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بسم هللا الرحمه الرحيم
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()24/7/2007
الفصل األول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ

يسمى ىذا القانون "قانون اإلجراءات المالية والمحاسبية لسنة ."2007

إلغاء واستثناء.

()1

2ـ

يمغى قانون اإلجراءات المالية والمحاسبية لسنة  ، 1977عمى أن تظل جميع الموائح والق اررات واإلجراءات الصادرة
بموجبو سارية إلى أن تمغى أو تعدل وفقاً ألحكام ىذا القانون .

تفسير.
3ـ

في ىذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" أجيزة الدولة "

يقصد بيا أي مرفق تابع لمحكومة في أي مستوى من مستويات الحكم
في السودان ويشمل ذلك رئاسة الجميورية ومجمس الوزراء والو ازرات
والوحدات التابعة ليا والمؤسسات الدستورية واألجيزة التابعة ليا
والسمطة القضائية واألجيزة التابعة ليا والقوات المسمحة والشرطة
واألمن  ،والمرافق واألجيزة النظيرة في مستويات الحكم األخرى ،

والييئات العامة والشركات التي تمتمكيا الحكومة في أي مستوى من

مستويات الحكم في السودان بنسبة  %100أو تمتمك فييا بنسبة ال
تقل عن  %20والمفوضيات المنشأة وفقاً التفاقيات السالم وبنك
السودان المركزي والمصارف التجارية والمتخصصة الحكومية ،

"السمطة التشريعية المختصة " يقصد بيا الجياز التشريعى المعنى بإجازة الموازنة فى كافة
مستويات الحكم بالسودان
" الديوان "

يقصد بو ديوان الحسابات القومي أو الوحدة النظيرة لو في مستوى
الحكم المعني ،

" رئيس الوحدة "

يقصد بو المسئول التنفيذي األول بالوحدة ،

" الصندوق "

يقصد بو الصندوق القومي لإليرادات المنصوص عميو فى اتفاقيات

" السنة المالية "

يقصد بيا الفترة من أول يناير حتى نياية ديسمبر ،

السالم ،
" نظام إحصاءات مالية الحكومة "

يقصد بو النظام االقتصادى الكمى المتخصص المصمم

لتحميل المالية العامة ،
" الوحدة "
" الو ازرة "
" الوزير "

يقصد بيا أي من أجيزة الدولة ،
يقصد بيا و ازرة المالية في أي مستوى من مستويات الحكم في
السودان حسبما يقتضي الحال ،

يقصد بو وزير المالية في أي مستوى من مستويات الحكم في

السودان حسبما يقتضي الحال .

تطبيق.
 4ـ تطبق أحكام ىذا القانون عمى جميع أجيزة الدولة .

الفصل الثاني
الموازنة العامة
مكونات واعداد وايداع الموازنة العامة
5ـ

()1
()2

تعد الموازنة العامة فى المستوى القومى وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة .

مع مراعاة أحكام البند ( )1تعد الموازنة العامة فى مستويات الحكم األخرى وفقاً لمنظام التقميدى السائد قبل

العمل بأحكام ىذا القانون أو بنظام إحصاءات مالية الحكومة  ،عمى أن تحدد الو ازرة فى مستوى الحكم
المعنى التاريخ الذى يطبق فيو نظام إحصاءات مالية الحكومة .

()3

تعد كل من أجيزة الدولة فى كافة مستويات الحكم فى السودان موازنتيا العامة وذلك وفقًا لتوجييات الو ازرة

()4

تعد كل من أجيزة الدولة فى كافة مستويات الحكم فى السودان موازنة نقدية تقديرية موزعة عمى أشير

 ،وتقديميا لمو ازرة فى موعد أقصاه نياية أغسطس من كل عام أو أى موعد آخر تحدده الو ازرة .
السنة المالية وترسميا الى الو ازرة فى الوقت الذى يحدد لذلك .
()5

تعد الو ازرة المقترحات النيائية لمموازنة العامة لعرضيا عمى الجيات المختصة قبل عرض مشروع الموازنة
عمى السمطة التشريعية المختصة إلجازتو .

()6

تودع الموازنة العامة لمدولة لدى المجمس الوطنى لمناقشتيا واجازتيا خالل مدة ال تقل عن شير من نياية
السنة المالية .

6ـ

7ـ

إيداع اإليرادات القومية

تودع جميع اإليرادات القومية بالموازنة فى الصندوق القومى لإليرادات .
تخصيص الموارد واإليرادات.

تعد و ازرة المالية واالقتصاد الوطني مشروع قانون لتخصيص الموارد واإليرادات في وقت مناسب قبل بداية كل سنة
مالية وتقدمو لمييئة التشريعية القومية العتماده .

8ـ

()1

الصرف من اإلعتمادات وتحصيل ربط اإليرادات.

بعد إجازة الموازنة العامة تخول الو ازرة ألجيزة الدولة الصـرف في حـدود االعتمادات المصـدقة في الموازنة
وتحصيل ربط اإليرادات .

()2

ال يجوز االرتباط أو الدخول في أي التزام بالصرف ألي سبب من األسباب دون الحصول عمى الموافقة
المسبقة من الو ازرة .

()3

ال يجوز ألي من أجيزة الدولة تجنيب اإليرادات أو تأخيرىا أو عدم توريدىا لحساب الو ازرة .

()4

ال يجوز ألي من أجيزة الدولة فرض أو إلغاء أي رسوم أو ضرائب قومية أو إيرادات أخري إال بموافقة

()5

ال يجوز ألي من أجيزة الدولة تحصيل أي إيرادات أو رسوم أو أي متحصالت إال بموجب النماذج المالية

الوزير واصدار القانون الخاص بذلك .

األصولية الممحقة بالموائح الصادرة بموجب أحكام ىذا القانون .
()6
()7

ال يجوز الصرف بالخصم عمى حساب العيد ويعتبر أي صرف بالخصم عمى ىذا الحساب ديناً ًً ًً ًً ًً عمى
رئيس الوحدة ويكون ممزماً بسداده وذلك في حالة عدم تسويتو خالل السنة المالية .
يجب عمى كل وحدة أن ترسل كل ثالثة أشير لمو ازرة كشفاً بأرصدة حسابي األمانات والعيد يوضح جميع

األرصدة التي تخص أشخاص أو وحدات أخري لم تسدد وفق األنموذج الممحق بالالئحة لتقوم الو ازرة
بإصدار التوجييات الالزمة بشأنيما .
نقل اإلعتمادات.
9ـ

()1

مع مراعاة البند ( )2ال يجوز نقل أو تعديل االعتمادات المقررة بموجب أحكام المادة  5إال بموافقة السمطة
التشريعية المختصة

()2

ال يجوز نقل اإلعتمادات من بند إلي آخر من بنود الموازنة إال بموافقة الوزير .
القـروض والمنح واإلعانات والهبات والتبرعات المحمية.

10ـ

()1

ال يجوز ألي من أجيزة الدولة الحصول عمى القروض أو المنح أو اإلعانات أو اليبات أو التبرعات المحمية
نقداً أو عيناً إال بعد الموافقة المسبقة من الوزير.

()2

تحتفظ الو ازرة وأجيزة الدولة بسجل كامل لمقروض أو المنح أو اإلعانات أو اليبات أو التبرعات المحمية نقدًا

()3

يجب عمى أجيزة الدولة المستفيدة من القروض والمنح واإلعانات واليبات والتبرعات المحمية إرسال تقرير

أو عينًا وبالكيفية التي تحددىا الموائح الصادرة بموجب أحكام ىذا القانون .

حسابي شيري لمو ازرة عن استخدامات تمك القروض والمنح واإلعانات واليبات والتبرعات .

 11ـ

ال عن :
يكون رئيس الوحدة مسئو ً
( أ)

مسئولية رئيس الوحدة عن موازنة وحدته.

تنفيذ موازنة وحدتو في حـدود اإلعتمادات المصـدقة ليا ووفقًا لموجيات الو ازرة ،

تحصيل ربط اإليرادات وتنمية واستحداث مصادرىا وفقاً لموجيات الو ازرة ،

( ب)
(ج )

قفل حسابات وحدتو الشيرية في مدة ال تجاوز خمسة عشر يوماً من الشير التالي

(د )

قفل حسابات وحدتو الختامية لمسنة المعنية خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشير من نياية

لشير الحساب ،

( ى ـ)

السنة المالية أو أي تاريخ آخر تحدده الو ازرة ،

إيجاد وتطبيق أنظمة الرقابة المالية والضبط الداخمي ،

(و )

إعداد حساب شيري عن أداء الموازنة المصدقة لوحدتو ليقدم لمو ازرة في التاريخ الذي
تحدده الموائح الصادرة بموجب أحكام ىذا القانون .

الفصل الثالث
موازنة النقد األجنبي
12ـ

()1
()2

السياسة العامة لمنقد األجنبي واالئتمان.

يكون وزير المالية واالقتصاد الوطني مسئوالً عن وضع مقترحات السياسة العامة لمنقد األجنبي واالئتمان
التي تكفل سالمة التوازن المالي واالقتصادي لمبالد .

يعرض وزير المالية واالقتصاد الوطني عمى األجيزة المختصة مقترحات السياسة العامة لمنقد األجنبي
مصحوبة بتقديرات موارد البالد من النقد األجنبي وأوجو الصرف منيا قبل موعد عرض الموازنة العامة عمى
المجمس الوطني حسب الجدول الزمني المقرر لذلك .

 13ـ
.

14ـ

االلتزامات المتعمقة بالنقد األجنبي.

ال يجوز ألي من أجيزة الدولة الدخول في أي التزام يتعمق بالنقد األجنبي دون الحصول مسبقاً عمى موافقة الوزير

()1

القروض الخارجية والمنح واإلعانات والهبات.

تحتفظ الو ازرة بسجل كامل لمقروض والمنح واإلعانات واليبات التي تتعاقد أو تتحصل عمييا أجيزة الدولة
عمى أن يتم توثيقيا محاسبياً.

()2

تكون الو ازرة مسئولة عن إدارة القروض الخارجية وسدادىا بالكيفية التي تحددىا الموائح الصادرة بموجب

()3

ترسل أجيزة الدولة المستفيدة من القروض والمنح واإلعانات واليبات الخارجية حسابات شيرية لمو ازرة عن

أحكام ىذا القانون.

استخدامات تمك القروض والمنح واليبات .

الفصل الرابع
موازنات الهيئات العامة وشركات
القطاع العام والصناديق
 15ـ

16ـ

إنشــاء الهـيئات والشركات والصناديق أو المساهمة فيها.

عمى الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة  1925أو أي قانون يحل محمو ال يجوز ألي من أجيزة الدولة إنشاء أي
شركة أو ىيئة أو صندوق أو المساىمة في أي منيا إال بموافقة الوزير .

()1

إجازة موازنات الهيئات وشركات القطاع العام والصناديق.

تقدم كل ىيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق مقترحات موازنتيا إلى الو ازرة بعد موافقة األجيزة
المختصة بيا لتتم إجازتيا في إطار السياسات والموجيـات العامة لمدولة .

()2

يحظر عمى الييئات العامة وشركات القطاع العام والصناديق تقديم أي دعم أو تبرع نقدي أوعيني ألي من
أجيزة الدولة إال بعد الموافقة المسبقة لموزير .

 17ـ

مساهمة الهيئات العامة وشركات القطاع العام في دعم إيرادات موازنة الدولة.

تمتزم كل ىيئة عامة أو شركة قطاع عام بسداد إلتزاماتيا نحو الو ازرة من الفوائض واألرباح وفق الجدول الزمني الذي

تحدده .

18ـ

()1

قفل حسـابات الهيئات العامة وشركات القطاع العام والصناديق.

تمتزم كل ىيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق تحت اإلشراف المباشر لرئيس الوحدة بقفل حسابيا
الشيري في موعد ال يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشير التالي لشير الحساب .

()2

تمتزم كل ىيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق تحت اإلشراف المباشر لرئيس الوحدة بقفل حساباتيا
كل ثالثة أشير وايداع نسخة منيا لدى الو ازرة في تاريخ ال يتعدى خمسة عشر يوماً من الشير التالي لقفل

الحساب.
()3

تمتزم كل ىيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق تحت اإلشراف المباشر لرئيس الوحدة بقفل حساباتيا
الختامية أو موازنتيا العمومية في موعد ال يجاوز الستين يوماً من نياية السنة المالية وايداع نسخة منيا

لمو ازرة وتقديميا لديوان المراجعة القومي أو ديوان المراجعة لجنوب السودان حسب الحال في ذات الموعد .

الفصل الخامس
االستثمارات الحكومية
19ـ

مسئولية الوزارة عن االستثمارات الحكومية.

تكون الو ازرة مسئولة عن استثمارات أجيزة الدولة في المستوى المعني في أي شركة خاصة أو عامة أو مصرف أو أي
جية مماثمة وتتولى دفع نصيب أجيزة الدولة في المستوى المعني في تمك االستثمارات واستالم نصيبيا من العائد .

 20ـ

االستثمارات الحكومية المشتركة.

تمتزم الشركات والييئات ذات االستثمارات المشتركة التي تساىم فييا أجيزة الدولة في المستوى المعني  ،بسداد عائداتيا
من أسيميا سنوياً لمو ازرة بعد إعداد واجازة الحسابات الختامية المراجعة بواسطة األجيزة المختصة .

 21ـ

التصرف في الفوائض واألربـاح الحكـومية والعائد من استثماراتها.

ال يجوز بأي وجو من الوجوه التصرف في الفوائض واألرباح الحكومية والعائد من استثماراتيا إال بموافقة الوزير .

الفصل السادس
اإلجراءات المحاسبية
22ـ

()1
()2

مسئولية الوزارة عن تسيير حركة األموال العامة.

تمتزم كل مستويات الحكم باإلجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية لمتأكد من تخصيص
وانفاق األموال العامة وفقاً لمموازنة المخصصة لمسـتوى الحكـم المعين .

تكون الو ازرة مسئولة عن تسيير حركة األموال العامة وأعمال الخزينة والمخازن وحساباتيا وتحسين األداء
المالي والمحاسبي وتطويره في كافة أجيزة الدولة في المستوى المعني .

()3

دون المساس بعموم أحكام المادة  22تكون الو ازرة مسئولة عن )6( :
( أ)

حفظ حسابات منتظمة ألجيزة الدولة واعداد الحساب الختامي ليا ورفعو لديوان المراجعة
القومي أو ديوان المراجعة العامة لجنوب السودان حسب الحال خالل الستة أشير التالية

لسنة الحساب  ،عمى أن تمتزم الوحدات بقفل حساباتيا الشيرية وارساليا لمو ازرة في موعد
ال يتعدي اليوم الخامس عشر من الشير التالي لشير الحساب  ،كما تمتزم بقفل
حساباتيا الختامية وارساليا لمو ازرة في موعد ال يتعدي التسعين يوما من نياية السنة
المالية أو أي تاريخ أخر تحدده الو ازرة ،
( ب)

مراقبة المعامالت المالية والنقدية والعينية والمصرفية والتأكد من تحقيقيا لمنظم والضوابط
الموضوعة لمموارد وااللتزامات واألصول ،

الموافقة عمى إصدار النماذج المالية ذات القيمة وغير ذات القيمة وتحدد الموائح طريقة

(ج )

طباعتيا واستالميا وحفظيا وصرفيا واستخداميا ،
(د )
( ى ـ)

وضع أسس المراجعة الداخمية في جميع أجيزة الدولة في المستوى المعني ،
المصادقة عمى إنشاء إدارات وأقسام الحسابات بأجيزة الدولة وتحديد ىياكميا ومستويات
وظائفيا،

(و)

إجازة ومراقبة تطبيق النظم المالية والمحاسبية ألي من أجيزة الدولة ،

(ز )

ممارسة سمطاتيا وصالحياتيا التنفيذية في الوالية عمى المال العام في أجيزة الدولة عن
طريق رئيس الوحدة .

()4

مع مراعاة أحكام المادة  22وفي سبيل مباشرة مسئولياتيا وصالحياتيا وواجباتيا تمارس الو ازرة عن طريق
ممثمييا من المحـاسبين في أجيزة الدولة جميع السمطات والصالحيات التي تمكنيا من الرقابة المالية
والمحاسبية ألجيزة الدولة ،

()5

مع مراعاة أحكام المادة  22ال يجوز لرؤساء الوحدات إجراء أي تحقيق أو عقد مجمس محاسبة ألي من
المحاسبين والصيارفة إال بعد إخطار الديوان لتسمية ممثمو في لجنة التحقيق أو مجمس المحاسبة .

23ـ

()1

()2

فتح الحسابات المصرفية بالنقد المحمى واألجنبي.

ال يجوز ألي من أجيزة الدولة فتح حسـاب ليا بالنقد المحمي في أي مصرف إال بعد موافقة الو ازرة .

ال يجوز ألي من أجيـزة الدولة فتح حسـاب ليـا بالنقد األجنبي في أي مصرف إال بعد الموافقة المسبقة

لموزير .
()3

يجوز لموزير تجميد أو تحريك األرصدة النقدية الموجودة في الحسابات المصرفية ألجيزة الدولة بالنقد
األجنبي أو المحمي .

الفصل السابع
أحكام عامة
 24ـ

 25ـ

منح السمفيات.

يجوز منح السمفيات بمختمف أنواعيـا بالشـروط والضـوابط التي تحددىا الموائح .
التأمين عمى الممتمكات العامة.

يحدد الوزير أنواع الممتمكات العامة وأنواع المخاطر التي يجوز التأمين عمييا وفقًا لألسس والضوابط والشروط التي

تحددىا الموائح .

النظم المالية والمحاسبية في أجهزة الدولة.
26ـ

()1

ال يجوز أن تتعارض النظم المالية والمحاسبية ألي من أجيـزة الدولة مع أحكـام ىذا القانون والموائح الصـادرة
بموجبو .

()2

 27ـ

تمتزم كافة أجيزة الدولة بإنشاء وحدات لممراجعة الداخمية .
حـق الوزارة فـي الحصول عمى البيانات والمعمومات.

يكون لمو ازرة بما ليا من سمطة في الوالية عمى المال العام وحسن حركتو واستخدامو الحق في الحصول عمى أي
بيانات أو معمومات أو استفسارات أو مستندات أو عقـودات ت ارىـا ضرورية من أي من أجيزة الدولة ويجب عمى تمك

األجيزة أن تستجيب لطمب الو ازرة في ىذا الشأن وبالكيفية المطموبة وفى الموعد الذي يحدد لذلك .

 28ـ

29ـ

موافقة الوزارة عمى مشروعات القوانين والموائح والقرارات المالية والمحاسبية.

عمى أجيزة الدولة أخذ موافقة الو ازرة عمى مشروعات القوانين والموائح والق اررات المالية والمحاسبية وذلك قبل عرضيا
عمى األجيزة المختصة إلجازتيا.

()1

()2

الجرائم والعقوبات.

يعتبر مرتكبَا ًَ ًً ًً ًً ًً جريمة كل شخص يخالف أحكام ىذا القانون أو الموائح الصادرة بموجبو ويعاقب
بالسجن لمدة ال تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا وذلك مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد
يكون عرضة ليا وفقًا ألحكام أي قانون آخر .

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عمييا في البند ( )1كل شخص يقوم بتبديد المال العام بأي من األوجو

اآلتية :

الصرف :

( أ)
(أوال)

عمى غير األوجو المحددة لمصرف ،

(ثانيا)

غير المعقول عمى األوجو المحددة لمصرف ،

(ثالثا)

بإىمال في الصرف ،

( ب)

مخالفة أحكام المادة )7(، 9

(ج )

التأخير غير المبرر في توريد المتحصالت لخزائن ومصارف أجيزة الدولة ،

(د )

تأخير قفل الحسابات اليومية أو الشيرية أو الدورية أو السنوية ،

( ى ـ)

إتالف المستندات أو النماذج المالية ذات القيمة عمداً أو باإلىمال ،

(و )

ارتكاب جرائم االعتداء عمى المال العام بجميع أنواعيا ،

(ز )

تجنيب اإليرادات أو تحصيميا بنماذج غير األصولية .

30ـ

()1
()2

سمطة إصدار الموائح.

يصدر الوزير الموائح الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون .

دون المساس بعموم أحكام البند ( )1تشتمل تمك الموائح عمى المسائل اآلتية :
( أ)

النظم المالية والمحاسبية وتنظيم أعمال الخزينة ،

( ب)

تنظيم القروض الخارجية والمحمية والمنح واإلعانات واليبات والتبرعات والتسييالت
االئتمانية ،

(ج )

إجراءات فتح الحسابات المصرفية بالنقد المحمي واألجنبي ،

(د )

إجراءات نظم المخازن والتخمص من الفائض ،

( ى ـ)

قواعد الشراء والتعاقد والمقاوالت والخدمات االستشارية ،

(و )

نظم منح السمفيات ،

(ز )

نظم المراجعة الداخمية ألجيزة الدولة .

) (1قاوون رقم ( )16لسىة . 2007
) (2قاوون رقم ( )26لسىة . 2007
) (3قاوون رقم ( )26لسىة . 2007
) (4القاوون وفسه .
) (5قاوون رقم ( )26لسىة . 2007
) (6قاوون رقم ( )40لسىة . 1974
) (7قاوون رقم ( )26لسىة . 2007

