قانون رقم  35لسنة  3795بشأن
الموازنة العامة للدولة

الباب األول :فى هيكل الموازنة العامة للدولة وأسلوب اعدادها

3

المااااد  :)3الموازن ة العام ة للدول ة ه ة البرنةةام المةةال للخط ة ع ة سةةن مالي ة مقبل ة لتحقي ة
أهةةدا

محةةدد وذل ة ف ة اطةةار الخط ة العام ة للتنمي ة االقتصةةادي واالجتماعي ة وطبقةةا للسياس ة

العام للدول .
الماااد  :)2تصةةدر الموازن ة العام ة للدول ة ع ة سةةن مالي ة تبةةدأ م ة أول يوليةةو وتنته ة ف ة أخةةر
يونيو م العام التال .
الماااد  :)5تشةةمل الموازنة العامة للدولة جمية االسةةتخداما
يقوم بها كل م الجهةاز االدارى ووحةدا
تشةمل الموازنة العامة للدولة موازنةا

االدار المحلية والهيئةا

الهيئةا

العامة االقتصةادي وصةنادي التمويةل ذا
الةةوز ار ويعةةد بشةةهنها موازنةةا

مسةةتقل

للدولة ة وم ةةا يتق ةةرر له ةةذ الموازن ةةا

مجل ة

الوز ار الحالتها ال مجل

وتقتصةةر العالق ة بةةي هةةذ الموازنةةا

العامة وصةنادي التمويةل ،وال
الطةةاب

االقتصةةادى الت ة يصةةدر بتحديةةدها ق ةرار م ة رئةةي
تقدم م وزير المالي ال مجل

والمةوارد ألوجة نشةةاط الدولة التة

الشعب العتمادها.

المسةةتقل والموازن ة العام ة للدول ة عل ة الفةةائ
مة ة ق ةةرو

الةةذى يةةلول

ومس ةةاهما  ،ويس ةةرى علة ة الموازن ةةا

المنصوص عليها ف الفقر السابق أحكام الباب الراب م هذا القانو .

المس ةةتقل

2

الماااد  :)4تعةةد الموازن ة العام ة للدول ة وتنفةةذ وفقةةا لكةةل م ة التصةةني

االقتصةةادى ألوج ة نشةةاط

المصروفا

الشةعب

الدول  ،والتصني
وفق ة ةةا للتص ة ةةني
والمشروعا

اإلدارى للجها

والوحدا  ،كما تعر

وتقدم إل مجلة

ال ة ةةو يف ألنش ة ةةط الدولة ة ة  ،مة ة ة م ارع ة ةةا إجة ة ة ار التحلي ة ةةل علة ة ة أس ة ةةا
واألعمال ف مد أقصاها خم
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سنوا

م تاريخ العمل بهذا القانو .

البة ة ةرام

وتحةةدد الالئح ة التنفيذي ة لهةةذا القةةانو كةةل تصةةني
الشه .

ف ة ضةةو المعةةايير الدولي ة المطبق ة ف ة هةةذا

3

المااد  :)3تبةوب اسةتخداما
الرئيسةةي للتصةةني
والمجموعا

الموازنة العامة للدولة ومواردهةا إلة أبةواب تتفة مة المجموعةةا

االقتصةةادى ،وفقةةا لبنةةود وأن ةوا وفةةرو هةةذ المجموعةةا
اإلدارى للجها

وتقسيماتها وفقا للتصني

وتحدد الالئح التنفيذي للقانو التقسيما
الماد  :)6تقسم استخداما
أوال :المصروفا

والوحدا .

الفرعي لكل باب م األبواب.

الموازن العام للدول إل ما يهت :

:

الباب األول :األجور وتعويضا

العاملي .

الباب الثان  :ش ار السل والخدما

.

الباب الثالث :الفوائد .
الباب الراب  :الدعم والمنح والمزايا االجتماعي .
الباب الخام  :المصروفا

األخرى .

الباب الساد  :ش ار األصول غير المالي ( االستثما ار ) .
ثانيا  :حياز األصول المالي :
الباب الساب  :حياز األصول المالي المحلي واألجنبي .
ثالثا  :سداد القرو

:

الباب الثام  :سداد القرو

المحلي واألجنبي .

5

الماد  :)9تقسم موارد الموازن العام للدول إل ما يهت :
أوال :اإليرادا

:

الباب األول :الضرائب .
الباب الثان  :المنح
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4

وتةةوز هةةذ األب ةواب

األخرى .

الباب الثالث :اإليرادا
ثانيا  :مصادر التمويل:
الباب الراب  :المتحصال
الباب الخام  :االقت ار

م اإلق ار
.

ومبيعا

األصول المالي وغيرها م األصول.

6

الماد  :)8تعد موازن للخزان العام للدول وفقا للمعايير الدولي يعر
النقدى  ،ويمثل الفر بي المصروفا

(أ) العجز أو الفائ

فيها :
المنصوص عليها ف

واإليرادا

المادتي ( ) 7 ، 6م هذا القانو .
(ب) العجز أو الفائ
صاف

الحياز م

الكل  ،ويمثل العجز أو الفائ
األصول المالي وه

المنصوص عليها ف

الفر بي

الباب الساب م

األصول المالي المنصوص عليها ف

النقدى مضافا إلي أو مطروحا من

حياز األصول المالي المحلي واألجنبي
والمتحصال

االستخداما

م

اإلق ار

ومبيعا

الباب الراب م الموارد وبمراعا استبعاد حصيل بي

األصول غير المالي .
(ج) مصادر التمويل للعجز الكل  ،ويمثل االقت ار

المنصوص علي ف الباب الخام

الموارد مضافا إلي حصيل بي األصول غير المالي ومستبعدا من سداد القرو

م

المحلي

واألجنبي المنصوص عليها ف الباب الثام م االستخداما .
وتتول موازن الخزان العام تمويل العجز ف موازنا
 ،ويلول إليها فوائ

تل الجها .

الماااد  :)7يةةتم تقةةدير االيةرادا

الجها

الداخل ف الموازن العام للدول

7

دو أ يسةةتنزل منهةةا أية نفقةةا

كمةةا اليجةةوز تخصةةيص مةةورد

مع ةةي لمواجهة ة اس ةةتخدام مح ةةدد اال فة ة األحة ةوال الض ةةروري التة ة يص ةةدر به ةةا قة ةرار مة ة رئ ةةي
الجمهوري .
المااااد  :)31يج ةةوز العتب ةةا ار خاصة ة تقتض ةةيها المص ةةلح العامة ة لل ةةبالد أ ت ةةدرج فة ة أبة ةواب
االستخداما

بالموازن العام للدول اعتمادا
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إجمالي لبع

الجهةا

أو احتياطيةا

عامة دو

التقيد بالتصنيفا
أو المصةةروفا

االقتصادي لهذ األبواب وذلة لمواجهة االلت ازمةا
أو االلت ازمةةا

الحتمية القومية أو الطارئة

التة لةةم يتسة مراعاتهةةا لةةدى إعةةداد مشةةرو الموازنة أو غيرهةةا مة

الضروريا .
وي ارعة ة أ م ةةا ي ةةدرج كاعتم ةةادا
االعتمادا

إجمالية ة للجهة ة الواح ةةد ال يتج ةةاوز نس ةةب ( )%5مة ة إجم ةةال

المدرج إلنفا هذ الجه بالموازن العامة للدولة  ،ويسةتثن مة ذلة موازنة القةوا

المسلح .
ويراع أ ما يدرج كاحتياطيا

عام ال يتجاوز ( )%5م إجمال اسةتخداما

للدول بدو فوائد  ،وتوز هذ االحتياطيا

االستخداما

وتقسيما

ف إطار المعايير الت يعرضها وزير المالي عل مجل
ويتضم الحساب الختام الذى يقدم لمجل
الماد

الموازنة العامة

المختلف بما ف ذل الفوائةد

الوز ار .

النواب ما تم استخدام م هذ االحتياطيا .

8

 :)33م مراعا أحكةام قةانون االدار المحلية والحكةم المحلة رقمة  424لسةن 4661

و  57لسن  4674تدرج بصف اجمالي اعتمادا

استخداما

المجال

المحلي وايراداتها وكذل

اعان الدول لها.
الماد

 :)32تعد الموازن العام للدول وتنفذ وفقا للن ةام النقةدى بمةا فة ذلة العمليةا

المتعلقة

بش ار األصول غير المالي ( االستثما ار ).
ويتب ف إعداد الموازنا
القانو ن ام االستحقا .

المستقل المنصوص عليهةا فة الفقةر الثانية مة المةاد الثالثة مة هةذا
6

الماااد  :)35يصةةدر وزيةةر المالي ة كةةل سةةن منشةةو ار يتضةةم القواعةةد الت ة تتبعهةةا الجهةةا
إعةةداد مش ةةرو موازنته ةةا وذلةة عل ة ض ةةو األه ةةدا

عنةةد

المخططة ة المطلةةوب تحقيقه ةةا وفق ةةا للسياسة ة

العام للدول .
وتلتزم كل جه بتقةديم مشةرو موازنتهةا إلة وزار المالية قبةل بةد السةن المالية بسةت أشةهر علة
األقل.
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الماااد  :)34تشةةكل ف ة كةةل جه ة لجن ة متخصص ة تتةةول إعةةداد مشةةروعا
تسةفر عنة النتةائ الفعلية لتنفيةذ الموازنة خةالل الةثالث سةنوا
الحقيق ة والتضةةخم وعل ة أسةةا

المقةةايي

واالقتصادي الت تلدى إل تحقي األهدا
تحقق

خالل سن معين .

موازنتهةةا وفقةةا لمةةا

السةابق مة م ارعةا معةدال

واألنمةةاط الكمي ة والمالي ة والد ارسةةا

النمةو

واألبحةةاث الفني ة

المخطط وم مراعا استبعاد أية إيةرادا

اسةتثنائي

44

المااااد  :)33تتةةول وزار المالية ة اع ةةداد مشةةرو الموازنة ة العامة ة للدول ة بع ةةد د ارسة ة مش ةةروعا
الموازنا

المقدم م الجها

السياسةةا

المالية والسياسةةا

المختلف وبعد استشار البن المركزى ،بهد
النقدية واألئتمانية بمةةا يحقة أهةةدا

م ة السياس ة العام ة للدول ة وتلتةةزم جمي ة الجهةةا

التنسي بي كةل مة

الخطة السةةنوي المقةةرر ويتفة
والمعلومةةا

بتقةةديم كاف ة البيانةةا

وااليضةةاحا

الت تطلبها وزار المالي والبن المركزى واألجهز المختص
فيمةةا يتعلة ة باع ةةداد مش ةةرو الموازنة ة  ،ولمن ةةدوب الةةوزار والجه ةةا
الدراسا

واألبحاث والمعلوما

المااااد  :)36يعةةر
مجل

المختصة ة حة ة االط ةةال علة ة

الالزم العداد مشرو الموازن العام للدول .

42

وزيةةر المالي ة واالقتصةةاد والتجةةار الخارجي ة مشةةرو الموازن ة العام ة عل ة

الوز ار ويحيل رئي

الجمهوري ال مجل

الشعب ف الميعاد المحدد بالدستور .

المااد  :)39اذا لةم يصةةدر قةانو الموازنة العامة قبةل بةد السةةن المالية يةتم الصةةر فة حةةدود
اعتمادا

موازن السن المالي السابق ال حي اعتمادها ،وين م وزير التخطيط بقرار من طريق

اعداد التقارير الدوري وكيفي متابع تنفيذ الخط .
الماااد  :)38يقةةدم وزيةةر التخطةةيط تقريةةر المتابع ة السةةنوى الة مجل ة
مجل

الوز ار وف مد التجاوز سن م تاريخ انتها السن المالي .
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الباب الثانى :فى التمويل والصناديق الخاصة
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الشةةعب بعةةد اعتمةةاد م ة

الماد

 :)37يكو تمويل االستخداما

مواردها ،ويصدر بتن يم عمليا

لكةل جهة مة جهةا

التمويل قرار م وزير المالي .

المااااد  :)21يج ةةوز بقة ةرار مة ة رئ ةةي
الستخداما

الموازنة العامة للدولة عة طرية

الجمهورية ة انش ةةا ص ةةنادي تخص ةةص فيه ةةا مة ةوارد معينة ة

محةدد  ،ويعةد للصةندو موازنة خاصة بة طبقةا للقواعةد واألحكةام المنصةوص عليهةا

ف هذا القانو ويسرى بشهنها فيمةا يتعلة بتنفيةذ أحكةام هةذا القةانو القواعةد الخاصة بالملسسةا
العام .
المااااد  :)23لةةوزار التخطةةيط الح ة ف ة الحصةةول عل ة كاف ة البيانةةا
ومتابع تنفيذ الخط  ،وال تستخدم ف غير األغ ار

الس ةري الالزم ة العةةداد

المنصوص عليها ف هذا القانو .

الباب الثالث :فى تنفيذ الموازنة العامة
الماااد  :)22يعتبةةر صةةدور قةةانو اعتمةةاد الموازن ة العام ة للدول ة ترخيصةةا لكةةل جه ة ف ة حةةدود
اختصاصةةها باسةةتخدام االعتمةةادا

المقةةرر لهةةا ف ة األغ ة ار

أول السةةن المالي ة  ،وتكةةو ه ةةذ الجهةةا
وتحقي األهدا
الماد

المخصص ة م ة أجلهةةا اعتبةةا ار م ة

مسةةئول ع ة اتخ ةةاذ االج ة ار ا

الالزم ة لتنفيةةذ موازنته ةةا

المحدد لها  .ويكو للتهشي ار الملحق بالموازن العام للدول قو القانو .

 :)25ال يعف وجود اعتماد فة جةداول اسةتخداما

الموازنة مة االلتةزام بهحكةام القةواني

واللوائح المعمول بها سوا كا ذل متعلقا بتن يم السلطا

المالي والن ام المحاسب وما يتطلبة

تنفيذ الموازن م اج ار ا .
الماااد  :)24ال يجةةوز تجةةاوز اعتمةةاد أى بةةاب م ة أب ةواب االسةةتخداما

المختلف ة أو اسةةتحداث

نفقةةا

غيةةر وارد بالموازن ة إال بعةةد الرجةةو إل ة وزار المالي ة والحصةةول عل ة موافق ة مسةةبق م ة

مجل

الشعب ،وصدور القانو الخاص بذل .

ويجوز النقل داخل اعتمادا

الباب الواحد لكل جهة أو النقةل مة بةاب فة جهة إلة نفة

ف جه أخرى وذل عل ضو مةا يقةرر وزيةر المالية أو مة يفوضة فة الحةاال

البةاب

التة تحةددها

الالئح التنفيذي لهذا القانو والتهشي ار الملحق بالموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة أو

إلعتب ةةا ار تتعلة ة بإع ةةاد التن ةةيم أو إلجة ة ار تس ةةويا
تتجة ةةاوز جمل ة ة المنة ةةاقال
االعتمةةادا
عليها مجل

– بخة ةةال

مالية ة وتنفي ةةذ حتمي ةةا

مة ةةا ينقة ةةل م ة ة االحتياطية ةةا

األصةةلي لكةةل بةةاب أو  %4مة إجمةةال اعتمةةادا
الشعب بدو الفوائد أيهما أقل.

ض ةةروري علة ة أال

العام ة ة – نسة ةةب  %41م ة ة

الموازنة العامة للدولة التة وافة
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أو االرتب ةةاط بمش ةةروعا

المااااد  :)23ال يج ةةوز للس ةةلط التنفيذية ة عق ةةد ق ةةرو

غي ةةر وارد فة ة

الخط أو ف الموازن العام للدول يترتب عليها انفةا مبةال مة خ ازنة الدولة فة فتةر مقبلة اال
بموافق مجل

الشعب ،وف غير هذ األحوال تكو التصرفا

الموازن لسن أو لسنوا

الت م شهنها ترتيب التزام عل

مقبل طبقا للشروط واألوضا الت تحددها الالئح التنفيذي .

الماااااااد  :)26علة ة ة ك ة ةةل مة ة ة الجه ة ةةاز االدارى للحكومة ة ة ووح ة ةةدا
والملسس ةةا

العامة ة والوح ةةدا

التابعة ة له ةةا ،تق ةةديم بيان ةةا

الخارجي ووزار التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبا

االدار المحلية ة ة والهيئ ة ةةا

الة ة وزار المالية ة واالقتص ةةاد والتج ةةار

مشفوع ببيا أسباب عدم تنفيذ مةا خطةط

بموازناتها وذل بالكيفي ووفقا للشروط واألوضا والمواعيد الت تحددها الالئح التنفيذي .
الماد

 :)29عل

والمصالح والهيئا

الو از ار

والملسسا

وزار المالي واالقتصاد والتجار الخارجي ف مشروعا

وأي وحدا

القواني والق ار ار

أعبا مالي عل الخزان العام وذل قبل التقدم بهذ المشروعا

أخرى أ تهخذ رأى
الت م شهنها ترتيب

ال الجها

المختص .

ويكو تنفيذ الفتاوى الت لها صف العمومي ويترتب عليها أعبا مالي غير مدرج بالموازن بعد
تدبير االعتماد المال الالزم.

الباب الرابع :فى الحسابات الختامية
الماد

 :)28يعد الحساب الختام للدول عة السةن المالية المنتهية ويشةتمل الحسةاب الختةام

للدول ة عل ة االسةةتخداما

والم ةوارد الفعلي ة موزع ة عل ة األب ةواب المختلف ة تنفيةةذا للموازن ة العام ة

للدول كما يشتمل عل المراكز المالي لحسابا

الدول ف نهاي السن المالي .

الماد  :)27يصدر وزير المالي واالقتصاد والتجار الخارجي الق ار ار الو ازري الالزم لتحديد:
 14المادة مستبدلة بالقانون رقم  72لسنة .7112

(أ) المواعيةةد التة ة تلتةةزم به ةةا الوح ةةدا
المحلي ة والهيئةةا

ال ةوارد بموازنة ة الجهةةاز االدارى للحكومة ة ووح ةةدا
العام ة والوحةةدا

العام ة والملسسةةا

االدار

التابع ة لهةةا وصةةنادي التمويةةل الخاص ة

لتقةةديم حسةةاباتها الختامي ة وميزانياتهةةا ال ة كةةل م ة الجهةةا

الت ة تتبعهةةا وكةةذل ال ة وزار المالي ة

واالقتصاد والتجار الخارجي وال الجهاز المركزى للمحاسبا .
(ب) المواعيد الت تلتزم بها المجال
ن ر الحسابا

الختامي والميزانيا

الت لهةا سةلط الجمعيةا

وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبا .

(ج) المواعيد التة تقةدم خاللهةا الهيئةا
التسويا

العمومية للوحةدا

المشةار اليهةا

العامة الحسةابا

والملسسةا

الختامية المتضةمن جمية

الحسابي ال وزار المالي واالقتصادوالتجار الخارجي والجهاز المركزى للمحاسبا .

(د) المواعيد الالزم لقيام وزار المالية واالقتصةاد والتجةار الخارجية بةاج ار التسةويا
االضافي عل الحسابا

الختامي للجها

واخطار الجهاز المركزى للمحاسبا

المااااد  :)51يق ةةوم الجه ةةاز المرك ةةزى للمحاس ةةبا
الختامي والميزانيا
الوحدا

العمومي للوحةدا

الةوارد بالموازنة العامة للدولة إلة وزار المالية والة تلة

الماااد  :)53عل ة وزار المالي ة أ تحيةةل مشةةروعا
العام ة  ،وبيانات ة التفصةةيلي إل ة مجل ة

مدى أربع أشهر م إنتها السن المالي .
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ق ةواني ال ةربط الخاص ة بالحسةةاب الختةةام

الشةةعب وال ة الجهةةاز المركةةزى للمحاسةةبا

فة
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الماد  :)52عل الجهاز المركزى للمحاسةبا
الختةةام للموازنةةا

بها.

بتق ةةديم تقري ةةر عة ة نت ةةائ مراجعة ة الحس ةةابا

خالل شهر م تاريخ تسلم لكل ميزاني عمومي أو حساب ختام .

للموازنةةا

والتعةديال

أ يقةدم إلة مجلة

الشةعب تقريةر عة الحسةاب

العام ة ف ة موعةةد أقصةةا خمس ة أشةةهر م ة انتهةةا السةةن المالي ة  ،ويرسةةل إل ة

وزار المالي صور مة مالح اتة أوال بةهول وكةذل نسةخ مة تقريةر النهةائ المرسةل إلة مجلة
الشعب.
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الباب الخامس :أحكام عامة
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الماااد  :)55يعتبةةر شةةاغلو الو ةةائ

المحةةدد فة قمة الجهةةاز المةةال هةةم المسةةئولو عة تنفيةةذ

هذا القانو واللوائح والق ار ار الصادر تنفيذا ل .
ويكةةو عل ة المسةةئولي المةةاليي بالجهةةاز االدارى للحكوم ة ووحةةدا

االدار المحلي ة اخطةةار وزار

المالية ة واالقتص ةةاد والتج ةةار الخارجية ة والجه ةةاز المرك ةةزى للمحاس ةةبا

بهية ة مخالفة ة مالية ة وعلة ة

المسةةئولي المةةاليي بالوحةةدا
الوحد اخطار رئي

االقتصةةادي اخطةةار رئةةي

الوحةةد بهي ة مخالف ة مالي ة وعل ة رئةةي

الهيئ او الملسس التاب لها وعل رئي

المختص بتل المخالفا

الهيئ او الملسسة اخطةار الةوزير

عل أ يخطر وزير المالي واالقتصاد والتجار الخارجية بمةا يثبة

مة

هذ المخالفا .
وعلة المسةئولي المةاليي االمتنةةا عة تنفيةذ أى امةةر أو قةرار ينطةوى علة مخالفة اال بنةا علة
امر كتاب م رئي

الجه التاب لها وعل المسئولي الماليي بالجهاز االدارى للحكومة اخطةار

وزار المالي واالقتصاد والتجار الخارجي والجهاز المركزى للمحاسبا

بما تم كتاب .

وتختص وزار المالي واالقتصاد والتجار الخارجي وحدها بمسا ل المسئولي الماليي التابعي لها
عما يق منهم م اخطا فني او مخالفا

مالي م اخطار الوزير المختص بنتيج المسا ل اما

بالنسةةب لم ة عةةداهم فيكةةو ذل ة م ة اختصةةاص الةةوزير المخةةتص عل ة أ تخطةةر وزار المالي ة
واالقتصةةاد والتجةةار الخارجي ة بنتيج ة المسةةا ل و ذل ة كل ة دو االخةةالل بح ة الجهةةاز المركةةزى
للمحاسبا

ف التعقيب عل الق ار ار الصادر ف هذا الشه .

الماااد  :)54يعتبةةر مة المخالفةةا

المالية عةةدم تقةةديم الجهة للموازنة أو الحسةةابا

الختامية أو

الميزاني العمومي الخاص بها او بياناتها التفصيلي أو تقديمها غير مستوفا أو ف موعةد يجةاوز
المواعيد المحدد أو تجاوز االعتمادا

المدرج بالموازن دو الحصول عل الموافقة والتةرخيص

الم ةةال الالزم ةةي أو األم ةةر بالص ةةر فة ة حالة ة تج ةةاوز اعتم ةةادا
الحصول عل موافق مجل

ب ةةاب مة ة أبة ةواب الموازنة ة قب ةةل

الشعب أو مخالف أى حكم م أحكام هذا القةانو والقة ار ار واللةوائح

الصادر تنفيذا ل .
واسةةتثنا مة األحكةةام الخاصة بةةالتحقي مة العةةاملي وتةةهديبهم واالجة ار ا

الخاصة بالمحاكمةةا

التهديبية ة يك ةةو ل ةةوزير المالية ة واالقتص ةةاد والتج ةةار الخارجية ة باالتف ةةا مة ة ال ةةوزير المخ ةةتص فة ة
الحاال

المشار اليها ف الفقر السابق وبالنسب للمسئولي االشرافيي ف وحدا

للحكوم ة ة ووحةةةدا

االدار المحلي ة ة والهيئة ةةا

العام ة ة والملسسة ةةا

الجهاز االدارى

العام ة ة والوح ةةدا

التابع ة ة لهة ةةا

وصنادي التمويل الخاص توقي العقوبا

الوارد ف القانو رقم  58لسن  4674باصدار ن ام

العاملي المدنيي بالدول والقانو رقم  64لسن  4674باصدار ن ام العاملي بالقطا العام عدا
عقوبة الفصةةل أو العةةزل أو االحالة ال ة المعةةا
للمحاسبا

وذلة كل ة دو االخةةالل بح ة الجهةةاز المركةةزى

ف التعقيب عل الق ار ار الصادر ف هذا الشه .

الماااد  :)53يصةةدر وزيةةر المالية واالقتصةةاد والتجةةار الخارجية بقةرار منة اللةوائح التنفيذية لهةةذا
القانو .
الماااد  :)56يقةةوم وزيةةر المالي ة واالقتصةةاد والتجةةار الخارجي ة باتخةةاذ االج ة ار ا
المال وتسوي كاف الحسابا

واتخاذ ما ي ار ضروريا لتسوي أقساط القرو

لتصةةفي مركةةز

والفوائد المتعلق بها

أو االعفةةا منهةةا ويلغ ة القةةانو رقةةم  35لسةةن  4666بتن ةةيم مواعيةةد تقةةديم الحسةةابا
لميزاني ة الدول ة ال ة مجل ة

الختامي ة

األم ة ويلغ ة القةةانو رقةةم  34لسةةن  4672ف ة شةةه تحديةةد السةةن

المالي .
كما يلغ أى نص يخال

هذا القانو .

الماااد  :)59ينشةةر هةةذا القةةانو ف ة الجريةةد الرسةةمي  ،ويعمةةل ب ة م ة تةةاريخ نشةةر  .يبصةةم هةةذا
القانو بخاتم الدول  ،وينفذ كقانو م قوانينها.
صدر برياس الجمهوري ف  26جمادى اآلخر سن  26( 4363يولي سن .)4673
أنور السادات .

