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        0200      ثانًتشرٌن ال



 السند الدستوري للحسابات الختامٌة

 -نصت على : 6003اوال من الدستور العرالً لسنة  -46المادة 

 ."" ٌمدم مجلس الوزراء مشروع لانون الموازنة العامة والحساب الختامً الى مجلس النواب اللراره

 السند المانونً للحسابات الختامٌة

تموم وحدات االنفاق نصت على ) 6003( لسنة 4من لانون االدارة المالٌة االتحادٌة رلم )  -3-المادة 
خالل شهر حزٌران بإعداد تمدٌرات موازناتها وموازنات التشكٌالت التابعة لها وارسالها الى وزارتً 

 ما ٌأتً:وتتضمن  .كل حسب االختصاص االتحادٌتٌنالمالٌة والتخطٌط 

 ....  -أوالً:

نسخة من التمرٌر االولً عن بٌاناتها المالٌة ) الحسابات الختامٌة ( للسنة المالٌة المنتهٌة والمرسل  -ثالثاً:
 الى دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي.

تصاصات ان من االخبٌنت  6002( لسنة 01) من لانون مجلس النواب وتشكٌالته رلم -01-المادة 
نص وفما لنظامه الداخلً المصادلة على الحساب الختامً, اذ  النواب مجلسارسها التشرٌعٌة التً ٌم

من رئاسة  دراسة ومنالشة مشروعات الموانٌن االتحادٌة الممترحة ) على المادة البند)ثالثاً( من هذه
الجمهورٌة او مجلس الوزراء والبت فٌها بما فً ذلن مشروعً لانونً الموازنة العامة والموازنة 

 والمصادلة على الحساب الختامً...... تكمٌلٌةال

 مفهوم الحسابات الختامٌة

تتضمن البٌانات المالٌة واالٌضاحات للمصروفات  وثٌمةكمفهوم عام على انها  لحسابات الختامٌةٌنظر ل  
 الفعلٌة واالٌرادات المحصلة عن السنة المالٌة المنتهٌة ممارنة باعتمادات الموازنة.

لحسابات الختامٌة فمد اشار الى مفهوم ا 6003( لسنة 4رلم )االتحادٌة لانون االدارة المالٌة  اما  
) البٌانات المالٌة االتحادٌة( :  الحساب الختامً للدولةان ) التً نصت على ,ثالثا –0-وتحدٌدا فً المادة 

/ كانون االول من كل 10فً  علٌه  لائمة المركز المالً للدولة ) الموجودات والمطلوبات ( كما هً
وحساب لٌاس النتٌجة الذي ٌتضمن االٌرادات والمصروفات والكشوفات االخرى للسنة المنتهٌة  سنة.
 (.فٌها

 اجراءات اعداد الحسابات الختامٌة

مرحلة الحسابات ) االتً: 6003( لسنة 4لانون االدارة المالٌة رلم ) من عاشراً  -0- جاء فً المادة
ة للسنة المالٌة والمخصصة لتسوٌة الحسابات المولوفة التً تعذرت تسوٌتها خالل مالالح الختامٌة: الفترة

السنة المالٌة السابمة لؽرض عرض البٌانات المالٌة وال تحتوي على معامالت لبض او دفع فعلٌة وتبدأ 
 .(ها( من السنة ذات10/0( من السنة المالٌة الالحمة لسنة الموازنة وتنتهً فً )0/0فً الٌوم)

 -على ما ٌاتً : -62-المادة كذلن فً  6003( لسنة 4لانون االدارة المالٌة االتحادٌة رلم ) ونص

اوال: ٌعلن وزٌر المالٌة تأرٌخ ؼلك الحسابات الختامٌة للسنة المالٌة المنتهٌة على ان ال ٌتجاوز )
 ( من السنة الالحمة.10/0)

 ثانٌا: تمدم وحدات االنفاق واالدارات الممولة ذاتٌا حساباتها الختامٌة الى دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي 

 فً موعد الصاه نهاٌة شهر اذار من السنة الالحمة.       



 ثالثا: ٌصدر دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي تمرٌره عن الحسابات الختامٌة المنصوص علٌها فً  

 .(بند)ثانٌا( من هذه المادة فً موعد الصاه نهاٌة شهر حزٌران من السنة الالحمةال      

 فمد جاء فٌه االتً:  6002( لسنة 01) وتشكٌالته رلم اما لانون مجلس النواب

: ٌعرض الحساب الختامً على المجلس فً مدة ال تزٌد على تسعة اشهر من تارٌخ اوالً  -60-المادة 
 انتهاء السنة المالٌة.

ثانٌا: ٌمدم الى المجلس تمرٌر دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي حول الحساب الختامً لموازنات الدولة 
 متزامنا مع موعد تمدٌم الحكومة للحساب.

عند تمدٌم الحكومة للحساب الختامً لموازنة الدولة عن السنة المنتهٌة ٌموم وزٌر المالٌة  -66-المادة
مجلس ٌتضمن النتائج التً حممتها الموازنة والمدى الذي حممته من اهدافها االتحادي بتمدٌم تمرٌر الى ال

صاحبه أو نتج عنه من اختالل أو تجاوزات فضال عن  وماالمالٌة وااللتصادٌة والنمدٌة ومستوى التنفٌذ 
 التً مولت بها الحكومة عجز الموازنة ان وجد واالثار المترتبة على ذلن . الكٌفٌة

الرئٌس الحساب الختامً للموازنة العامة والتمارٌر المتعلمة به الى اللجنة ٌحٌل  -61-المادة
ر عنها الى المجلس باتخاذ ما ٌراه بشأنها ؼً جلسة تخصص لهذا لدراستها وتمدٌم تمرٌالمالٌة......

وبعد ان ٌفرغ المجلس من منالشة تمرٌر اللجنة ٌشرع بإجراء  الؽرض ٌحضرها وزٌر المالٌة االتحادي
ً التص ً  وٌت على الحسابات الختامٌة لموازنات الدولة بابا  وتصدر موافمة المجلس بمانون. بابا

اهم المالحظات والتحفظات التً تضمنها تمرٌر دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي المتعلمة 
والتً جاءت فً كتاب  5132,/3/ن13بالحساب الختامً لجمهورٌة العراق كما فً 

المعنون الى مكتب رئٌس  دٌوان الرلابة المالٌة/دائرة تدلٌك نشاط التموٌل والتوزٌع
ذي لجنة النزاهة  –ونسخة من الى مجلس النواب  مجلس الوزراء

 5111 /53/6فً  (4/1/1/31211العدد)ب/

االدارة المالٌة والدٌن  انونلمن  00( من المسم4) فً تمدٌم الحساب الختامً خالفا للمادة التأخر -0
نٌسان من السنة التالٌة ٌموم وزٌر  03)الملؽً( التً نصت " فً  6002/لسنة  (33)العام رلم 

المالٌة بإعداد الحساب الختامً السنوي ال سٌما اموال المٌزانٌة الخاصة وٌمدمها الى دٌوان 
المحددة اعاله فً تمدٌم البٌانات المالٌة الرلابة المالٌة", علما ان وزارة المالٌة لم تلتزم بالمدة 

الدٌوان مما هذا لبل  للحساب الختامً لجمهورٌة العراق للسنوات السابمة لؽرض تدلٌمها من
 ( المشار الٌها اعاله.4) ام بما جاء فً المادةٌؤشر عدم االلتز

لح شركة كار كوردستان لصا إلللٌملٌام وزارة المالٌة/دائرة المحاسبة تموٌل اعتماد مستندي  -2
اي اربعة وعشرون ملٌار  ( دٌنار62333333314بما ٌعادل )( دوالر  60110032بمبلػ ) 

 منح االعتماد المستندي. بأولٌاتولم ٌتم تزوٌدنا   ...
فً تمارٌرنا السابمة الخاصة بالحساب الختامً للدولة وفً تمارٌرنا الخاصة  التأكٌدسبك وان تم  -2

ة تسوٌة السلؾ كونها تؤدي الى تشوٌه حساب تنفٌذ الموازنة بالوزارات وتشكٌالتها بضرور
فان حساب السلؾ النمدٌة بلػ كما فً  نللسنة التً ٌتم اجراء التسوٌة فٌها, وعلى الرؼم من ذل

( ملٌار دٌنار اي ) مائة واربعة ترلٌون ومائة واثنان 002066مبلػ ممداره ) 10/06/0003
 جارٌة واالستثمارٌة.وعشرون ملٌار دٌنار( للموازنتٌن ال

ال زالت وزارة المالٌة لم تتخذ اجراءات بصدد معالجة المروض الخارجٌة الممنوحة من لبل  -3
الحكومة العرالٌة للدول العربٌة واالجنبٌة والمروض الداخلٌة وان هذه المروض ما زالت مدورة 

 وزارة المالٌة.ومولوفة وبعضها مخالؾ لطبٌعته المحاسبٌة ولم ٌتم معالجتها من لبل 

 


