قانون الفوائض المالية وتعديالته رقم  03لسنة 7332
المنشور على الصفحة  7232من عدد الجريدة الرسمية رقم  3270بتاريخ 1/5/7332

المادة 1
ٌسمى هذا القانون ( قانون الفوائض المالٌة لسنة  )2007وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .
المادة 2
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا القانون المعانً المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك :
الوزٌر  :وزٌر المالٌة .
الوحدة الحكومٌة  :اي هٌئة او مؤسسة رسمٌة عامة او دائرة حكومٌة او سلطة عامة مستقلة مالٌا وال تدخل موازنة اي منها
ضمن الموازنة العامة للدولة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة  ،المشار الٌها فً المادة ( )3من هذا القانون .
االٌرادات الذاتٌة  :المبالغ التً تقبض لصالح الوحدة الحكومٌة وفقا للتشرٌعات المعمول بها .
النفقات  :المبالغ المخصصة فً موازنة الوحدة الحكومٌة او لمشروع او تلك التً ٌتم صرفها على اي نشاط ٌتعلق بعملها .
الفائض المالً
 :الزٌادة فً االٌرادات الذاتٌة للوحدة الحكومٌة عن نفقاتها لسنة مالٌة واحدة  ،وصافً االرباح القابلة للتوزٌع بالنسبة
للشركات المملوكة بالكامل للحكومة .
المادة 3
تسري احكام هذا القانون على الوحدات الحكومٌة الواردة فً الجدول الملحق بهذا القانون وعلى اي وحدة حكومٌة ٌقرر
مجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر سرٌان احكام هذا القانون علٌها .
المادة 4
على الرغم مما ورد فً اي تشرٌع اخر :
أ .تقوم الوحدات الحكومٌة باعداد مشروع الموازنة المالٌة للسنة القادمة متضمنا االٌرادات الذاتٌة والنفقات والموجودات
والمطلوبات فً موعد ال ٌتجاوز النصف االول من شهر اٌلول من كل سنة وٌتم تحوٌلها الى دائرة الموازنة العامة مع
المالحظات والتوصٌات المتعلقة ببنود الموازنة والفوائض المالٌة المتوقعة للسنة القادمة .
ب .تقوم دائرة الموازنة العامة بدراسة وتحلٌل ومناقشة مشارٌع موازنات الوحدات الحكومٌة للسنة المالٌة القادمة مع
المختصٌن فٌها تمهٌدا لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة علٌها بناء على تنسٌب الوزٌر خالل شهر تشرٌن الثانً من كل
سنة .
ج .على الرغم مما ورد فً اي تشرٌع اخر على مجلس الوزراء احالة موازنات الوحدات الحكومٌة الى مجلس االمة القرارها
.
تعدٌالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  8لسنة . 2013المادة 5
أ .تقوم الوحدات الحكومٌة باعداد البٌانات المالٌة الختامٌة السنوٌة مقارنة مع البٌانات المالٌة الختامٌة للسنة السابقة خالل ثالثة
اشهر من بداٌة السنة المالٌة .
بٌ .توجب على الوحدات الحكومٌة تزوٌد وزارة المالٌة ودائرة الموازنة العامة خالل اربعة اشهر من بداٌة السنة المالٌة بما
ٌلً:
 .1البٌانات المالٌة الختامٌة .
 .2تقرٌر المحاسب القانونً .
 .3تقرٌر حول االنجازات والخطط المستقبلٌة .
 .4تقرٌر حول الفائض المالً المتحقق للوحدة الحكومٌة والمبالغ الموردة منه لحساب الخزٌنة العامة للدولة .

المادة 6
على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالٌة فً اي تشرٌع اخر ٌ ،توجب على الوحدات الحكومٌة تورٌد اي فائض
مالً لدٌها لحساب الخزٌنة العامة للدولة  ،وال ٌجوز لها االحتفاظ بالفوائض المالٌة او اقتطاع اي مخصصات منها او تحوٌلها
الى مخصصات او فوائض مدورة .
المادة 7
ٌتم احتساب الفائض المالً للوحدة الحكومٌة المستحق تورٌده للخزٌنة العامة للدولة وفقا الساس االستحقاق المحاسبً وعلى
ان ٌتم التورٌد منه لحساب الخزٌنة العامة للدولة وفقا للفائض النقدي المتحقق .
المادة 8
على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالٌة المدورة والمتراكمة فً اي تشرٌع اخر  ،على الوحدات الحكومٌة التً
لدٌها فوائض مالٌة مدورة او متراكمة تورٌدها لحساب الخزٌنة العامة للدولة .
المادة 9
لمجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر اصدار االنظمة الالزمة لتنفٌذ احكام هذا القانون بما فً ذلك االحكام المتعلقة بتورٌد
الفوائض المالٌة للوحدات الحكومٌة اٌا كان نوعها .
المادة 10
رئٌس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفٌذ احكام هذا القانون .
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