف منها إال بموافقة الوزير .    فيها.
 

       تقددددددم كدددددل هيئدددددة عامدددددة  أو شدددددركة قطددددداع عدددددام  أو صدددددندوق  (1) -16 إنجازة موازنات الهيئات
     تهدددددددددا إلدددددددددى الدددددددددوزارة بعدددددددددد موافقدددددددددة األنجهدددددددددزةمقترحدددددددددات موازن    وشركات القطاع العام

 المختصة اها لتتم إنجازتها ف  إاار السياسات والمونجهدات    والصناديق.
 العامة للدولة .

يحظر على الهيئات العامة وشركات القطاع العام والصناديق تقديم  (2)
أف دعددددم أو تبددددرع نقدددددف أوعيندددد  ألف مددددن أنجهددددزة الدولددددة إال بعددددد 

 ة للوزير .الموافقة المسبق
 

    تلتدددددزم كدددددل هيئدددددة عامدددددة أو شدددددركة قطددددداع عدددددام بسدددددداد إلتزاماتهدددددا نحدددددو د17 مساهمة الهيئات العامة
 الوزارة من الفوائض واألرباح وفق الجدول الزمن  الذف تحدده . ف  وشركات القطاع العام

 دعم إيرادات موازنة الدولة.
 

و شددركة قطدداع عددام أو صددندوق تحددت تلتددزم كددل هيئددة عامددة أ (1) د18 قفل حسدابات الهيئات
 اإلشدددراف المباشدددر لدددرئيس الوحددددة بقفدددل حسدددااها الشدددهرف فددد     العامة وشركات القطاع

 موعد ال يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التال  لشهر    العام والصناديق.
 الحساا .
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تلتددزم كددل هيئددة عامددة أو شددركة قطدداع عددام أو صددندوق تحددت  (2)
رئيس الوحدددددة بقفدددل حسدددداباتها كدددل و وددددة اإلشدددراف المباشددددر لددد

أشدددهر وإيدددداع نسدددخة منهدددا لدددد  الدددوزارة فددد  تددداريف ال يتعددددد  
 خمسة عشر يومًا من الشهر التال  لقفل الحساا .

تلتددزم كددل هيئددة عامددة أو شددركة قطدداع عددام أو صددندوق تحددت  (3)
اإلشددراف المباشددر لدددرئيس الوحدددة بقفدددل حسدداباتها الختاميدددة أو 

ة فد  موعدد ال يجدداوز السدتين يومدًا مدن نهايددة موازنتهدا العموميد
السدددددنة الماليدددددة وإيدددددداع نسدددددخة منهدددددا للدددددوزارة وتقدددددديمها لدددددديوان 

 (6)المرانجعة القوم  ف  ذات الموعد .
 

 الفصل الخامس

 االستثمارات الحكومية

 تكدددددون الدددددوزارة مسدددددئولة عدددددن اسدددددتثمارات أنجهدددددزة الدولدددددة فددددد  المسدددددتو    -19 مسئولية  الوزارة  عن
   ة مماولةدخاصة أو عامة أو مصرف أو أف نجهالمعن  ف  أف شركة  ارات الحكومية.االستثم

المسدددددتو  المعنددددد  فددددد  تلدددددك تتدددددولى دفدددددع نصددددديب أنجهدددددزة الدولدددددة فددددد  و 
 االستثمارات واست م نصيبها من العائد .

 
 تلتددزم الشددركات والهيئددات ذات االسددتثمارات المشددتركة التدد  تسدداهم فيهددا -20 االستثمارات الحكومية

 أنجهزة الدولة ف  المستو  المعن  ، بسداد عائداتها من أسهمها سنويًا    المشتركة.
للددوزارة بعددد إعددداد وإنجددازة الحسددابات الختاميددة المرانجعددة اواسددطة األنجهددزة 

 المختصة .
واألربدددددداح       بددددددأف ونجدددددده مددددددن الونجددددددوه التصددددددرف فدددددد  الفددددددوائض زال يجددددددو  د21 التصرف ف  الفوائض

 . الحكومية والعائد من استثماراتها إال بموافقة الوزير  األربداح الحكدوميةو
 من استثماراتها. والعائد

                                                           

(6)
 قانون التعدي ت المتنوعة ) القوانين المتأورة ب نفصال الجنوا ( . 2012لسنة  20قانون رقم    
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 الفصل السادس

 اإلجراءات المحاسبية

 تلتدددزم كدددل مسدددتويات الحكدددم بددداإلنجراءات والمعدددايير المحاسدددبية (1) د   22 مسئولية الوزارة عن
  يص وإنفددددداقالمعتمددددددة والمسددددداءلة الماليدددددة للتأ دددددد مدددددن تخصددددد     تسيير حركة األموال

 األموال العامة وفقًا للموازنة المخصصة لمستو  الحكم     العامة.
 المعين .    

تكون الوزارة مسئولة عن تسيير حركدة األمدوال العامدة وأعمدال  (2)
الخزينددددددددددة والمخددددددددددازن وحسدددددددددداباتها وتحسددددددددددين األداء المددددددددددال  
والمحاسددددب  وتطددددويره فدددد  كافددددة أنجهددددزة الدولددددة فدددد  المسددددتو  

 المعن  .
تكددددون الددددوزارة  (2( و)1البندددددين)دون المسددددام بعمددددوم أحكددددام  (3)

 (7)مسئولة عن : 
حفددددددا حسددددددابات منتظمددددددة ألنجهددددددزة الدولددددددة وإعدددددددداد  ) أ(

الحساا الختام  لها ورفعه لديوان المرانجعة القوم  
، علددى أن يددة لسددنة الحسددااخدد ل السددتة أشددهر التال

ية وإرسددددالها تلتددددزم الوحدددددات بقفددددل حسدددداباتها الشددددهر 
عشدر مدن يتعددف اليدوم الخدامس رة ف  موعد ال للوزا

، كمدددددا تلتدددددزم بقفدددددل الشدددددهر التدددددال  لشدددددهر الحسددددداا
حسدددداباتها الختاميددددة وإرسددددالها للددددوزارة فدددد  موعددددد ال 
يتعدف التسعين يومدا مدن نهايدة السدنة الماليدة أو أف 

 ،  أخر تحدده الوزارة تاريف
مراقبددددددددددة المعددددددددددام ت الماليددددددددددة والنقديددددددددددة والعينيددددددددددة  )ا(

ية والتأ ددددد مددددن تحقيقهددددا للددددنظم والةددددوابط والمصددددرف
 ،وعة للموارد وااللتزامات واألصولالموض

                                                           

لسنة  20قانون رقم  ، قانون التعدي ت المتنوعة ) القوانين المتأورة ب نفصال الجنوا(1974لسنة  40رقم قانون   (7)
2012. 
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الموافقدددة علدددى إصددددار النمددداذ  الماليدددة ذات القيمدددة  () 
وغيددددر ذات القيمددددة وتحدددددد اللددددوائح اريقددددة اباعتهددددا 

 ،ها وحفظها وصرفها واستخدامهاواست م
أنجهددددزة  وضددددع أسددددس المرانجعددددة الداخليددددة فدددد  نجميددددع )د (

 ، ف  المستو  المعن  الدولة
المصدددددادقة علدددددى إنشددددداء إدارات وأقسدددددام الحسدددددابات  )هد(

 بأنجهزة الدولة وتحديد هيا لها ومستويات وظائفها،
إنجددازة ومراقبددة تطبيددق الددنظم الماليددة والمحاسددبية ألف  () و

 ،نجهزة الدولةمن أ
ممارسددة سددلطاتها وصدد حياتها التنفيذيددة فدد  الواليددة  ()ز

أنجهزة الدولدة عدن اريدق رئديس على المال العام ف  
 الوحدة .

سدددددبيل مباشدددددرة مسدددددئولياتها وصددددد حياتها  فددددد تمدددددارم الدددددوزارة  (4)
أنجهددددزة  فدددد ووانجباتهددددا، عددددن اريددددق ممثليهددددا مددددن المحاسددددبين 

تمكنهدا مدن الرقابدة  التد نجميع السلطات والصد حيات  ،الدولة
 المالية والمحاسبية ألنجهزة الدولة.

نجدددراء أف تحقيدددق أو عقدددد مجلدددس ال يجددوز لراسددداء الوحددددات إ (5)
محاسددددددبة ألف مددددددن المحاسددددددبين والصدددددديارفة إال بعددددددد إخطددددددار 
 الديوان لتسمية ممثله ف  لجنة التحقيق أو مجلس المحاسبة .

 
        ألف مدددددن أنجهدددددزة الدولدددددة فدددددتح حسدددددداا لهدددددا بالنقدددددد    زال يجدددددو  (1) -23 فتح الحسابات المصرفية
 ف مصرف إال بعد موافقة الوزارة .المحل  ف  أ  بالنقد المحلى واألنجنب .

 ألف من أنجهدزة الدولة فتح حسداا لها بالنقد  زال يجو   (2)
 األنجنب  ف  أف مصرف إال بعد الموافقة المسبقة للوزير .

يجوز للدوزير تجميدد أو تحريدك األرصددة النقديدة المونجدودة فد   (3)
  الحسدددددددابات المصدددددددرفية ألنجهدددددددزة الدولدددددددة بالنقدددددددد األنجنبددددددد  أو 

 ل  .المح
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 الفصل السابع

 أحكام عامة

 تحددهاوالةوابط الت  لفيات بمختلف أنواعهدا بالشرو  يجوز منح الس -24 منح السلفيات.
 اللوائح . 

 
العامدة.  يحدد الوزير أنواع الممتلكات العامة وأنواع المخاار التد  يجدوز -25 التأمين على الممتلكات

 اللوائح . الشرو  الت  تحددهاالتأمين عليها وفقًا لألسس والةوابط و    
 

     ال يجدددددوز أن تتعدددددارض الدددددنظم الماليدددددة والمحاسدددددبية ألف مدددددن (1) -26 النظم المالية والمحاسبية
 ذا القانون واللوائح الصدادرة دأنجهزة الدولة مع أحكام ه   ف  أنجهزة الدولة.

  بمونجبه .
 ية .تلتزم كافة أنجهزة الدولة ب نشاء وحدات للمرانجعة الداخل (2)

 
 يكدددون للدددوزارة بمدددا لهدددا مدددن سدددلطة فددد  الواليدددة علدددى المدددال العدددام وحسدددن -27 حدق  الوزارة  فد 

 الحق ف  الحصول على أف ايانات أو معلومدات أو ،حركته واستخدامه   الحصول على البيانات
 أنجهزةا ضرورية من أف من ودات تراهاستفسارات أو مستندات أو عق    والمعلومات.

لدددى تلدددك األنجهدددزة أن تسدددتجيب لطلدددب الدددوزارة فددد  هدددذا الدولدددة ويجدددب ع
 الشأن وبالكيفية المطلوبة وفى الموعد الذف يحدد لذلك .

 
        علددددددى أنجهددددددزة الدولددددددة أخددددددذ موافقددددددة الددددددوزارة علددددددى مشددددددروعات القددددددوانين -28  موافقة الوزارة على
           ها علدددددددىواللددددددوائح والقدددددددرارات الماليدددددددة والمحاسدددددددبية وذلددددددك قبدددددددل عرضددددددد    مشروعات القوانين
 األنجهزة المختصة إلنجازتها.   واللوائح والقرارات

 المالية والمحاسبية.
 نجريمة كل شخص يخالف أحكام  هذا  القانون يعتبر مرتكبا   (1) -29 الجرائم والعقوبات.

أو اللدددوائح الصدددادرة بمونجبددده ويعاقدددب بالسدددجن لمددددة ال تجددداوز 
ًا وذلدددك مدددع عددددم عشدددر سدددنوات أو بالغرامدددة أو بدددالعقوبتين معددد

اإلخدد ل بددأف عقوبددة أشددد يكددون عرضددة لهددا وفقددًا ألحكددام أف 
 قانون آخر .
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( كدددل 1يعاقدددب ادددذات العقوبدددة المنصدددوص عليهدددا فددد  البندددد ) (   2)
 شخص يقوم اتبديد المال العام بأف من األونجه اآلتية :

 الصرف : ) أ(     
 ،على غير األونجه المحددة للصرف ()أوالً 
لمعقدددددددول علدددددددى األونجددددددده المحدددددددددة غيدددددددر ا ()وانياً 

 ،للصرف
 ، ب همال ف  الصرف ()والثاً 

 (8)، 9مخالفة أحكام المادة  )ا(
صد ت لخدزائن التأخير غيدر المبدرر فد  توريدد المتح )  (

 ،ومصارف أنجهزة الدولة
 ةتأخير قفل الحسابات اليوميدة أو الشدهرية أو الدوريد )د (   

 ،أو السنوية
يددددة ذات القيمددددة لنمدددداذ  المالإتدددد ف المسددددتندات أو ا )هد(

 ،عمدًا أو باإلهمال
ء علددددى المددددال العددددام بجميددددع ارتكدددداا نجددددرائم االعتدددددا )و (

 ،أنواعها
تجنيدددددددددب اإليدددددددددرادات أو تحصددددددددديلها انمددددددددداذ  غيدددددددددر  )ز (

 األصولية .
 

 يصدر الوزير اللوائح ال زمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (1)  -30   سلطة إصدار اللوائح.
 ( تشتمل تلك اللوائح على 1لمسام بعموم أحكام البند )(     دون ا2)

 المسائل اآلتية :
 ،والمحاسبية وتنظيم أعمال الخزينةالنظم المالية  ) أ(
تنظيم القروض الخارنجية والمحلية والمنح واإلعانات  )ا(

 ،والتبرعات والتسهي ت االئتمانيةوالهبات 

                                                           

(8)
 . 2007لسنة  26قانون رقم   
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محلددد  المصدددرفية بالنقدددد الإنجدددراءات فدددتح الحسدددابات  () 
 ،واألنجنب 

 ،ت نظم المخازن والتخلص من الفائضإنجراءا () د
قواعدددددددددد الشدددددددددراء والتعاقدددددددددد والمقددددددددداوالت والخددددددددددمات  )هد(

 االستشارية ،
 ،نظم منح السلفيات ) و(   

 نظم المرانجعة الداخلية ألنجهزة الدولة . ()ز
 
  

 


