القانون رقم  721لسنة  7897بشأن المحاسبة الحكومية
الباب األول
المحاسبة الحكومية
الفصل األول

المادة ()7

أهداف المحاسبة الحكوميه ونطاق سريانها

تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز االدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة
الخدمية وكافة األجهزة األخرى التى تشملها الموازنة العامة للدولة ،كما تسرى أحكامه على

الجهات التى تتضمن القوانين أو الق اررات الصادره بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص
خاص فى القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات واألجهزة التى تسرى عليها

أحكام هذا القانون الجهات االدارية.
المادة ()2

يقصد بالمحاسبة الحكومية فى تطبيق أحكام هذا القانون القواعدد التدى تلتدزم بهدا الجهدات االداريدة

فى تنفيذ الموازنة العامة للدولدة وتأشديراتها وتسدجيت وتبويد

العمليدات الماليدة التدى تجريهدا وقواعدد

الرقابة المالية قبت الصرف ونظم الضبط الداخلى واظهار وتحليت النتائج التى تعبر عنها الم اركدز

المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطى صورة حقيقية لها.
المادة ()3
تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق األغراض اآلتية:

الرقابة المالية قبت الصرف ونظم الضدبط الدداخلى بالنسدبة ألمدوات الجهدات االداريدة أو األمدواتالتى تديرها سواء كانت إيرادا أو أصوال أو حقوقا.

-ترشيد المصروفات.

الرقابة على إلتزامات الجهات االدارية ومتابعة الوفاء بها.-إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

 -توفير البيانات والمعلومات الالزمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة واتخاذ الق اررات.

الفصل الثانى

أحكام الصرف والتحصيل

المادة ()4
تنقسم الحسابات الحكومية إلى:

-حسابات الموازنة ،وتشمت االستخدامات والموارد ،ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات

الموازنة العامة ودليت حسابات الحكومة.

وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون األحكام واألوضاع الخاصة بهذا الدليت والجهة المختصه

باصداره.

-حسابات األصوت والخصوم والحسابات الوسيطة ،وتوضح الالئحة التنفيذية أنواع هذه

الحسابات على المستوى االجمالى والتحليلى الذى يتضمنه دليت حسابات الحكومة.
المادة (: )5

تسدجت المعدامالت المتعلقددة باسدتخدامات ومدوارد الموازنددة العامدة للدولدة  ،بمددا فدى ذلد المعددامالت

المتعلقة بشراء األصوت غير المالية " االستثمارات " وفقا لألساس النقدى.

وتنظم الالئحة التنفيذية قواعد واجراءات تسجيت المعامالت وتسوية أرصدتها.
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المادة (: )6
تسجت المعامالت المتعلقة بشراء األصوت غير المالية " االستثمارات " على أسداس مدا يدتم سدداده

نقدا من دفعات عن توريدات وأعمات.

وتقيد القيمة الفعلية لما يتم من توريدات وأعمات فى حسابات نظامية مستقلة مع تحديد الفرق بين

المسدد نقدا والقيمة الفعلية لتل التوريدات واألعمات فى حسابات تخصص لهذا الغرض.

وت ددنظم الالئحد ددة التنفيذيد ددة قواعد ددد واج د دراءات قي ددد المعد ددامالت المشد ددار إليهد ددا والمعاملدددة المحاسدددبية

الخاصة بها.
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المادة ()1

ال يجوز الصرف أو االرتباط بمصروفات جارية إال فى حدود االعتمادات المدرجة بالموازنة

وتحدد الالئحة التنفيذية نظام االرتباطات للتوريدات والمصروفات المتكرره التى تمتد ألكثر من

سنة مالية.
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المادة ()9
ال يجوز للجهات االدارية االرتباط بأى مصروف يقتضى الخصم به على موازنة السنة المالية

القائمة إال بعد الرجوع إلى ممثلى و ازرة المالية المختصين طبقا لما تتضمنه الالئحة التنفيذية.

ويحظر على ممثلى و ازرة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أى مبالغ قبت الحصوت

على االرتباط المالى على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية.

وعلى الجهات االدارية قبت إبرام أى عقد أو أتفاق مالى الحصوت على إقرار كتابى من المسئولين

عن نظام االرتباطات بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونا بقيمة هذا األرتباط.
وتنظم الالئحة التنفيذية نظام االرتباطات والسجالت الالزمة لمراقبتها.

المادة ()8

ال يجوز بالنسبة لالستثمارات االرتباط إال بالمشروعات الواردة بالخطة العامة للدولة.

المادة ()71
يج

على ممثلى و ازرة المالية بالوحدات الحسابية االمتناع عن التأشير على أى أمر بصرف

مبلغ إذا لم يكن هنا
الغرض أو إذا ترت

إعتماد أصال أو إذا طل

الخصم على إعتماد غير مخصص لهذا

على تنفيذ الصرف تجاوز االعتمادات المخصصة فى با

الموازنة أو نقت إعتماد من با

إلى آخر أو الصرف على حسا

معين من أبوا

وسيط لعدم وجود إعتماد

بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهم االمتناع عن التأشير على األوامر الخاصة بصرف مرتبات

العاملين المعينين أو المرقين الواردة أسماؤهم فى الق اررات التى تبلغ إليهم من شئون العاملين
وذل إذا لم يتم التعيين أو الترقية فى حدود الدرجات الشاغرة والممولة فى الموازنة.

المادة ()77

ال يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إال بعد إعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس

المصلحة أو من ينيبه وبعد إستيفاء المستندات الالزمة وتحدد الالئحة التنفيذية المستندات
الواج

توافرها لتأييد عمليات الصرف والمستويات الوظيفية التى لها حق التوقيع نيابة عن رئيس

المصلحة.

المادة ()72
يخصم بقيمة المبالغ التى يتم صرفها على إعتمادات الموازنة الخاصة بالجهة اإلدارية وفى
األغراض المخصصة لها هذه االعتمادات وال يجوز تجاوز إعتمادات أى با

من األبوا

المختلفة وال الصرف فى غير أغراضه أو إستحداث نفقات غير واردة بالموازنة إال بعد الرجوع
إلى و ازرة الماليةالستصدار التشريع الالزم.

ويجوز إجراء النقت داخت إعتمادات البا

تحددها الالئحة التنفيذية.

الواحد للجهة وذل

طبقا للشروط واألوضاع التى

المادة ()73
يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حسا

وسيط فى حالة عدم وجود إعتماد بالموازنة العامة

للدولة أصال أو عدم كفاية االعتماد.

المادة ()74

على ممثلى و ازرة المالية والمسئولين الماليين بالجهات االدارية االمتناع ألسبا

يوضحونها كتابة

عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة واضحة ألحكام الدستور أو القوانين أو الق اررات
الجمهورية أو القواعد المالية.

وعلى المسئولين الماليين االمتناع عن االرتباط أو الصرف إذا كان ينطوى على مخالفة إال بناء

على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح أسبا
ويج

االعتراض كتابة.

فى جميع األحوات التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار و ازرة المالية والجهاز

المركزى للمحاسبات.

المادة ()75

يتم تحصيت اإليرادات بإحدى طرق التحصيت التى تحددها القوانين واللوائح وتبين الالئحة

التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيت واإلجراءات الواج

المادة ()76

إتباعها نحو تسويتها.

على ممثلى و ازرة المالية بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغ المحصلة نقدا إلى البنو
والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ند

التنفيذية مواعيد التوريد والجرد لتل الخزائن.

لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن  ،وتحدد الالئحة

المادة ()71

يحصت مقابت تأخير عن المبالغ المحصلة وباقى السلفة المؤقته التى يتأخر توريدها عن المواعيد
المقررة ويراعى فى تقدير ذل

المقابت أن يكون معادال لسعر الفائدة السارى كما يحدده البن

المركزى مالم تقض قوانين أخرى بفرض مقابت أعلى.

ولوزير المالية أو من يفوضه النظر فى اإلعفاء من هذا المقابت بالنسبة للمبالغ المحصلة أو

باقى السلفة المؤقته التى يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهرى
وتوضح الالئحة التنفيذية القواعد المنظمة لذل .

المادة ()79

يجوز للجهات اإلدارية وبموافقة و ازرة المالية فتح حسابات خاصة بالبن

المركزى أو غيره من

بنو القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج
الموازنة العامة ويفرد لكت منها حسا

أجله.

خاص ،ويتم الصرف منه فى الغرض الذى قدمت من

وتخضع هذه الحسابات جميعها ألحكام الرقابة الالزمة لضبطها وبما ال يتعارض مع الشروط

والق اررات الصادرة بقبوت األموات الخاصه بها ووفقا لما تنظمه الالئحة التنفيدية من إجراءات

للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا.
ويراعى تضمين الحسا

الختامى للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة

خالت السنة المالية ،ويتم ترحيت فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها فى السنوات
التالية.
الباب الثانى

الرقابه المالية والضبط الداخلى
المادة ()78
تختص و ازرة المالية بالرقابة المالية قبت الصرف على تنفيذ موازنة الجهات االدارية وتتم الرقابة
عن طريق ممثلى هذه الو ازرة ،ولهم فى سبيت ذل حق اإلطالع على جميع المستندات ولو كانت

سرية ،وللجهات االدارية القيام بالرقابة الداخلية بما ال يخت باختصاصات و ازرة المالية.
المادة ()21

يتبع و ازرة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكالؤهم الذين يشرفون على أعمات الحسابات
بالجهات االدارية ويكون لهم حق التوقيع الثانى على الشيكات وأذون الصرف وذل وفق النظام

المحاسبى المتبع فى تل الجهات.

المادة ()27

تبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون السلطات المالية واالختصاصات االدارية لممثلى و ازرة المالية

بالجهات االدارية وهم المسئولون عن مراقبة تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والق اررات

الصاردة تنفيذا لها.

المادة ()22

تختص أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لو ازرة المالية بالتفتيش المالى على

الوحدات الحسابية للجهات االدارية ،وللمفتشين الماليين حق االطالع على كافة المستندات
والبيانات التى تتطلبها طبيعة عملهم ،كما لهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات

االيرادات المحلية بالمحافظات وأية أعمات مالية تقررها أية قوانين أو لوائح أو ق اررات أو نظم

أخرى وذل دون االخالت بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة طبقا لقانون إنشائه.

المادة ()23
تقوم و ازرة المالية بإجراء الرقابة المالية قبت الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة

االقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة  ،وذل طبقا للقواعد المطبقة فى هذه الجهات.3

المادة ()24

على ممثلى و ازرة المالية بالوحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية
ربع سنويه إلى و ازرة المالية بما يطابق سجالت الوحدة الحسابية فى المواعيد التى تحددها

الالئحة التنفيذية والتوقيع عليها منهم.

المادة ()25

على ممثلى و ازرة المالية بالجهات اإلدارية أن يقوموا بفحص الحسا

الختامى الذى تعده الوحدة

الحسابية الواقعه تحت إشرافهم عن السنة المالية المنتهية والتوقيع عليه وابداء مالحظات بشأنه

ويصدر وزير المالية أو من يفوضه سنويا التعليمات التى توضح البيانات التى تتضمنها

الحسابات الختامية والمستندات الواج

إرفاقها بها والمواعيد التى تلتزم بها الوحدات فى تقديمها

للو ازرة وذل مع مراعاة أحكام القانون رقم  33لسنة  1793بشأن الموازنة العامة للدولة.

المادة ()26

مع عدم اإلخالت باختصاصات المحاكم التأديبية تختص و ازرة المالية بمساءلة ممثليها التابعين
لها بالجهات اإلدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية
وغيره من القواعد واللوائح المالية ،وتكون مساءلة من عداهم من العاملين بالشئون المالية
والحسابية من إختصاص الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الهيئة العامة المختص أو من
يفوضونهم فى ذل

وتخطر و ازرة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار

الصادر بشأنه خالت خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذل

كله دون إخالت بإختصاصات

هذا الجهاز وفقا لقانونه.

المادة ()21

على رؤساء الجهات اإلدارية إبالغ و ازرة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بما يقع فى هذه
الجهات من حوادث االختالس والسرقة والحريق واإلهمات والتبديد وما فى حكمها ،وعلى هذه
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الجهات باالشت ار مع ممثلى و ازرة المالية وضع نظم الرقابة الداخلية الالزمة لتجن
الحوادث ،وتوضح الالئحة التنفيذية اإلجراءات الواج

إتخاذها فى هذه الحاالت.

مثت هذه

المادة ()29
تضع كت جهة من الجهات االدارية نظاما للضبط الداخلى وفقا لمبادىء المحاسبة المتعارف

عليها بما يكفت المحافظة على أموالها وأصولها وحقوقها ،وذل باالشت ار مع ممثلى و ازرة المالية
وفى حدود ما تقرره الالئحة التنفيذية.

الباب الثالث

األحكام العامة
المادة ()28
تؤوت إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدالت العاملين بالدولة التى لم يطال

خمس سنوات من تاريخ إستحقاقها.

بها خالت

المادة (:)31

مع عدم اإلخالت بأحكام قانون البن المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88

لسنة  ،2003ينشأ لدى البن المركزى حسا

لو ازرة المالية يسمى"حسا

الخزانة الموحد" يشمت

جميع حسابات و ازرة المالية ووحدات الجهاز االدارى واالدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية

واالقتصادية وغيرها من حسابات الجهات األخرى المفتوحة أو التى تفتح مستقبال لدى البن

حسابات الموازنة العامة للدولة والحسابات المتنوعة ذات

المركزى ،وتتفرع عن هذا الحسا

4

األرصدة وغيرها من حسابات الجهات المشار إليها وكذل ما يحدده وزير المالية من حسابات.
ويكون الصرف بشيكات تسح
تسح

على مكات

على البن

المركزى أو فروعه أو مراسليه أو اذون صرف

هيئة البريد أو على إحدى الخزائن العامة األخرى أو غيرها من الخزائن التى

يصدر بها قرار من و ازرة المالية ،ويختص رؤساء المصالح ومجالس إدارة الهيئات العامة أو من
ينو

عنهم بالتوقيع عنهم توقيعا أوت ،ويختص ممثلو و ازرة المالية بالوحدات الحسابية دون

غيرهم بالتوقيع توقيعا ثانيا.

ويجوز لو ازرة المالية التعامت مع البن

المركزى فى حدود الموازنة العامة للدولة بأوامر صرف

تحمت توقيعين معتمدين من السلطة المختصة بو ازرة المالية بعد إبالغها للبن المذكور.
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المادة ( )31مكرر:

5

ال يجددوز لوحدددات الجهدداز اإلدارى واإلدارة المحليددة والهيئددات العامددة الخدميددة واالقتصددادية وغيرهددا

مددن األشددخاص االعتباريددة العامددة التددى تعددد مددن الجهددات اإلداريددة فددتح حسددابات باسددمها أو باسددم
الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البن المركزى إال بموافقة وزير المالية.

وعلى الجهات المشدار إليهدا المدرخص لهدا مدن وزيدر الماليدة بفدتح حسدابات خدارج البند المركدزى،

أن تطلد

فددى موعدد ال يتجدداوز  30ندوفمبر سددنة  2002تجديدد التددرخيص ،ويترتد

هذه المدة دون تقديم الطل

اعتبار الترخيص منتهيا.

علددى انقضدداء

كمددا يعتبددر التددرخيص منتهيددا فددى حالددة عدددم صدددور قدرار مددن وزيددر الماليددة بتجديددد التددرخيص فددى

خالت ستين يوما من تاريخ تقديم الطل

إليه فى الميعاد.

كما تلتزم الجهات المشار إليها التى تكون قد فتحت حسابات خدارج البند المركدزى دون تدرخيص

مددن وزيددر الماليددة بددإغالق هددذه الحسددابات خددالت مدددة ال تتجدداوز  30نددوفمبر سددنة  2002وفتحهددا
بالبن المركزى المصرى.

كما تلتزم الجهات التى اعتبر الترخيص الصادر لها منتهيا بإغالق هذه الحسابات وفتحها بالبند

المركزى خالت شهر من تاريخ انتهاء هذا الترخيص.

وال يجددوز لددوزير الماليددة التددرخيص بفددتح حسددابات بددالبنو خددارج البن د المركددزى لوحدددات الجهدداز

اإلدارى واإلدارة المحليددة والهيئددات العامددة الخدميددة واالقتصددادية وغيرهددا مددن األشددخاص االعتباريددة

العامددة التددى تعددد مددن الجهددات اإلداريددة والصددناديق والحسددابات الخاصددة التابعددة ألى منهددا إال إذا
كانت حسابات صفرية.

والحسددابات الصددفرية هددى الحسددابات التددى تحددوت أرصدددتها يوميددا إلددى حسددابات موازيددة تفددتح لكددت

منها بحسا

الخزانة الموحد بالبن المركزى المنصوص عددليه فددى الفقدرة األولدى مدن المدادة )30

من هذا القانون.

ويكون للبنو المفتوح لديها الحسابات الصفرية الحق فى السح

حدود الرصيد المسجت باسم الجهة صاحبة الحسا .
المادة ( )31مكرر :7

مدن حسدا

الخ ازندة الموحدد فدى

6

يصدر وزير المالية باالتفاق مع محافظ البن المركزى القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات

اإلدارية ،وله حق االطالع على حسابات الجهات المنصوص عليها فى الفقرة األولى من المادة
 30مكررا) من هذا القانون وحصر أرصدتها لدى البن

حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذل
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المركزى وجميع البنو سواء كانت

من الحسابات بالعملة المحلية وبالعمالت

األجنبية .وعلى جميع البنو تحويت هذه الحسابات إلى حسابات صفرية طبقا لجدوت يتم االتفاق
عليه بين وزير المالية ومحافظ البن المركزى.

وتسددتمر البن ددو مسددئولة ع ددن اإلمسددا ب ددالقيود وباألرصدددة الدفتري ددة للجهددات ص دداحبة الحس ددابات

الصفرية  ،وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة فى حسا

الخزانة الموحد ملكا لتل الجهات

 ،كمددا تسددتمر البنددو مسددئولة عددن إدارة تل د الحسددابات  .ويجددوز لددوزير الماليددة تقريددر عوائددد لهددا

تؤديها الخزانة العامة .

وتض ددمن الخ ازن ددة العام ددة حص ددوت أص ددحا

ه ددذه الحس ددابات عل ددى أمد دوالهم ف ددى ح دددود أرص دددتها

وعوائدها .

وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذه الحسابات .
ولددوزير الماليددة حددق السددح

علددى حسددا

أى بن د لدددى البن د المركددزى ال يلتددزم بتحويددت المبددالغ

المودعددة بالحسددابات الصددفرية لديدده إلددى الحسددابات الموازيددة المفتوحددة بحسددا

الخ ازنددة الموحددد فددى

ذات يوم اإليداع وفى حدود المبلغ المدودع مضدافا إليده مبلدغ يعدادت نسدبة سدعر االئتمدان والخصدم

مضروبا فى المبالغ المتأخرة وذل على أساس سنوى.

المادة ()37

تحدد الالئحة التنفيذية السجالت والنماذج الحسابية والمطبوعات ذات القيمة الواج

إستخدامها،

وال يجوز إدخات تعديالت عليها أو إضافة سجالت أو نماذج جديده إال إذا صدر ترخيص بذل

من و ازرة المالية ،ويجوز إنشاء سجالت أو نماذج تكميلية إذا إقتضت ذل طبيعة النشاط.

المادة ()32

ال يجوز إصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات االدارية إال بعد موافقة و ازرة

المالية.

المادة ()33
تختص و ازرة المالية بتقرير إنشاء الوحدات الحسابية والغائها.
المادة ()34
لممثلى و ازرة المالية بالجهات االدارية االشراف الفنى على العاملين بالوحدات الحسابية وال ينقت
أحدهم إال بعد أخذ رأى ممثلى و ازرة المالية الذين يشرفون عليهم.

المادة ()35

على كت جهة من الجهات االدارية حصر األصوت وموجودات المخازن التى تملكها وامسا

سجت خاص لهذه األصوت لمتابعتها مع إظهار قيمتها فى نهاية السنة المالية ويرفق بيان بهذه

األصوت بالحسا

الختامى مع بيان التغييرات التى طرأت عليها خالت السنة المالية وذل وفقا

لألسس والقواعد التى تبينها الالئحة التنفيذية.

المادة ()36
تعد كت وحدة بيانا عن االستخدامات االستثمارية التى تقع فى نطاقها توضح فيه ما تم تنفيذه وما

تم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كت نوع من األصوت التى يتكون منها كت مشروع على
حده وذل وفقا لألسس التى يضعها بن االستثمار القومى.

المادة ()31
يرفق بالحسا

الختامى وتقارير المتابعة لكت من الجهات االدارية بيان يعطى صوره واضحة

عن النشاط الذى قامت به الجهة إستخداما لالعتمادات التى خصصت لها بالموازنة العامة

للدولة.

المادة ()39
تشكت بقرار من وزير المالية لجنة فنية دائمة تختص باقتراح القواعد التنفيذية التى يقتضيها
تطبيق أحكام هذاالقانون ووضع نظم المعلومات التى تكفت إعداد البيانات والنتائج التحليلية

الالزمة لرسم السياسات المالية ولرفع كفاءة أداء الخدمات التى تؤديها الوحدات االدارية وتطوير

النظم المحاسبية وفقا لألسالي

الفنية المتقدمة.

المادة ()38
تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خالت ستة أشهر من تاريخ العمت به

والى أن تصدر هذه الالئحة تسرى أحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من و ازرة المالية

المعموت بها حاليا وذل فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة ()41

يلغى كت نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة ()47
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  ،ويعمت به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة  ،وينفذ كقانون من قوانينها.
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