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 ملتتتتا ارد  تتتتز قتتتتانون املوازنتتتتة العامتتتتة االتحاديتتتتة لجمهوريتتتتة العتتتتراق للستتتتنة املاليتتتتة      
 
ااملنشتتتتور  تتتتز جريتتتتد   2019استتتتانادا

 -، ندرج ادناه التكليفات التي تخص هذا الديوان ااملتمثلة باالتي:11/2/2019(  ز 4529)الوقائع العراقية بالعدد 

 النص املادة

 اواًل(/10)

 

 2004تتم تسوية المستحقات بين اقلييم ردسسيتان والحرومية االتحاسيية للسي وات 
بعييييس تييييسققيلا ميييين قبييييا سيييييوان الدقابيييية المالييييية االتحيييياس  و ليييي   2018ولغاييييية 

باحتسيا  حةية اقلييم ردسسيتان وي  ليوا المةيادلي اللعليية للسي وات السييابقة 
التييي  تهلدايييا الحسيييابات المتاميييية المةييياسن اليليييا مييين سييييوان الدقابييية الماليييية 

 االتحاس .

(13) 

 

ليييو لد الماليييية ةيييةحية الييياوة تمةيةيييات لغيييدو ا لييياا السيييلي للسييي وات 
يجية قيوا ين  اوي ب وبعيس ان والت  ةيدوت  ت 31/12/2018السابقة لغاية تادلخ 

يييييتم تييييسقيقلا ميييين سيييييوان الدقابيييية المالييييية االتحيييياس  ومةيييياسقة مجليييي  الييييو داا 
 االتحاس  اليلا الى ان تكون ا ه الس ة االميدب لتسولتلا.

يحييييام الموهييييي بسدجيييية )مييييسيد اييييام ومييييا وييييون( اليييي   ال يييييسيد ت ييييريا اساد   ثا يًا(/14)
بمستوى مسيدلة اامة وما وون الى التقااس بعس ال لا  ووقًا الحرام قا ون التقاايس 
الموحييس او ي قييا الييى سارييدب امييدى ا ييس تييوود ال يياعد اليي   يت اسيي  ميي  ا وا يي  

 لي  اليى ميوهل  اقلييم  الوهيل  وسدجت  وبمواوقة الجلية الم قيوم اليليا ويسيد  
ردسسييتان ووقيييًا لقيييا ون التقاايييس ال اوييي  ويي  االقلييييم  اليييى ان يقيييسم سييييوان الدقابييية 
المالية االتحاس  الى مجل  ال وا  تقدلدًا باسماا الميوهلين بسدجية )ميسيد ايام 

 وما وون( ال   ال يسيد ت ريا اساد  بمستوى مسيدلة اامة.
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تم يط االتحياسيين ااياسب تمةييس مسيتحقات المقياولين الى و لد  المالية وال ثا يًا(/28)
( والتيي  لييم يجييد %40البالغيية ) 2017المسدجيية لييمن الموا  يية المعسليية لسيي ة /

  اليى ان 2019تموللليا مين السي سات ميةم السي ة المي رودب اليى موا  ية ايام /
يييتم سوعلييا رسيي سات الييى مسييتحقيلا باالليياوة الييى اايياسب تمةيييس مسييتحقات 

( المسدجية تمةيةيياتلا ليمن الم ييادل  االسيتثمادلة للموا  يية %30المقياولين )
 2019والتيي  لييم يجييد تمولللييا الييى موا  يية اييام/ 2018العاميية االتحاسييية لسيي ة/

 وبعس استكمام تسقيقلا من قبا سيوان الدقابة المالية االتحاس .
العامييية ليييو لد الماليييية ااييياسب تمةيةيييات اللةحيييين اليييى تمةيةيييات الموا  ييية  ثا يًا(/29)

( التيي  لييم يييتم تمولللييا 2016-2015-2014الاييوام ) 2019االتحاسييية لعييام 
اليى ان تكيون وويل الم ية ال داايية  2018من الموا  ة العامة االتحاسيية لعيام 

 المةاسن اليلا وبعس تسقيل سيوان الدقابة المالية االتحاس .
ادبيييياش ال ييييدرات العاميييية ( ميييين حةيييية الم ل يييية ميييين %50اواًل: تحييييوم  سييييبة ) (35)

بلم لا ادباش الس وات السابقة عييد المسوواية اليى الم ل ية العامية  قبيا اكميام 
 تسقيل حساباتلا من سيوان الدقابة المالية االتحاس .

( مييين حةيييية الميييوهلين مييين االدبيييياش المتحققييية ويييي  %35ثا ييييًا: تسيييلم  سييييبة )
)المعيسم( قبيا  1997 ة ( لسي22ال درات العامة ووقًا لقا ون ال درات المدقم )

اكمييام التييسقيل ميين سيييوان الدقابيية المالييية االتحيياس  والبيياق  بعييس اكمييام التييسقيل 
 واالجدااات االسادلة
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الييى سيييوان الدقابيية المالييية االتحيياس  اجييداا تييسقيل  يياما للمعييامةت التقااسييية  (50)
 ومييييسى م ابقتلييييا للقييييوا ين ال اويييي ب وةييييحة الوثييييارل المقسميييية وةييييحة احتسييييا 

الييى ان يقيسم تقدليده الييى  2003 ي واًل لعيام  2018الحقيون التقااسيية مين اييام 
 31/10/2019 مجل  ال وا  و  مواس اقةاه

يسيييدل الع يييوان اليييوهيل  للموهيييي الحاةييييا اليييى  يييلاسب االيييى او مماثليييية او  (63)
مغايدب اث اا المسمة والت  تتةرم م   بيعة امل  وبمواوقة ساردتي  بم حي  ا يوان 
مبا د لكا س تين ااتبادًا مين تيادلخ حةيول  اليى ال يلاسب وةيواًل اليى مدحلتي  
التييي  ريييان اليليييا حيييين تقيييسيم ال لييي  مييي  احتلاهييي  بسدجتييي  الوهيليييية ومدحلتييي  
وراما ممةةات وملدسات داتب  الت  او اليلا بتيادلخ تقسيمي  ال لي  لتغيييد 

تث ااًا مين قيا ون دقيم العةوات والتدويعات اسي  ا وان الوهيل  م  استمداد م ح
 .االتحاس بعس تسقيل سيوان الدقابة المالية  2012( لس ة /103)
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