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 إلى / وزارة المالية / مكتـب الـوزيـر / قسم األعالم واالتصال الحكومي

 م / نشاطات المصرف العقاري
 

 
 -تحيــة طيبــة :  

والخاص�ة  29/9/2022ولغاي�ة  1/9/2022ندرج ادنــاه نشاطات المصرف العقاري للفترة من 
 -لمصرفنا : باألمور التطويرية واالستثمارية

 
U           أوال /  مكتــــب المـــديـر الـعـــامU: 
U وحدة االعالم واالتصال الحكوميU:- 

للس��يد م��دير ع��ام المص��رف العق��اري / االس��تاذ عب��د  م��ن خ��الل االجتماع��ات المتك��ررة -1
المس�تمرة ف�ي ات والشؤون الهندس�ية وتوجيهات�ه مع قسم العقار المحسن علوان عينا

  -متابعة عقارات المصرف المتجاوز عليها والتي نتج عنها مايلي :
تعزيز ايرادات المصرف من خالل جباية االيجارات االستثمارية وتشكيل لجان اجر  •

 . المثل ولجان تقدير للعقارات الموجودة في محافظة بغداد وديالى
علني�ة تنفي�ذا لتوجيه�ات البن�ك وبيعه�ا بالمزاي�دة ال المتج�اوز عليه�ا أخالء العق�ارات •

وحس��ب محاض��ر البي��ع المص��ادق عليه��ا م��ن قب��ل الس��يد وزي��ر  المرك��زي العراق��ي
 المالية .

التفاوض من خالل االجتماعات م�ع وزارة ال�دفاع لغ�رض اس�تالم العق�ار المتج�اوز  •
س�نة  وت�م  30عليه من قبل وزارة الدفاع في مدين�ة بغ�داد / زيون�ه من�ذ أكث�ر م�ن 

 مشتركة لغرض تسلم العقار  وإحالته إلى االستثمار . تشكيل لجنة
م��ن اج��ل االص��الح االقتص��ادي وتماش��يا م��ع مب��ادرة البن��ك المرك��زي العراق��ي ف��ي دع��م  -2

 والتي تهدف الى حل جزء من ازمة السكن .ية السكنية المشاريع االستثمار
    اخ��رى خاض��عة مش��اريع اس��تثمارية س��كنية  زار الس��يد الم��دير الع��ام و الوف��د المراف��ق ل��ه  

لمب�ادرة ومنه�ا لقانون االستثمار للوقوف على مطابقتهم للضوابط والتعليم�ات الخاص�ة با
ي�وم االثن�ين المواف�ق  في محافظة نين�وى (مجم�ع الش�روق الس�كني) المجمع االستثماري

االستثماري في محافظة دي�الى ( مجم�ع  نفس اليوم تم زيارة المجمعوفي  9/2022/ 12
 ) . راسان السكني
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ت��م توجي�ه قس�م الحاس��بة االلكتروني�ة بزي�ارة ف��روع حس�ب توجيه�ات الس��يد الم�دير الع�ام  -3
عل���ى برن��امج اس��تخراج المي���زان ومطابقت��ه م���ع  المص��رف لغ��رض ت���دريب الم��وظفين 

عن طريق البريد االلكتروني ويعتبر ه�ذا م�ن الب�رامج المهم�ة  السجالت اليدوية وارسالة
 حيث انه يقوم باستخراج األخطاء أن وجدت .

الدورة الثامنة الجتم�اع مجل�س اإلدارة ف�ي مبن�ى اإلدارة العام�ة /  ةثامنتم عقد الجلسة ال -4
حي�ث تناول�ت ه�ذه  27/9/2022 واف�قالم ثالث�اءبرئاسة الس�يد الم�دير الع�ام وذل�ك ي�وم ال

 بعض الجلسة عدة مواضيع مهمة تصب في صـالــح عمل المصرف باإلضافة الى طلبات
 المواطنين الخاصة بقروض مبادرة البنك المركزي وقروض االستثمار .

Uالمــقـابــــالت 
الم��وظفين ي��وم االثن��ين م��ن ك��ل أس��بوع ي��تم مق��ابلتهم م��ن قب��ل الس��يد الم��دير الع��ام                        •

وبحث���ت قض���ياهم حس���ب الص���الحيات  أيل���ول) موظ���ف لش���هر/ 2هم (حي���ث بل���غ ع���دد
 والضوابط المعمول بها لموظفي الدولة .

الم��واطنين ي��وم األربع��اء م��ن ك��ل أس��بوع ي��تم مق��ابلتهم م��ن قب��ل الس��يد الم��دير الع��ام                     •
وت���م دراس���ة كاف���ة األم���ور المتعلق���ة  أيل���ول) م���واطن لش���هر/ 21حي���ث بل���غ ع���ددهم (

 بالقروض وتسديد اإلقساط الشهرية والسنوية وحل اغلبها وفق الضوابط والتعليمات .
 

U  وحدة اإلبالغ عن غسل األموال وتمويل االرهابU : 
تدقيق الكشوفات المالية المرسلة م�ن الف�روع م�ع المستمس�كات الخاص�ة بالزب�ائن م�ع  •

 ع والختم من قبل المسؤولين المخولين عن غسل االموال .تدقيق االسم الكامل والتوقي
ت����دقيق المب����الغ العالي����ة والتوجي����ه لمعرف����ة المهن����ة الحقيقي����ة للزب����ون ومطالبت����ه  •

 بالمستمسكات التي تخص عمله ومعرفة اصل المبلغ . 
 متابعة الفروع من خالل توجيه الكتب الرسمية والتعميم . •

 
U  ــــؤون اإلداريــــــــة   ثـــانيــــــأ /  قســـــم الشـU: 

انج���از مع���امالت الم���وظفين الخاص���ة ب���العالوات الس���نوية ش���هرياً واألج���ازات والنق���ل  •
والتنسيب واإلحال�ة إل�ى التقاع�د وغيره�ا م�ن األم�ور المتعلق�ة بالخدم�ة الوظيفي�ة مث�ل        

 ( صحة صدور الوثائق الدراسية ) .   
إعداد اإلحصائيات الشهرية الخاصة ب�القوى العامل�ة بع�د ان ي�تم مناقش�تها ش�هرياُ م�ع           •

 وزارة المالية / قسم القوى العاملة .
إع��داد إحص��ائيات ش��هرية ( الن��وع االجتم��اعي ) وإرس��الها إل��ى وزارة التخط��يط ع��ن  •

 طريق وزارة المالية .
 ) موظف .9( التدريبية لشهر أيلولاركين بالدورات الموظفين المش بلغ عدد •
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U  ثــــالــثــــــــــــاً /  القـســــــــــم المـــالـــــــــــيU: 
Uشعبة الرواتب والمصروفاتU  

الجه�ات ذات العالق�ة حس�ب الحال�ة ومطابق�ة س�جل البن�ك للحس�اب /  تنظيم صكوك الى •
 مع الفرع الرئيسي ومع سجالت األستاذ العام . 122

) راتب من الموظفين المحالين على التقاعد في االدارة  100استالم تسديدات قرض (  •
 العامة ومطابقتها مع سجل األستاذ الع�ام وترحيله�ا عل�ى الحاس�بة والس�جالت ومتابع�ة

 التسديدات شهرياً . 
تنظ��يم س��ندات ص��رف للم��وظفين الق��ائمين بالكش��ف للم��راجعين ال��راغبين بالش��راء او  •

 البناء وقبض التسديدات لسلف الموظفين والمتقاعدين  .
ترحيل حساب التأمينات المستلمة ومطابقتها مع سجل األستاذ العام وصرف تعويضات  •

ن ب��التعويض ومطابق��ة حس��اب روات��ب ش��ركة الت��امين العراقي��ة للم��وظفين المش��مولي
 وأجور معادة .

متابعة االنفاق وتأييد المخصص للصرف حسب الميزانية التخطيطية واجراء المقارن�ة  •
 للمتوفر والمخصص .

U   وحدة المدفوعات 
 . 93033استخراج الرصيد اليومي والحركات الجارية على الحساب  •
يومي��ا وإرس��الها إل��ى الف��رع  93033طب��ع تقري��ر بالحرك��ات الجاري��ة عل��ى الحس��اب  •

  الرئيسي للتأييد على الحركات .
وحس��ب كت��ب الحج��ز المرس��لة م��ن قب��ل  ACHحج��ز حرك��ات يومي��ة لوح��دة المقاص��ة  •

 الفروع .
ظه�را  2صباحا ال�ى الس�اعة  8فتح النظام ( شبكة ربط المصارف ) يوميا من الساعة  •

 ومتابعة الحركات التي تطرأ على الرصيد .
وزارة  دين��ار ال��ى ملي��ون وثالثمائ��ة واربع��ون إل��ف ) فق��ط1,340,000تحوي��ل مبل��غ ( •

رس��م ط��ابع ولش��هري المالي��ة / دائ��رة المحاس��بة / قس��م االم��ور النقدي��ة ع��ن تس��ديد 
 . 2022تموز /2ك

U  وحدة االحتياط القانونيU :  
تنظيم إحصائية االحتياط القانوني الشهرية بعد تدقيق بياناتها واالستفسار من الف�روع  •

ارتفاع او انخفاض بعض البيانات وم�ن ث�م مطابقته�ا م�ع المي�زان الموح�د لش�هر  حول 
وإرس��الها ال��ى م��ديريات البن��ك المرك��زي ( مديري��ة العملي��ات المالي��ة  2022لس��نة  اب

 ومديرية اإلحصاء واألبحاث ) .
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والس�حوبات لف�روع المص�رف وإرس�الها  تنظيم احصائية الودائع واحصائية االي�داعات •
 الى مديريات البنك المركزي العراقي .

 تنظيم احصائية بيانات الحسابات الحكومية وارسالها الى الوزارة . •
تنظيم إحصائية تحليل الحسابات الجارية لكافة فروع المصرف الشهرية وإرسالها الى  •

 البنك المركزي العراقي / مديرية اإلحصاء واألبحاث .
ون حدى وثمان) ا81,749,836,000ستكون (  ايلول نسبة االحتياط القانوني لشهر •

دينار فقط   الف مليون وثمانمائة وستة وثالثون وناربعة وعتسو سبعمائةمليار و
 . 2022/  ايلول وبموجب إحصائيات االحتياطي القانوني لشهر

 
Uــــا / قسم التدقيق والرقابة الداخلية  :ــــــــرابـع 

 
 شعبة التحقـيــــــق -1

 5عدد القضايا المنجزة /        
 
 شعبة التدقيق  -2

زيارة الى فروع المصرف العقاري ( الديوانية , واسط ,االنبار ) مع تدقيق اعم�ال 
 المصرف لجميع االقسام .

 
 وحدة التدقيق المكتبي 

 متابعة التقارير مع البنك المركزي
 متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية

 متابعة تقارير هيئة النزاهة وفروع المصرف كافة 
 

U    : خـــــامســـــــا : قســـم الـدراســــات والعملـيات المصرفيـة / شـعبـة اإلحصــــاء 
U البرنامج االول الخاص بالقرض الممنوح لموظفي الوزارات كافةU : 

دينار  الفوعشرون  ةوخمس مائةوثالثمليون ة عشر ثماني )18,325,000مبالغ التسديدات (
 فقط .

U , البرنامج الثاني الخاص بالقرض الممنوح لعموم المواطنين ( موظف , عسكري , متقاعد
 :Uاهلي ) 

الف  وسبعونوخمسمائة وثمانية ون مليون ثالثة وتسع) 93,578,000مبالغ التسديدات (
 دينار فقط .
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U2007الجديد لعام  البرنامج الثالث الخاص بالقرض االسكاني U: 
مليون  وثالثونوخمسة مائة ثمانمليار و ةثالث) 3,835.368,000مبالغ التسديدات (

 الف دينار فقط . ونثمانية وستائة وثالثمو
 

U االولى    –البرنامج الرابع  قرض البنك المركزي العراقي االسكانيU: 
ثالثمائة واثنان مليون وون ة وسبعوستمائمليار  اربعة) 4,670,372,000التسديدات (

 ن الف دينار .ووسبع
 

Uة ــعـوديـرض الـس قـــج الخامــامالبـرنـــ:- 
) أربعمائة وأربعة عشر مليون وتسعمائة وثالثة 414,993,000تسديدات القروض الفعلية (

 وتسعون الف دينار .
Uالثانية   –لبـرنــامــــج الســــادس / قرض البنك المركزي العراقي االسكاني ا:- 

وعشرون مليون ومائة  وإحدى وأربعمائة) اثنا عشر مليار 12,421,176,000التسديدات (
 إلف دينار .وستة وسبعون 

U       الصـيرفــة التجـاريــةU: 
) حساب ومجموع أرصدتها 14354بلغ عدد الحسابات الجارية والتوفير المفتوحة (

ون مليون ثالثة وثمانمائة وستمليار وعون مائتان وثالثة وتس) 293,683,723,000(
 ون إلف دينار فقط . الثة وعشرة وثسبعمائو

U ) راتب الممنوح لموظفي المصرف العقاري حصرا  100قرض االسكان ال (U: 
  ) موظف .878عدد الموظفين الممنوحين بلغ (

وثالثة وأربعمائة مليون ون مائتان وستة وست) 266,483,000(:  للفروع مبالغ التسديدات
 . ون إلف دينار فقطوثمان
احدى وعشرون مليون وثالثمائة واثنان ) 21,302,000( : التسديدات لالدارة العامة مبالغ

 الف دينار .
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U          قـرض الـفـاو الخــاصU : 
إلف دينار  اثنان وعشرون مليون ومائتان وأربعة وثالثون)  22,234,000مبالغ التسديدات (

 فقط .
U    هياكل كركوك      42قرضU: 

 إلف دينار فقط . اثنانمائة وعستمليون و ثمانية) 8,902,000مبالغ التسديدات (
) اح��دى عش��ر ملي��ون وس��بعمائة واربع��ة وثم��انون C.P.A/330)11,784,000ق��رض نين��وى 

 الف دينار .
 دينار . ) خمسمائة واثنان وسبعون الفC.P.A/45 )572,000قرض نينوى 

 
 للتفضل باالطالع ... مع التقدير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبـد المحســن علـوان عينا                                                    
 المـديــر الــعــام / وكــالــة                                                     

 ورئيــس مجـلـس اإلدارة                                                      
                                                               /10 /2022 

 
 
 

U   نســخـه منــــه إلـــىU: 
 التقديروزارة المالية / مكتب الوزير / وحدة متابعة المصارف / راجين االطالع ...مع  -1
 بالمعلومات ... مع التقدير CDوزارة المالية / دائرة تكنولوجيا المعلومات / راجين االطالع ونرفق طيا قرص  -2
 بالمعلومات...مع التقدير CDوزارة المالية / الدائرة االقتصادية / راجين االطالع  ونرفق طيا قرص  -3
 االضبارة العامة -4

)6( 


