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  املـاليةوزارة 
  ٢٠٢٠ لسنة ٢٣٤م ـرار رقـق

  المحاسبةبتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون 
 ١٩٨٢ لسنة ١٨١الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 

 املـاليةوزير 

 بشأن الموازنـة العامـة للدولـة        ١٩٧٣ لسنة   ٥٣القانون رقم   بعد االطالع على    
  والئحته التنفيذية ؛

   بشأن المحاسبة الحكومية ؛١٩٨١ لسنة ١٢٧لى القانون رقم وع
 ٢٠١٦ لـسنـة    ٨١وعلى قانـون الخدمـة المدنيـة الـصادر بالقـانون رقـم           

  والئحته التنفيذية ؛
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية الصادرة بقرار وزيـر الماليـة            

   ؛١٩٨٢ لسنة ١٨١رقم 
ة الدائمة للنظام المحاسبى الحكومى المشكلة بقرار وزير        وعلى ما انتهت إليه اللجن    

   ؛٢٦/٩/٢٠١٩ بجلستها المعقودة فى ٢٠٠٥ لسنة ٦٣١المالية رقم 
 وبناء على ما عرضه رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ؛

  :ر رــــــق
 )املـادة األوىل ( 

 الالئحـة التنفيذيـة لقـانون      من) ١/ثالثًا/٣٥(، و ) ١/ثالثًا/٣٤(بنصى المادتين   يستبدل  
   :نان اآلتياالمحاسبة الحكومية المشار إليها ، النص

   :)١/ثالثا/٣٤(املــادة 
 ،  )ستة عشر ألف جنيـه    (الترخيص بصرف سلفة مؤقتة فيما يزيد على        ) ١البند(

اليـة فيمـا   أما بالنسبة للمراكز أو المدن أو األحياء فيكون الترخيص لمدير المديرية الم       
 ، والنظر فى اإلعفاء من مقابل تأخير تـسوية الـسلفة            )رين ألف جنيه  عش(يزيد على   

  .المؤقتة بعد التحقق من أن التأخير كان لعذر قهرى أدى إلى تجاوز المواعيد المقررة 
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   :)١/ثالثا/٣٥(املــادة 
 )ستة عشر ألـف جنيـه     (الترخيص بصرف سلفة مؤقتة فيما يزيد على        ) ١البند(

 ، والنظر فى اإلعفاء من مقابل تأخير تسوية السلفة المؤقتة           )عشرين ألف جنيه  (تى  وح
  .بعد التحقق من أن التأخير كان لعذر قهرى أدى إلى تجاوز المواعيد المقررة 

 )املـادة الثانية (  
نشر هذا القرار فى الوقائع المصريةي نشرهل عمل به من اليوم التالى، وي .  

 ٢٨/٤/٢٠٢٠صدر فى 

  المـاليةوزير 
  حممد معيط. د 
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  رئيس مجلس اإلدارة
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