
 
 
 

 األعالم واالتصال الحكومي                                                                                                                                               
 
 
 

 
 إلى / وزارة المالية / مكتب السيد الوزير / قسم االعالم واالتصال الحكومي

 
 نشاطات المصرف العقاريم / 

 
 
 
 -تحية طيبة :  

والخاصة  ۲۹/۱۱/۲۰۱۸ولغاية  ۱/۱۱/۲۰۱۸ندرج ادنــاه نشاطات المصرف العقاري للفترة من 
 باألمور التطويرية واالستثمارية لمصرفنا .

 
U    اوال  /  القســـم المالــــيU: 

 
U: شعبـة الموزانـات 

عملية التبادل بين ( حسابات مدينة        ترحيل وقبض االشعارات في السجالت الجراء •
) التي ترسل بكشوفات من  ۲٦۳) ومطابقتها مع ( حسابات دائنة متبادلة  ۱٦۳متبادلة 
 الفروع .

استالم وتطبيق وتوحيد الموازين واالجابة على المالحظات واالستفسارات الواردة من  •
 الفروع.

، التسويات القيدية ) في السجالت ترحيل المستندات ( وصوالت القبض ، سندات الصرف  •
 المحاسبية وحاسبة الشعبة يوميا واستخراج ميزان المراجعة لالدارة العامة ومطابقته . 

انجاز موازنة البيان الشهرية للصيرفة العقارية والتجارية وتنظيم كفاية راس المال وكشف  •
 الدخل والميزان الموحد وارسالها الى البنك المركزي العراقي .

الجابة على االستفسارات والمالحظات لنتائج التدقيق الواردة الى الشعبة من هيئة الرقابة ا •
 المالية العاملة في المصرف ومن البنك المركزي العراقي .

االجابة على كافة مالحظات ديوان الرقابة المالية االتحادي والخاصة بالميزانية العامة      •
 .  ۲۰۱۲لسنة   / 

 لسيولة األسبوعية .تنظيم استمارة ا •
 ) مع البنك المركزي العراقي . NSFR.LCRاكمال مستندات السيولة الجديدة (  •
 مطابقة سجل الصندوق من القبض والصرف مع جرد الصندوق اليومي . •

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
U   شعبة الرواتب والمصروفاتU : 

 
الموظفين لمختلف تنظيم وصوالت القبض للمراجعين والخاصة بقروض السيارات وكذلك بقية  •

 التسديدات .
مطابقة اليومية مع امانة   الصرف والقبض اليومي والترحيل في سجل الصندوق وال •

 .الصندوق 
 مطابقة سلف الغراض النشاط مع سجل االستاذ العام ومتابعة االطفاءات . •
ومات ومتابعة المعلالمصرف كافة فروع االدارة العامة واستكمال الدفاتر التقاعدية لموظفي  •

 الواردة من الفروع بخصوص مدخوالتهم .
واجراء المقارنة للمتوفر متابعة االنفاق وتأييد المخصص للصرف حسب الميزانية التخطيطية  •

 .والمصروف 
مع  ۱۲۲/  حالة ومطابقة سجل البنك للحساب  تنظيم صكوك الى الجهات ذات العالقة حسب ال •

 سجالت األستاذ العام . معالفرع الرئيسي و
) راتب من الموظفين المحالين على التقاعد في االدارة العامة  ۱۰۰استالم تسديدات قرض (  •

ومطابقتها مع سجل االستاذ العام وترحيلها على الحاسبة والسجالت ومتابعة التسديدات 
 . شهرياً 

دينار ومطابقتها مع سجل االستاذ العام ومتابعة  ) مليون ۲۰(الشخصية سلف المطابقة  •
 ات شهريا .التسديد

) مليون دينار ومطابقتها مع سجل االستاذ العام ومتابعة ٥مطابقة السلف الشخصية ( •
 التسديدات شهريا .

 متابعة التسديدات القساط شركة التامين العراقية المستحقة حسب الوثائق المتعاقد عليها . •
 . ۲۰۱۲متابعة تنظيم وترحيل ارباح عام  •

 
 

U    شعبة الخزينة 
 

شخصي ) ولكافة فروع  –تجاري  –القيام بطباعة وترميز الصكوك بكل انواعها ( سفتجه  •
 المصرف ومتابعة تسليمها الى مندوب ( مخول ) كل فرع .

 القيام بعمليات السحب وااليداع لفرعي الرئيسي والرصافة من والى البنك المركزي . •
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فئات النقدية لكافة فروع المصرف وذلك لمتابعة اعداد الموجود النقدي االسبوعي وحسب ال •
 كمية النقد الموجود .

اعداد الموجود النقدي الشهري وحسب الفئات لكافة فروع المصرف وارسالها الى البنك  •
 المركزي العراقي .

 . ۲۰۰۳متابعة االستقطاعات من أمناء الصناديق الناتجة عن استبدال العملة لسنة  •
 
 

U    وحدة المدفوعــــات 
 استخراج أرصدة الحسابات والصندوق اليومية والمبادرة للفروع والعامة . •
 . ۹۳۰۳۳استخراج الرصيد اليومي والحركات الجارية على الحساب  •
يوميا وارسالها الى الفرع الرئيسي  ۹۳۰۳۳طبع تقرير بالحركات الجارية على الحساب  •

 للتأييد على الحركات .
 عمل تقارير نصف شهرية الى وحدة غسيل االموال بالحركات الدائنة والمدينة . •
 وحسب كتب الحجز المرسلة من قبل الفروع . ACHحجز حركات يومية لوحدة المقاصة  •
ظهرا ومتابعة  ۲صباحا الى الساعة  ۸فتح النظام ( شبكة ربط المصارف ) يوميا من الساعة  •

 الحركات التي تطرأ على الرصيد .
) دينار ( ثالثة مليار دينار ال غيرها ) الى عقاري كركوك ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰مبلغ ( تعزيز •

 . ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي للقروض االسكانية
 

U    وحدة االحتياط القانوني 

تنظيم إحصائية االحتياط القانوني الشهرية بعد تدقيق بياناتها واالستفسار من الفروع حول  •
 الميزان الموحد لشهر تشرين االولانخفاض بعض البيانات ومن ثم مطابقتها مع  ارتفاع او

وإرسالها الى مديريات البنك المركزي ( مديرية الصيرفة واالئتمان ومديرية  ۲۰۱۸لسنة 
 العمليات المالية ومديرية اإلحصاء واألبحاث ) . 

العقاري وتوحيدها ببرنامج  تنظيم إحصائية السيولة النقدية األسبوعية لكافة فروع المصرف •
 العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان .  شهري وإرسالها الى البنك المركزي العراقي / المديرية

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تنظيم احصائية تحليل الحسابات الجارية لكافة فروع المصرف الشهرية وإرسالها الى البنك  •
 المركزي العراقي / مديرية اإلحصاء واألبحاث .

لفروع المصرف وإرسالها الى  وإحصائية اإليداعات والسحوبات  تنظيم إحصائية الودائع •
 مديريات البنك المركزي العراقي .

) أربعة  ۳٤۷٥۸۷۷٥۰۰۰كانت ( حتياط القانوني لشهر تشرين الثانيبة االعلما إن نس •
دينار ال  إلف ثون مليار وسبعمائة وثمانية وخمسون مليون  وسبعمائة وخمسة وسبعون وثال
 . غير

 
 

U  ـــةؤون اإلداريـم الشــــــــا /  قسثـــاني   U: 

 متابعة البريد الوارد والصادر من والى الوزارة / البنك المركزي وكافة الدوائر والفروع . •
 . مع وزارة المالية  ۲۰۱۷مناقشة مالك عام تم  •
واالجازات والنقل والتنسيب انجاز معامالت الموظفين الخاصة بالعالوات السنوية شهرياً  •

( صحة صدور الخدمة الوظيفية مثل واإلحالة الى التقاعد وغيرها من االمور المتعلقة ب
 الوثائق الدراسية ) .

 ) موظف .۱۳(    وبعدد  لشهر تشرين الثاني  اجتياز الدورات التدريبية •
ُ مع وزارة إعداد اإلحصائيات الشهرية الخاصة بالقوى العاملة بعد ان يتم مناقشت • ها شهريا

 المالية / قسم القوى العاملة .
إعداد إحصائيات شهرية ( النوع االجتماعي ) وإرسالها إلى وزارة التخطيط عن طريق وزارة  •

 المالية .
 
 

U   ثـالـثـــــــــا  /   قسـم الحاسبـة االلكـترونيــةU  :- 
 

 ۲/۸/۲۰۱۸في   )۱۸٦۳المرقم ( تم تدريب اقسام وفروع المصرف العقاري وحسب اعمامنا •
) من ۷على البرامج  المذكورة في الكتاب اعاله وقد بلغت عدد الفــــــــــروع المتـــــــــدربة (

 . ) فـــــــرع۱٦اصــــــــل (
 . خزن ميزان العقــــاري للفروع واالدارة العــــــــــامة •
 . ـام ) للفــروع كافــــــــةاالستاذ العــــــ –التوفير  –خزن انظمة ( الجاري  •

 



 

 

 

 

 

 

 

 

في  البحث عن االسماء الواردة الينا من هيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي وطبع التقارير •
 حال وجود أرصدة لديهـــــــــــــم .

 تدريب احد موظفي فرع نينوى على خزن جميع انظمة الصيرفة ( جاري ، توفير ، استاذ عام)  •
 البصمة بشكل دوري لالدارة العامة . سحب تقاير •
تفعي����ل خ����ط الق����ابلو الض����وئي م����ن قب����ل البن����ك المرك����زي ف����ي وح����دة الم����دفوعات ووح����دة  •

 المقاصة االلكترونية للبرامج المرتبطة مع البنك المركزي العقاري .

 
Uاالســتثمار    -االئتمان المصرفي ـــــأ   /  قســــم رابعــU: 

 
 

 بلغ مجموع المبالغ المستردة للقروض االسكانية من قبل فروعنا في بغداد والمحافظات •
الثة مليارات ث) دينار فقط (۳،۸۳۱،٦۳۹،۲۲٤هو (البرنامج الثالث)-القديمة(القروض 

 وستمائة وتسعة وثالثون الف ومائتان واثنان وعشرونمليون  وثمنمائة وواحد وثالثون
 . دينار الغير)

) راتب لفروعنا في بغداد والمحافظات ۱۰۰بلغ مجموع المبالغ المسترده لسلفة ال ( •
مائة وستة وعشرون مليون وثمنمائة وخمسة عشر الف  ) دينار فقط (۱۲٦،۸۱٥،۷۰۰هو(

 دينار الغير) .وسبعمائة 
هو  (البرنامج الرابع) بلغ مجموع المبالغ المسترده لقرض مبادرة البنك المركزي •

رات واربعمائة وثمانية عشر مليون وخمسمائة ة ملياخمس) دينارفقط (٥۹۷،٥۳۰،٥،٤۱۸(
 دينار الغير).  وخمسمائة وسبعة وتسعونوثالثون الف 

مليار و مائتان وخمسون مليون وخمسة ) دينار فقط (۱،۲٥۰،۰۷٥،٥۹٥تم تحويل مبلغ ( •
فروع المصرف في بغداد  دينار الغير) الى وسبعون الف وخمسمائة وخمسة وتسعون

 والمحافظات لغرض صرف قروض مبادرة البنك المركزي العراقي.
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

يقوم قسم االئتمان المصرفي / شعبة االستثمار باستالم الصكوك الخاصة باستقطاع المبالغ  •
في حسابنا  لمقترضي فروع (االنبار،صالح الدين،نينوى) من دوائرهم وايداعها المستردة

   ) دينار فقط٥،۲۹۸،۰۰۰) بمبلغ قدره (۸٥٥الجاري المفتوح لدى الفرع الرئيسي بالرقم (
 .دينار ال غير) خمسة ماليين ومائتان وثمانية وتسعون الف (

 لفروعنا في بغداد والمحافظات. المستردةالقروض  إلقساطمتابعة مقبوضات الصندوق اليومي  •
         دين������ار فق������ط  )۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ف������دين  بمبل������غ (ت������م تس������ديد مديوني������ة مص������رف الرا •

 دينار الغير) .ين (مليار
بل��������غ مجم��������وع المب��������الغ المس��������تردة لق��������روض الس��������يارات ف��������ي المحافظ��������ات ه��������و  •

ملي��ار وثالثمائ��ة وخمس��ة وثالث��ون ملي��ون ومائت��ان وثماني��ة  )دين��ار(فقط۲۱۸،۳۸۰،۱،۳۳٥(
 .)عشر الف وثالثمائة وثمانون دينار الغير 

 
U    خــامســـا / قسم التدقيق والرقابة الداخليةU:- 

 
        U   شعبة التحقيق 

 ) معامالت تحقيقية٥المنجز (
 

       U  شعبة التدقيق  
 التوجد اي زيارات

 
      U  وحدة التدقيق المكتبي 

   ومكت��ب المف��تش الع��ام  متابع��ة تق��ارير دي��وان الرقاب��ة المالي��ة االتح��ادي والبن��ك المرك��زي الع��ر اق��ي
 .ووزارة المالية 

                                                   
 

Uشعبة االحصاء /  قسم الدراسات والعمليات المصرفية/ ســــا  ســــادU:- 
 

Uالخاص بالقرض الممنوح لموظفي الوزارات كافة البرنامـج االول 

 ۰تسعة وثالثون مليون ومائتان وسيعة وثمانون الف دينار  )۳۹۲۸۷مـــبالغ التســـديدات  (

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Uالبرنامج الثاني الخاص بالقرض الممنوح لعموم المواطنيين (موظفين وعسكريين- 
  متقاعدين واهليين ) 

 ۰الف دينارمائة وواحد واربعون مليون ومائتان واثنان وخمسون ) ۱٤۱۲٥۲مـــبالغ التســـديدات  (

U ۲۰۰۷البرنامـج الثالث الخاص بالقرض االسكاني الجديد لعام 

 ۰التوجد اي معاملة  عدد المعامالت المصروفة الجديدة

 ۰واحدة فقطعدد المعامالت المصروفة / اكمال الدفعات المتبقية /

 ثالثة مليارات وسبعمائة واثنان مليون وتسعمائة وواحد وسبعون    )۳۷۰۲۹۷۱مبالغ التسديدات ( 
   ۰لــف دينــارا

U: البرنامج الرابع  قرض البنك المركزي العراقي االسكاني- 

عشرة مليارات ومائتان واثنا  )۱۰۲۱۲٥۰۰)  معاملة مبالغها  (۱٦٤عدد المعامالت المصروفة (
     ۰دينارعشر مليون  وخمسمائة الف 

U:  الصيرفة التجارية- 

                    ) حساب ومجموع ارصدتها۱٤۰۱٥بلغ عدد الحسابات الجارية والتوفير المفتوحة (
) مائة وعشرة مليار ومائة واثنان وستون مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف ۱۱۰۱٦۲۹۹٦( 

    ۰دينار 

U) راتب الممنوح لموظفي المصرف العقاري حصرآ ۱۰۰قرض االسكان ال ( 

 ۰) موظــف ۷۹٥عدد الموظفين الممنوحين بلـغ (

 ۰) مائة وستة وسبعون مليون وثالثمائة وثالثة وثالثون الف دينار ۱۷٦۳۳۳( -مبالغ التسديدات :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Uاصـاو الخـفـرض الـق 

 ۰) ثالثة مليون ومائة وخمسة واربعون الف دينار ۳۱٤٥مبالغ التسديدات (

U هياكل كركوك٤۲قرض 

 ۰وتسعة وخمسون الف دينار  ) ثالثة عشر مليون واربعمائة ۱۳٤٥۹مبالغ التسديدات  ( 

  
     

Uـا / مكتب السيد المدير العام / وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب ــــسـابعU : 

 
تدقيق الكشوفات المالية المرسلة من الفروع مع المستمسكات الخاصة بالزبائن مع تدقيق  •

 المخولين عن غسل االموال . االسم الكامل والتوقيع والختم من قبل المسؤولين
 . التحليلية وارسالها الى البنك المركزي على نظام االكسل طبع الكشوفات   •
 .تعاميم  واالتصال بالفروع والابعة الفروع من خالل توجيه الكتب مت •
 استالم بريد فروع المحافظات عن طريق شعبة االرشيف واالنترنت . •
تدقيق المبالغ العالية والتوجيه لمعرفة المهنة الحقيقة للزبون ومطالبتة بالمستمسكات التي  •

 تخص عمله ومعرفة اصل المبلغ .
متابعة الموقع االلكتروني للبنك المركزي العراقي وارسال التعليمات والتوجيهات الى الفروع  •

  عن طريق الموقع .
 . واالجابة عليها متابعة الكتب الواردة من البنك المركزي •

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

U  االعالم واالتصال الحكومي وحدة ـا / مكتب السيد المدير العام / ـــــثـــامنــU: 
 

U  المـقـابـالتU   :  
لشهر  العام المدير السيد قبل من مقابلتهم تم أسبوع كل من األربعاء يوم المواطنين •

 األمور كافة دراسة وتم مواطن )۳۷( عددهم بلغ حيث ۲۰۱۸ لسنة  تشرين الثاني
 . والتعليمات الضوابط وفق والسنوية الشهرية اإلقساط وتسديد بالقروض المتعلقة

لشهر  العام المدير السيد قبل من مقابلتهم تم أسبوع كل من االثنين يوم الموظفين •
 حسب قضاياهم وبحثت موظف) ۷( عددهم بلغ حيث ۲۰۱۸ لسنة تشرين الثاني

 . الدولة لموظفي والضوابط الصالحيات
 يرجى التفضل باالطالع ... مع التقدير                                     

  

 
 
 
 
 

 صــادق هـويـدي عبـاس                                                                 
 المـديـر الـعـام / وكـالـة                                                                  
 ورئيس مجلس اإلدارة                                                                  

                                                                          /۱۲/ ۲۰۱۸ 
 
 
 

U   نسخـه منــه إلىU: 
 وزارة المالية / مكتب السيد الوزير / وحدة متابعة المصارف / راجين االطالع ...مع التقدير -۱
 ... مع التقدير بالمعلومات CDونرفق طيا قرص  وزارة المالية / دائرة تكنولوجيا المعلومات / راجين االطالع -۲
 ...مع التقديربالمعلومات CDونرفق طيا قرص  وزارة المالية / الدائرة االقتصادية / راجين االطالع  -۳
 االضبارة العامة -٤

 



 


