
                                                                                               
  

  - ــي:القســـــم المالــأوال   /   
 

  شعبـة المـوازنـات
 
ترحيل المستندات ( وصوالت القبض ، سندات الصرف ، التسويات القيدية ) في السجالت  -١

  مياً واستخراج ميزان المراجعة لإلدارة العامة ومطابقته .المحاسبية وحاسبة الشعبة يو
  مطابقة سجل الصندوق من القبض والصرف مع جرد الصندوق اليومي . -٢
) ١٦٣التبادل بين (حسابات مدينة متبادلة  السجالت ألجراء عمليةترحيل وقبض اإلشعارات في  -٣

  ومتابعتھا الموقوفات  شوفات من الفروع وتصفيةبكالتي ترسل  )٢٦٣(حسابات دائنة متبادلة ومطابقتھا مع 
  استالم وتطبيق وتوحيد الموازين واإلجابة على المالحظات واالستفسارات الواردة من الفروع . -٤
انجاز موازنة البيان الشھرية للصيرفة العقارية والتجارية وتنظيم كفاية رأس المال وكشف  -٥

  بنك المركزي العراقي .الدخل والميزان الموحد وإرسالھا إلى ال
   البنك المركزي العراقي  ) وإرسالھا إلى CDالفصلية الجديدة وتحويلھا على قرص ( انجاز الموازنة    -٦ 
 إعداد التحاليل عند مطالبة ديوان الرقابة المالية بذلك . -٧
  تصفية الموقوفات ومتابعتھا مع الفروع ذات العالقة . -٨
 ٢٠١٢لسنة  الرابعالنسب الخاصة بذلك وتنظيم اإلشعارات من الفصل انجاز الحوافز واحتساب  -٩

  وكذلك صرف الراتب اإلضافي لنفس الفصل .
  ٣١/١٢/٢٠١٢أعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتھية في  -١٠

 
 -: وحدة االحتياطي القانوني

  
الھا إلى البنك المركزي العراقي المديرية تم انجاز إحصائيات الموجود النقدي االسبوعيه  وإرس -١

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

ومطابقتھا مع   -٢٠١٣/شباط تم انجاز إحصائيات تحليل الحسابات الجارية األسبوعية لشھر  -٢
والميزان الموحد وتصحيحھا مع الفروع وتوحيدھا وإرسالھا إلى البنك  إحصائيات الموجود النقدي

  المركزي العراقي / المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث 
تم استثمار الفائض النقدي عن االحتياطي القانوني كودائع أسبوعية لدى البنك المركزي  -٣

 وتنظيم القيود الخاصة بھا وترحيلھا في سجلھا الخاص .
يم اإلحصائية الشھرية لمعدل الموجود النقدي والحسابات الجارية وشبه الجارية الخاضعة تنظ -٤

لالحتياطي القانوني وترحيلھا في برنامجھا الخاص على نظام االحتياطي ومطابقتھا مع الميزان 
 خاص إلى البنك المركزي / المديرية العامة للعمليات المالية ونسخة منه بمودم الموحد وإرسالھا 

  إلى اإلحصاء واألبحاث .
  
  
  
  
  
  



  -:وحــدة المدفـوعـات
  

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

  جاري وكما مبين أدناه :
 االبنك المركزي العراقي / المديرية التكنولوجيإلى   رون ديناملي)  ١٤١٤٨٠٠مبلغ (  -١

  .) جديد بدل العاطل cpeعن كلفة نصب جھاز (  ٢٠١٣/  ٢/ ٤ في مات والمعلو
ألف دينار ) عن السفاتج المبطلة المرسلة إلى عقاري المثنى . إلى وزارة  ٤٥٠٠٠٠مبلغ (  -٢

  . ٢٠١٣/  ٢/  ١٩المالية لجنة األمانات والودائع في 
وزارة المالية  إلى بابلقاري ألف دينار ) عن السفاتج المبطلة المرسلة من ع ١٠٠٠٠مبلغ (  -٣

  . ٢٠١٣/ ٢/ ٢٤دائرة المحاسبة لجنة األمانات والودائع 
 إلى كركوك  دينار ) عن السفاتج المبطلة المرسلة من عقاري مليون ١٢٣٧٣٠٠مبلغ (  -٤

  . ١٩/٢/٢٠١٣وزارة المالية دائرة المحاسبة لجنة األمانات والودائع في 
  ثانيا :

يوميا مع التقارير التي تتضمن الحركات الجارية على الحساب  ٩٣٠٣٣استخراج رصيد الحساب 
  من سحب او ايداع .وارسالھا الى الفرع الرئيسي للتايد على صحة المعلومات . 

  -:شعبـــة الحســــابات
  
تنظيم التسويات القيدية الخاصة بإطفاء سلف النشاطات والصكوك للدوائر الحكومية ومطابقة  -١

  ومطابقتھا مع سجالت األستاذ العام .ومتابعة السلف 
  تصفية حسابات التأمينات ومطابقتھا مع سجالت األستاذ العام . -٢
  إكمال تنظيم الدفاتر التقاعدية لموظفي اإلدارة العامة والفروع . -٣
  متابعة التسديدات لشركة التأمين العراقية وصرف تعويضات الشركة للموظفين المشمولين بالتأمين . -٤
  . ٢٠١٢ عالراب الفصلمتابعة وإعداد قوائم حوافز  -٥
  متابعة صرف الرواتب للمفصولين السياسيين .-٦
  تعويضات شركة التامين العراقية للموظفين المشمولين بالتعويضصرف -٧
  
 

  -:الخزينـــــــة
  
  .وإرسالھا إلى البنك المركزي العراقي  ٢٠١٣/شباطتنظيم إحصائية الموجود النقدي لشھر  -١
  الفروع . من الفروع عن طريق االنترنت وإرسال التعاميم إلىاستالم البريد اليومي والموجود النقدي  -٢
  الصندوق عن النقص والمزيف عند استبدال العملة  أمناءمتابعة االستقطاعات من  -٣
الجھد والوقت  لتقليلثة العد والفرز ومكائن الرزم والخياطة الحدي أجھزة(  استخدام االجھزه الحديثة في العمل-٤

  واكتشاف العملة المزيفة والتالفة )
  دفتر  ٣٠٠٠استالم دفاتر الصكوك من دار النھرين للطباعة بعدد  -٥
  
  
  
  
  
  



  -:ثانياً  /  قســـــــــم التخطيـــط واألبحاث
  

متضمن إجمالي مبالغ  ٢٠١٢/  شباطأدنــاه جدول موضحاً فيه نشاط المصرف العقاري لشھر
ات القروض الفعلية وإجمالي المبالغ المجباة وعدد المعامالت المصروفة الجديدة وإجمالي تسديد

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

  
إجمالي المبالغ 

 المصروفة
عدد المعامالت 

المصروفة 
 الجديدة

إجمالي المجباة إجمالي  
ات تسديد

القروض 
الفعلية

 

قرض  ٦٤٣٦٠ ١١٥٤٣٨ -      -  
 الوزارات

  عدد المواطنين ٤٣٣٧٨٧ ٤٨٧٠٦٥ -    -  
 

القرض  ٥١٨٩٤٩٨ ٦٣٤٣٨٥٩ ٦٢ ٢٧٦٣٧٥٠
اإلسكاني 
 الجديد

  
  

  مالحظة : المبالغ بألف دينار
  

  -: ثالثاً  /   مركـز الحاســبة
العامة في الصالحية وتھيئة المستلزمات لتنصيب منظومة  اإلدارةبناية  تأھيل إعادة أطارفي  -١

  انترنيت بمواصفات عالية .
االستمرار بتجھيز أقسام اإلدارة العامة وفروع المصرف بالحاسبات واألجھزة واستبدال أو  -٢

وبلغ إصالح العاطل منھا ، وكذلك تجھيزھم بالمواد التشغيلية التي يحتاجونھا إليھا في إعمالھم .
  حاسبة لفرعي الرئيسي والرصافة  ١٦ا عددھ
متابعة المبرمجين في المركز إلعداد وكتابة برنامجين جديدين لقسم االستثمار وشعبة الخزينة  -٣

  في القسم المالي .
االستمرار في متابعة تصفية موقوفات الحسابات المتبادلة مع المصارف المحلية والفروع  -٤

  الداخلية لجميع فروع المصرف.
االستمرار بمتابعة وتقديم اإلسناد في تنفيذ البرامج واألنظمة الموزعة على الفروع واألقسام  -٥

  لتجاوز الصعوبات التي تواجه موظفي الفروع في تطبيق ھذه األنظمة .
العامة وفروعھا ( الرئيسي ، االنبار ، الديوانية)  اإلدارةتسليم استمارات بيانات المقترضين من  -٦
   / الصيرفة واالتمان .مركزي البنك ال إلى
  
  
  



  -: قسم الرقابة الداخلية رابـــعاَ  / 
  
  
  %١٠٠)                                                     نسبة االنجاز  ٤انجاز قضايا تحقيقيه عدد (-١
  االستمرار بتدقيق الموازين الشھرية الواردة من الفروع   -٢

  %١٠٠نسبة االنجاز                                                                ) .        ٣٢والبالغة (    
  %١٠٠تدقيق السلف / السجالت الحسابية / الرواتب / كشف البنك .               نسبة االنجاز  -٣
  ) تقارير الھيئات التفتيشية لفروع وأقسام مصرفنا٩انجاز ( -٤

  % ١٠٠نسبة االنجاز                 والمفتش العام .                          وديوان الرقابة المالية     
  ) تقارير ألقسام وفروع المصرف والبنك المركزي٥متابعة ( -٥

  %٨٠والمفتش العام .                                                                       نسبة االنجاز     
  %١٠٠) من فروع المصرف                 نسبة االنجاز  ١التفتيشية لتدقيق (  ـ انجاز الزيارات٦
  
 

  -: خامســـاَ  /   قســـــــم االســــتثمار
  

  شعبة االستثمار    
  
  متابعة الموجود النقدي اليومي لإلدارة العامة والفرعين الرئيسي والرصافة . -١
داد والمحافتم إيداع الصكوك للمبالغ المستردة والمس -٢ ا في بغ ظات في حسابنا تلمة من قبل فروعن

وح  اري المفت دى مصرف  الج الحية / ل يد / الص ع  ١٠٣٧٦الرش راءم ات  إج ود واالجرائ ة القي كاف
   . )مليار دينار ٦،١٥١،٦٥٤،٩٩٨( ٢٠١٣/  ٢كولشھر  الالزمة والمبالغ المستردة 

بابل / كربالء المقدسة / فرع  مصرف العقاريدينار فقط إلى فروع ال  مليارتم تحويل مبلغ قدره  -٣
   .الديوانية لغرض توزيعھا على المواطنين للحصول على القروض اإلسكانية

غ ( -٤ ل مبل م تحوي ون ) ٢٩٠٠٠٠٠٠ت ار ملي ىدين ى إل ة الخاصة بسلف  إل ربالء المقدس رع ك ف
   . ) راتب   ١٠٠الموظفين ( 

  العامة / القسم المالي . رةاإلدا إلىـ تم تحويل مبلغ مليار دينار فقط ٥
  شعبة األمالك   

  
  
يقوم القسم بأعداد جداول مفصلة عن قطع األراضي التي يملكھا المصرف وتحديد األراضي  -١

العائدة ملكيتھا إلى مصرفنا من عدمه وفرز القطع المتجاوز عليھا سواء عن طريق دوائر رسمية 
ً واتخاذ اإلجراءات بحقھم أو أشخاص خارجيين وتزويد قسم الشؤون القانوني ة لمتابعتھم قضائيا

إضافة إلى متابعة أصحاب القطع المنتھية عقودھم ومطالبتھم بأجر المثل وحصر األضابير 
  المفقودة ( للفترات السابقة ) بسبب اإلحداث واستحداث أضابير جديدة تحتوي كافة المعلومات .

  دينار فقط  مليون) ١٥٢٠٠٠٠٠بلغ مايقارب ( نتيجة متابعة مقترضي دور الغزالية تم تسديد م -٢
مزرعة  ١١م ٤/٢٠٢٦٢) دونما إلى وزارة الصحة من العقار المرقم  ٣٠تم إلغاء تخصيص (  -٣

 ٧٥١حمدي بموجب كتاب السيد الوزير المحترم الموجه إلى أمانة مجلس الوزراء الموقر بكتابنا 
 التخصيص أعاله . وتم الحصول على سند العقار خالي من ٨/٢٠١٢/ ٢٩في 
مزرعة حمدي والمقسم إلى أجزاء لغرض تأجيرھا  ١١م ٤/٢٠٢٦٢متابعة إيجار العقار المرقم  -٤

المعدل والزال القسم في طور الحصول  ١٩٨٦لسنة  ٣٢وفق قانون بيع إيجار أموال الدولة رقم 
  على عرض ثالث حسب التعليمات .



طقة راغبة خاتون وفق قانون بيع وإيجار أموال ) في من٤تم اإلعالن عن إيجار عقارات عدد( -٥
  المعدل . ١٩٨٦لسنة  ٣٢الدولة رقم 

مزرعة حمدي تم استحصال  ١١م ٤/٢٠٢٦٢) جزء من ألقطعه ألمرقمه ١١ـ تم إعالن أيجار (٦
الموافقات األصولية إلعالنھا والعمل جاري على تھيئة مستلزمات تجزئة القطع المتداخلة في 

  العظمية ألمنطقه الصليخ وا
  
  -: سادســاَ  /  مكتب السيد المدير العام / وحدة العالقات واإلعالم 

  
  المـقابــالت

ام بحضور السيد  -١ دير الع ل السيد الم ابلتھم من قب م مق المواطنين يوم األربعاء من كل أسبوع ت
ة  غ ح ٢٠١٣ طشبا لشھرمدير وحدة العالقات واإلعالم والسيدة مدير قسم التسليف والجباي يث بل

ددھم ( اط ٢٥ع ديد اإلقس القروض وتس ة ب ة المتعلق ور المطروح ة األم ة كاف م دراس واطن وت ) م
  الشھرية والسنوية وفق الضوابط والتعليمات .

ام  -٢ دير الع يد الم ل الس وظفين من قب ة الم ل أسبوع حيث تمت مقابل د من ك وم األح وظفين ي الم
ھ الم لش ات واإلع دة العالق دير وح يد م باطر بحضور الس نة  ش ددھم ( ٢٠١٣لس غ ع د بل ) ٢٣وق

  موظف وبحثت قضاياھم حسب الصالحيات والضوابط لموظفي الدولة.
  : وحدة العالقات الداخلية

تحقات /  ز المس ة السوداء وحج ز والقائم ع الحج ز ورف ب ( الحج ال كت دة بإرس ذه الوح اھمت ھ س
ة ووز ن وزارة المالي واردة م وال ) ال ز األم ة وحج ارات الدول ة عق ؤون االجتماعي ل والش ارة العم

ة حيث  روع كاف ى الف ة ووزارة الزراعة   إل ارات الدول رة عق ة ودائ وھيئة النزاھة ووزارة الداخلي
  .للفروع كافة  تعميمه) كتاب تم  ٣١٧(  ٢٠١٣ شباط بلغت عدد الكتب الصادرة لشھر 

  
  


