
والخاصة باألمور  1111/ 11/  01ولغاية  1/11/1111نشاطات المصرف العقاري للفترة من 

 .التطويرية واإلدارية واالستثمارية 

 

 -ــي:القســـــم المالــأوال   /   

 

 شعبـة المـوازنـات

 
ترحيل المستندات ) وصوالت القبض , سندات الصرف , التسويات القيدية ( في السجالت  -1

 المحاسبية وحاسبة الشعبة يومياً واستخراج ميزان المراجعة لإلدارة العامة ومطابقته .

 مطابقة سجل الصندوق من القبض والصرف مع جرد الصندوق اليومي . -1

 160اإلشعارات في السجالت ألجراء عملية التبادل بين ) حسابات مدينة متبادلة  ترحيل وقبض -0

( التي ترسل بكشوفات من الفروع وتصفية  160( ومطابقتها مع ) حسابات دائنة متبادلة 

 الموقوفات ومتابعتها .

 لفروع .استالم وتطبيق وتوحيد الموازين واإلجابة على المالحظات واالستفسارات الواردة من ا -4

انجاز موازنة البيان الشهرية للصيرفة العقارية والتجارية وتنظيم كفاية رأس المال وكشف  -5

 الدخل والميزان الموحد وإرسالها إلى البنك المركزي العراقي .

انجاز الموازنة الفصلية الجديدة وتحويلها على قرص ) سي دي ( وإرسالها إلى البنك    -6 

  المركزي العراقي 

 إعداد التحاليل عند مطالبة ديوان الرقابة المالية بذلك . -7

 تصفية الموقوفات ومتابعتها مع الفروع ذات العالقة . -8

 1111انجاز الحوافز واحتساب النسب الخاصة بذلك وتنظيم اإلشعارات من الفصل الثالث لسنة  -9

 وكذلك صرف الراتب اإلضافي لنفس الفصل .

 

 

 

 

 -: نونيوحدة االحتياطي القا

 
تم انجاز إحصائيات الموجود النقدي االسبوعيه  وإرسالها إلى البنك المركزي العراقي المديرية  -1

العامة للعمليات المالية ومتابعة النقد لدى الفروع لتحويل الفائض النقدي إلى حسابنا الجاري لدى 

 البنك المركزي .

ومطابقتها مع   -1/1111بوعية لشهر تتم انجاز إحصائيات تحليل الحسابات الجارية األس -1

إحصائيات الموجود النقدي والميزان الموحد وتصحيحها مع الفروع وتوحيدها وإرسالها إلى البنك 

 المركزي العراقي / المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث 

وتنظيم تم استثمار الفائض النقدي عن االحتياطي القانوني كودائع أسبوعية لدى البنك المركزي  -0

 القيود الخاصة بها وترحيلها في سجلها الخاص .

تنظيم اإلحصائية الشهرية لمعدل الموجود النقدي والحسابات الجارية وشبه الجارية الخاضعة  -4

لالحتياطي القانوني وترحيلها في برنامجها الخاص على نظام االحتياطي ومطابقتها مع الميزان 

اص إلى البنك المركزي / المديرية العامة للعمليات المالية الموحد وإرسالها بقرص ) سي دي ( خ

 ونسخة منه إلى اإلحصاء واألبحاث .

 

 



 -:وحــدة المدفـوعـات
 

 أوال  :
أوامر الدفع الصادرة من مصرفنا إلى الدوائر والمصارف األخرى التي لنا معها حساب متبادل 

 جاري وكما مبين أدناه :

مليارات دينار ( إلى مصرف الرشيد اإلدارة العامة عن تسديد جزء ( مليارات ) خمسة  5مبلغ )  -1

 . 1111/  11/  7في  000من الرصيد المتبادل معهم وحسب أمر الدفع المرقم 

ألف دينار ( عن السفاتج المبطلة المرسلة إلى عقاري المثنى . إلى وزارة  415111مبلغ )  -1

 . 1111/  11/  11في  004دفع المرقم المالية لجنة األمانات والودائع وحسب أمر ال

ألف دينار ( عن السفاتج المبطلة المرسلة من عقاري المثنى الى وزارة  415111مبلغ )  -0

 . 11/11/1111في  004المالية دائرة المحاسبة لجنة األمانات والودائع حسب أمر الدفع المرقم 

 

 ثــانيـــــا :
ردة ألينا من المصارف والدوائر التي لنا معها حساب أوامر دفع واردة عبارة عن مبالغ وا -1

 ( وكما مبين أدناه : 90190متبادل مع حسابنا لدى البنك المركزي العراقي ) 

ألف دينار ( عن تسديد حوالة من عقاري ديالى عن طريق مصرف الرافدين  117751مبلغ )  -1

 . 1111/  11/ 8شارع فلسطين في 

( عن تسديد حوالة عن عقاري نينوى عن طريق مصرف الرافدين  ألف دينار 95111مبلغ )  -1

 . 1111/  11/ 8شارع فلسطين في 

ألف دبنار ( عن تسديد حوالة عن عقاري ميسان عن طريق مصرف الرافدين  481111مبلغ )  -0

 . 1111/ 11/ 8شارع فلسطين في 

ريق مصرف الرافدين ألف دينار ( عن تسديد حوالة لعقاري ديالى عن ط 158111مبلغ )  -4

 . 1111/  11/  8شارع فلسطين في 

ألف دينار ( عن تسديد حوالة لعقاري ذي قار عن طريق مصرف الرافدين  95111مبلغ )  -5

 . 1111/ 11/ 8شارع فلسطين في 

ألف دينار ( عن تسديد حوالة لعقاري نينوى عن طريق مصرف الرافدين شارع  95111مبلغ )  -6

 . 1111/ 11/  8فلسطين في   

  

 

 -:شعبـــة الحســــابات

 
تنظيم التسويات القيدية الخاصة بإطفاء سلف النشاطات والصكوك للدوائر الحكومية ومطابقة  -1

 ومتابعة السلف ومطابقتها مع سجالت األستاذ العام .

 تصفية حسابات التأمينات ومطابقتها مع سجالت األستاذ العام . -1

 التقاعدية لموظفي اإلدارة العامة والفروع . إكمال تنظيم الدفاتر -0

 متابعة التسديدات لشركة التأمين العراقية وصرف تعويضات الشركة للموظفين المشمولين بالتأمين . -4

 . 1111وحوافز الفصل الثالث  1111متابعة وإعداد قوائم إرباح سنة  -5

 متابعة صرف الرواتب للمفصولين السياسيين .-6

 ت صرف مستحقا-7

 

 

 



 -:الخزينـــــــة
 

 وإرسالها إلى البنك المركزي العراقي . 1/1111تنظيم إحصائية الموجود النقدي لشهر ت -1

استالم البريد اليومي والموجود النقدي من الفروع عن طريق االنترنت وإرسال التعاميم إلى  -1

 الفروع .

 

 

 -:ثانياً  /  قســـــــــم التخطيـــط واألبحاث

 
متضمن إجمالي مبالغ  1111/  1ه جدول موضحاً فيه نشاط المصرف العقاري لشهر تأدنــا

تسديدات القروض الفعلية وإجمالي المبالغ المجباة وعدد المعامالت المصروفة الجديدة وإجمالي 

 المبالغ المصروفة . وللبرامج الثالثة الوزارات وعموم المواطنين والقرض اإلسكاني الجديد : 

 

 

 

 
المبالغ  إجمالي

 المصروفة

عدد المعامالت 

المصروفة 

 الجديدة

إجمالي   إجمالي المجباة

تسديدات 

القروض 

 الفعلية

 

قرض  68164 81979 -     -  

 الوزارات

 عدد المواطنين 561116 651111 -    -  

القرض  5190140 8170467 676 11085711

اإلسكاني 

 الجديد
 مالحظة : المبالغ بألف دينار

 

 

 -: ثالثاً  /   مركـز الحاســبة

 
االستمرار بتجهيز أقسام اإلدارة العامة وفروع المصرف بالحاسبات واألجهزة واستبدال أو  -1

 إصالح العاطل منها , وكذلك تجهيزهم بالمواد التشغيلية التي يحتاجونها إليها في إعمالهم .

جديدين لقسم االستثمار وشعبة الخزينة متابعة المبرمجين في المركز إلعداد وكتابة برنامجين  -1

 في القسم المالي .

االستمرار في متابعة تصفية موقوفات الحسابات المتبادلة مع المصارف المحلية والفروع  -0

 الداخلية لجميع فروع المصرف.

االستمرار بمتابعة وتقديم اإلسناد في تنفيذ البرامج واألنظمة الموزعة على الفروع واألقسام  -4

 تجاوز الصعوبات التي تواجه موظفي الفروع في تطبيق هذه األنظمة .ل

 

 



 

 

 

 

 -: قسم الرقابة الداخلية رابـــعاَ  / 
 

 %111(                                                     نسبة االنجاز 6انجاز قضايا تحقيقيه عدد )-1

 %111مصرف  .               نسبة االنجاز ( من فروع وأقسام ال4الزيارات التفتيشية لتدقيق )-1

 االستمرار بتدقيق الموازين الشهرية الواردة من الفروع   -0

 %111( .                                                                       نسبة االنجاز 01والبالغة )    

 %111لبنك .               نسبة االنجاز تدقيق السلف / السجالت الحسابية / الرواتب / كشف ا -4

 ( تقارير الهيئات التفتيشية لفروع وأقسام مصرفنا8انجاز ) -5

 % 111وديوان الرقابة المالية والمفتش العام .                                         نسبة االنجاز      

 ( تقارير ألقسام وفروع المصرف والبنك المركزي11متابعة ) -6

 %81والمفتش العام .                                                                       نسبة االنجاز     

 

  -: خامســـاَ  /   قســـــــم االســــتثمار
 

 شعبة االستثمار    

 
 متابعة الموجود النقدي اليومي لإلدارة العامة والفرعين الرئيسي والرصافة . -1

يداع الصكوك للمبالغ المستردة والمستلمة من قبل فروعنا في بغداد والمحافظات في حسابنا تم إ -1

مع  1111/  1ولشهر ت 11515الجاري المفتوح     لدى مصرف الرافدين / كرادة مريم بالرقم 

 ( دينار فقط 7600445581) 1إجراء كافة القيود واإلجراءات الالزمة   والمبالغ المستردة لشهر ت

دينار فقط إلى فروع المصرف العقاري لغرض توزيعها   91611111111تم تحويل مبلغ قدره   -0

( فرعاً وباشرت الفروع بعملها 16على المواطنين للحصول على القرض العقاري لفروعه البالغة ) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شعبة األمالك   
 

وتحديد األراضي  يقوم القسم بأعداد جداول مفصلة عن قطع األراضي التي يملكها المصرف -1

العائدة ملكيتها إلى مصرفنا من عدمه وفرز القطع المتجاوز عليها سواء عن طريق دوائر رسمية 

أو أشخاص خارجيين وتزويد قسم الشؤون القانونية لمتابعتهم قضائياً واتخاذ اإلجراءات بحقهم 

صر األضابير إضافة إلى متابعة أصحاب القطع المنتهية عقودهم ومطالبتهم بأجر المثل وح

 المفقودة ) للفترات السابقة ( بسبب اإلحداث واستحداث أضابير جديدة تحتوي كافة المعلومات .

 ( دينار فقط  14711111نتيجة متابعة مقترضي دور الغزالية تم تسديد مبلغ مايقارب )  -1

مزرعة  11م 4/11161( دونما إلى وزارة الصحة من العقار المرقم  01تم إلغاء تخصيص )  -0

 751حمدي بموجب كتاب السيد الوزير المحترم الموجه إلى أمانة مجلس الوزراء الموقر بكتابنا 

 وتم الحصول على سند العقار خالي من التخصيص أعاله . 8/1111/ 19في 

مزرعة حمدي والمقسم إلى أجزاء لغرض تأجيرها  11م 4/11161متابعة إيجار العقار المرقم  -4

المعدل والزال القسم في طور الحصول  1986لسنة  01يجار أموال الدولة رقم وفق قانون بيع إ

 على عرض ثالث حسب التعليمات .

( في منطقة راغبة خاتون وفق قانون بيع وإيجار أموال 4تم اإلعالن عن إيجار عقارات عدد) -5

 المعدل . 1986لسنة  01الدولة رقم 

 

 

 -: تب السيد المدير العام / وحدة العالقات واإلعالمسادســاَ  /  مك 

 

 المـقابــالت
 

المواطنين يوم األربعاء من كل أسبوع تم مقابلتهم من قبل السيد المدير العام بحضور السيد  -1

 1111مدير وحدة العالقات واإلعالم والسيدة مدير قسم التسليف والجباية لشهر تشرين الثاني 

مواطن وتم دراسة كافة األمور المطروحة المتعلقة بالقروض وتسديد  (17حيث بلغ عددهم )

 اإلقساط الشهرية والسنوية وفق الضوابط والتعليمات .

 

 

الموظفين يوم األحد من كل أسبوع حيث تمت مقابلة الموظفين من قبل السيد المدير العام  -1

( 0وقد بلغ عددهم ) 1111لسنة بحضور السيد مدير وحدة العالقات واإلعالم لشهر تشرين الثاني 

 موظف وبحثت قضاياهم حسب الصالحيات والضوابط لموظفي الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 


