
 

 م / نشاطات المصرف العقاري
 

 -تحیة طیبة :

 ۳۰/۱۱/۲۰۱٥ولغایة  ۱/۱۱/۲۰۱٥ندرج ادنـــاه نشاطات المصرف العقاري للفترة من 
 والخاصة باألمور التطویریة واالداریة واالستثماریة لمصرفنا .

 
 :اوال   /  القســم المالــي      

  شعبة الموازنات  

، سندات الصرف ،التسویات القیدیة ) في  ترحیل المستندات (وصوالت القبض •
السجالت المحاسبیة وحاسبة الشعبة یومیا" واستخراج میزان المراجعة لإلدارة العامة 

 ومطابقتھ .
 مطابقة سجل الصندوق من القبض والصرف مع جرد الصندوق الیومي .  •
ة ترحیل وقبض اإلشعارات في السجالت ألجراء عملیة التبادل بین (حسابات مدین •

) التي ترسل بكشوفات من ۲٦۳) ومطابقتھا مع (حسابات دائنة متبادلة ۱٦۳متبادلة 
 الفروع.

 حفظ المستندات یومیا" وتنظیمھا وترتیبھا . •
استالم وتطبیق وتوحید الموازین وأألجابة على المالحظات واالستفسارات الواردة من  •

 الفروع .  
ة والتجاریة وتنظیم كفایة رأس المال أنجاز موازنة البیان الشھریة للصیرفة العقاری •

 وكشف الدخل والمیزان الموحد وإرسالھا إلى البنك المركزي العراقي .
وإرسالھا إلى البنك  CDأنجاز الموازنة الفصلیة الجدیدة وتحویلھا على قرص  •

 المركزي العراقي .
 أعداد التحالیل لدیوان الرقابة المالیة بذلك . •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



االستفسارات والمالحظات لنتائج التدقیق الواردة إلى الشعبة من ھیئة  اإلجابة على •
 الرقابة المالیة العاملة في المصرف ومن البنك المركزي العراقي .

أرشفة المستندات (وصوالت القبض ، سندات الصرف ، تسویات قیدیة) على الحاسبة  •
 ة .وھارد للسنة الحالیة والسنوات السابق C.Dوخزنھا على أقراص 

 شعبة الحسابات   

 امانة مع الیومیة والمطابقة  الصندوق سجل في والترحیل الیومي والقبض الصرف •
  . الصندوق

 . السلف واطفاءات للصكوك القیدیة التسویات تنظیم •
 للحسابین البنك سجل ومطابقة الحالھ حسب العالقھ ذات الجھات الى صكوك تنظیم  •

 . العام االستاذ سجالت مع المسبح رشید ۱٥۰٥۳/ حـ و  الرئیسي الفرع مع ۱۲۲/حـ
 . االطفاءات ومتابعة العام األستاذ  سجل مع النشاط ألغراض سلف مطابقة •
 المعلومات ومتابعة  والفروع العامھ االدارة لموظفي التقاعدیة الدفاتر استكمال •

 .  مدخوالتھم بخصوص الفروع من الواردة
 وصرف العام االستاذ سجل مع بقتھاومطا المستلمھ التأمینات حساب مطابقة •

 حساب ومطابقة بالتعویض المشمولین للموظفین العراقیة التأمین شركة تعویضات
 معادة .  وأجور رواتب

 والسجالت الحاسبة على وترحیلھا العام االستاذ سجل مع راتب ۱۰۰ سلف مطابقة •
 لغرض طابقتھاوم شھرین لكل المركزي البنك استمارات وتنظیم  التسدیدات ومتابعة
 .  المركزي البنك الى إرسالھا

 ومتابعة العام االستاذ  سجل مع ومطابقتھا دینار مالیین) ۱۰-۷-٥( سلف مطابقة •
 . شھریا التسدیدات

 لشھري المطبعھ وشعبة الحاسبة ومركز العامة االدارة لموظفي االنتاج حوافزصرف  •
عشرون ملیون ومائة ) (واحد و۲۱۱۷٦۷٥۰بمبلغ ( ۲۰۱٥/ االول وتشرین ایلول

 وستة وسبعون الف وسبعمائة وخمسون دینار ) .
متابعة التسدیدات ألقساط شركة التامین العراقیة المستحقة حسب الوثائق المتعاقد  •

 علیھا .
 

 

 

 

 

 

 



 شعبة الخزینة

 اعداد الموجود النقدي الیومي ولكافة فروع المصرف . •
لنقدیة لكافة فروع المصرف اعداد الموجود النقدي االسبوعي وحسب الفئات ا •

 وارسالھ الى البنك المركزي العراقي .
اعداد الموجود النقدي الشھري وحسب الفئات لكافة فروع المصرف وارسالھا الى  •

 البنك المركزي العراقي . 
شخصي) ولكافة –تجاري  –القیام بطباعة وترمیز الصكوك بكل انواعھا ( سفتجھ  •

 لى مندوب (مخول) كل فرع .فروع المصرف ومتابعة تسلیمھا ا
 القیام بعملیات السحب واالیداع لفرعي الرئیسي والرصافة من والى البنك المركزي . •

 
 وحدة االحتیاط القانوني

 ۰تنظیم احصائیات الموجود النقدي االسبوعي بعد توحیدھا لكافة فروع المصرف  •
واالستفسار من  تنظیم احصائیة االحتیاطي القانوني الشھریة بعد تدقیق بیاناتھا •

الفروع حول ارتفاع او انخفاض بعض البیانات ومن ثم مطابقتھا مع المیزان الموحد 
وارسالھا الى مدیریات البنك المركزي (مدیریة ۲۰۱٥لشھر تشرین االول لسنة 

 . ومدیریة عملیات المالیة ومدیریة االحصاء واالبحاث ) واالئتمانصیرفة 
الجاریة لكافة فروع المصرف الشھریة وأرسالھا الى تنظیم إحصائیة تحلیل الحسابات  •

 البنك المركزي العراقي /مدیریة اإلحصاء واألبحاث .
تنظیم إحصائیة السیولة النقدیة  األسبوعیة لكافة فروع المصرف العقاري وتوحیدھا  •

ببرنامج شھري وإرسالھا إلى البنك المركزي العراقي / المدیریة العامة لمراقبة 
 ۰الئتمانالصیرفة وا

) ۱٤۰۸۸۳٦٦۰۰۰( كانت بة االحتیاطي القانوني لشھر تشرین االولعلما إن نس •
اربعة عشر ملیار وثمانیة وثمانون ملیون وثالثمائة وستة وستون ألف دینار 

 ۰الغیرھا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 وحدة المدفوعات

وارسال نسخة  ۹۳۰۳۳استخراج الرصید الیومي والحركات الجاریة على الحساب  •
 لى السید المدیر العام واخرى الى قسم االستثمار .منھ ا

یومیا وارسالھا الى الفرع  ۹۳۰۳۳طبع تقاریر بالحركات الجاریة على الحساب  •
 الرئیسي للتأیید على الحركات .

 ة غسل االموال بالحركات الدائنة والمدینة .عمل تقاریر نصف شھریة الى وحد •
وحسب كتب الحجز المرسلة من قبل  ACHحجز حركات یومیھ لوحدة المقاصة االلیة  •

 الفروع .
ظھرا   ۲صباحا الى الساعة  ۸فتح النظام ( شبكة ربط المصارف ) یومیا من الساعة  •

 ومتابعة الحركات التي تطرأ على الرصید . 
 
 :م التخطیط واالبحاث  ــــا / قســانیـث    

 البرنامــــــــج االول
ئة وثالثة عشر ملیونا وستمائة وسبعة وتسعون  الـــــــف ) ما ۱۱۳٦۹۷مـــبالغ التســـدید (

 دینارأ
) مائة وستة واربعون  ملیـــــونا وثمنمائة وستة االف    ۱٤٦۸۰٦المـــبالغ المــــــجباة(

 ۰دیــــــــنارا"
 .البرنامــــــج الثاني   
ستون   الــــــــــف ) ثالثمائة وتسعة مالیین واربعة و    ۳۰۹۰٦٤مـــبالغ التســــدیدات (

 ۰دینــــــــــارا"
) ثلثمائة وسبعة وسبعون  ملیونا وخمسمائة واثنا عشر    ۳۷۷٥۱۲المـــبالغ المــــــجباة  (
 ۰ألـــــــــف  دینـــــــــارا"

 البرنامــــــــــج الثالث
 عدد المعامالت المصروفة الجدیدة ( صفر )

 فة (  صفر )اجمالي المبالغ المــــــــــــصرو
) ثالثة ملیارات وتسعمائة وثمانیة ملیون ومائة وثمانیة  ۳۹۰۸۱٤۸مبالغ التسدیدات ( 

 ۰واربعون الف دینـــــــــارآ 
) اربعة ملیارات وتسعمائة واربعة وعشرون ملیون  ٤۹۲٤۲۱۸المـــــــبالغ االمجباة  ( 

 ۰ومئتان وثمانیة عشر الـــــــف دینارا"
 صالح الدین واالنبار )عدا فرع (نینوى و

                                                                
   
   
 
 
 
 
 
 



 
 قرض الفاو الخاص
 ۰ملیونآ وواحد وثمانون الف دینارآ) خمسة وعشرون  ۲٥۰۸۱مبالغ التسدیدات ( 
 ۰) تسعة وثالثون ملیونا وخمسة وسبعون الف دینارآ ۳۹۰۷٥المبالغ المجباة ( 

 
 ھیاكل كركوك٤۲قرض 

 . ) اثنان وعشرون ملیون وتسعمائة وواحد وستون الف دینارآ۲۲۹٦۱مبالغ التسدیدات (
  ۰ن ومائة وستة وثمانون الف دینارآ)اربعة وعشرون ملیو ۲٤۱۸٦المبالغ المجباة (

 
 
  :  ثــالثــــا / قسم الموارد البشریة  
 

قبل وزارة المالیة وكافة الوزارات االخرى متابعة البرید الیومي الوارد الى القسم من  •
 واالقسام والفروع واجراء الالزم . 

والواردة بصحة الصدور  ۲متابعة صحة صدور الوثائق الدراسیة الصادرة  عدد /  •
 . ٤عدد /

اشراك الموظفین في الدورات التدریبیة المقامة في المركز المالي والمحاسبي والبالغ  •
 موظف . ۲۳عددھم /

 
 
 :/ قسم التسلیف والجبایــة     بعــارا  

عرض التعدیل الثاني لمسودة تعلیمات قرض البنك المركزي العراقي على مجلس  •
) سنوات غیر ۱۰) سنوات الى (٥ادارة المصرف بعد ان تم تعدیل مدة القرض من (

 قابلة للتجدید وبناءاً على المداولة الجاریة من قبل السید مدیر عام مصرفنا مع السید
بصدد الغاء الكفالة حیث تم توثیق ذلك بموجب  ۲۸/۱۰/۲۰۱٥وكیل الوزارة بتاریخ 

الموجھ الى مكتب السید وكیل الوزارة مع  ۱/۱۱/۲۰۱٥في  ۸٦٦كتابنا ذي العدد 
الغاء مطالبة طالب القرض بتقدیم كفیل ضامن واالكتفاء بتقدیم سند العقار ضماناً 

  ۰للقرض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

) راتب لموظفي مصرفنا حصراً ۱۰۰عرض موضوع اطالق ترویج قرض االسكان ( •
وفق الشروط والضوابط والتعلیمات النافذة في المصرف على مجلس ادارة المصرف 

) ملیون دینار وفق تعلیمات یتم ۱۰-٥وكذلك ترویج السلف الشخصیة البالغة ( 
  ۰اعدادھا بعد الموافقة 

یئة التقاعد الوطنیة  لدعم السیولة النقدیة طلب تمویل مصرفنا بقرض من ھ •
في  ۳٦۰۲واستعمالھ باإلقراض السكني واالستثماري بموجب كتابنا ذي العدد 

  ۰وعرض الموضوع على مجلس ادارة المصرف  ۲/۱۱/۲۰۱٥
لمتابعة فروع المصرف في  ۲۰۱٥اكمال تنظیم استمارة التبلیغ لشھر تشرین االول /  •

   ۰ة التسدید استحصال االقساط المتلكئ
 
 
 :خامســـا / قسم الرقابة الداخلیة    

 شعبة التدقیق     

 الزیارة التفتیشیة لتدقیق أعمال : •
القسم الھندسي / شعبة ) ۲قسم الموارد البشریة / شعبة االرشیف  )۱

 القسم المالي / االحتیاط القانوني  ) ۳المكائن والتبرید 
 الرئیسي والفرع میسان  و ةالبصر الزیارة التفتیشیة المفاجئة لفروع •
 تدقیق الموازین الشھریة الواردة من فروع مصرفنا كافة  •
تدقیق (السلف / سجل الصندوق / الرواتب / كشف البنك / سندات الصرف /  •

التسویات القیدیة الخاصة بالصرف للقسم المالي/ سجالت الحسابات الخاصة 
 بقسم االستثمار)

 شعبة المتابعة 
 زیارة التفتیشیة (القسم الھندسي / وحده االحتیاطي القانوني)انجاز تقاریر ال •
، فرع میسان ،الفرع  البصرة(فرع  الشاملة) تقریر الزیارة التفتیشیة ۳انجاز ( •

 الرئیسي)
االتحادي المتضمن نتائج  المالیة الرقابةمن دیوان  الواردةمتابعة واجابھ التقاریر  •

 في المصرف. العاملةالتدقیق  لھیئةوالتدقیق  الرقابةاعمال 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 شعبة التحقیق   
 ، فرع صالح الدین )   الدیوانیة) قضایا تحقیقیة تخص ( االدارة العامة ، فرع ۳انجاز (    

                                       
  

 :ثمــار   ـادســا / قســم االستـسـ  
 

 شعبة االستثمـار    
 

دة للقروض اإلسكانیة من قبل فروعنا في بغداد بلغ مجموع المبالغ المستر •
)                           ۳،۹۰٤،۹٤٥،٥۷۰ھو (  ۲۰۱٥والمحافظات لشھر تشرین االول /

فقط ( ثالثة ملیارات وتسعمائة واربعة ملیون وتسعمائة وخمسھ واربعون الف 
 . ۲۰۱٥ي /شھر تشرین الثان  الل وخمسمائة وسبعون  دینار الغیرھا) والمستلمة خ

) راتب من قبل فروعنا في بغداد  ۱۰۰بلغ مجموع المبالغ المستردة لسفلة ألـ (  •
)                            ۱۰۸،۰٤٦،۱٦٥ھو (  ۲۰۱٥والمحافظات لشھرتشرین االول  /

مائة وخمسھ وستون  دینار فقط ( مائة وثمانیة ملیون وستة واربعون الف و
 . ۲۰۱٥تشرین الثاني/ ) والمستلمة خالل شھرالغیرھا

یقوم قسم االستثمار باستالم الصكوك الخاصة باستقطاع المبالغ المستردة لمقترضي  •
فروع ( االنبار ، صالح الدین ، نینوى )من دوائرھم وإیداعھا في حساباتنا الجاریة 

 ).   ۸٥٥المفتوحة لدى مصرفي ( الرافدین والرشید أو في فرعنا الرئیسي بالرقم /
 قبوضات الصندوق الیومي لفروعنا في بغداد والمحافظات .متابعة م •
) فقط(  خمسمائة وواحد وثالثون ملیون ومائة ٥۳۱،۱۹۳،۷۲٥تم تحویل مبلغ ( •

وثالثة وتسعون الف وسبعمائة وخمسة وعشرون دینار الغیر ) من حسابنا الجاري 
القسم  الى حساب االداره العامة / ۱۰۳۷٦المفتوح لدى مصرف الرشید الصالحیة /

 المالي لتعزیز رصیدھم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 شعبـة االمـالك                 
 

یقوم القسم بإعداد جداول مفصلة عن قطع األراضي التي یملكھا المصرف وتحدید  •
األراضي العائدة ملكیتھا الى مصرفنا من عدمھ وفرز القطع المتجاوز علیھا سواء 

جیین وتزوید قسم الشؤون القانونیة كان عن طریق دوائر رسمیة أو أشخاص خار
لمتابعتھم قضائیاً واتخاذ اإلجراءات بحقھم إضافة الى متابعة أصحاب القطع المنتھیة 
عقودھم ومطالبتھم بأجر المثل وحصر األضابیر المفقودة ( للفترات السابقة ) بسبب 

 اإلحداث واستحداث أضابیر جدیدة تحتوي كافة المعلومات .
 . المصرف في إقلیم كردستان ولم نحصل على إجابة لحد أالن تم متابعة أمالك •
) فقط ۱۱،۹٥۰،۰۰۰لیة ( البكریة ) تم تسدید (نتیجة متابعة مقترضي دور الغزا •

 احدى عشر ملیون وتسعمائة وخمسون الف دینار ال غیر ) .(
 متابعة تصحیح جنس كل عقارات المصرف مع دوائر التسجیل العقاري .  •
لى  محضر تقدیر بیع ملعب الشعب الدولي الى وزارة الشباب حصلت المصادقة ع •

وشكل لجنة   ۲۰۱٥) لسنة /۸۱والریاضة وحسب قرار مجلس الوزراء المرقم (
وتم التفاوض على بیع ملعب الشعب  ۱۲/۱۰/۲۰۱٥في ۱٦۳۹الداري المرقم باالمر ا

 الدولي الى وزارة الشباب والریاضھ .
العراقي ووزارة المالیة / الدائرة القانونیة بشأن  تنفیذاً لتوجیھات البنك المركزي •

تم عرض  ۲۰۰٤لسنة  ۹٤) من قانون المصارف رقم ۳۳/۲تطبیق إحكام المادة ( 
موضوع بیع عقارات المصرف العقاري وحصلت موافقة الوزارة وباشر القسم باتخاذ 

وایجار اإلجراءات الالزمة لتقدیر بعض أمالك المصرف لغرض بیعھا وفق قانون بیع 
 .  ۲۰۱۳) لسنة / ۲۱أموال الدولة رقم (

 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :ــا / القسم القانوني وحدة العالقات الداخلیة ســابعـ    
 

ساھمت ھذه الوحدة بأرسال كتب ( الحجز ورفع الحجز والقائمة السوداء وحجز المستحقات / 
الواردة من وزارة المالیة ووزارة العمل والشؤون االجتماعیة  قارات الدولة وحجز االموال )ع

وھیئة النزاھة ووزارة الداخلیة ودائرة عقارات الدولة ووزارة الزراعة الى الفروع كافة حیث 
) كتاب تم تعمیمھ للفروع  ۳۲٥(  ۲۰۱٥لسنة  لثانيبلغت عدد الكتب الصادرة لشھر تشرین ا

  . كافة
 
 
  

 :ثـامنـــا / مكتب السید المدیر العام / وحدة غسل االموال     
 

  االرشیف شعبھ طریق عن المحافظـــــــــات في العقاري المصرف فروع برید استالم •
       عشر خمسھ خالل والسحب االیداع عملیتي لحركة الكشوفات تواریخ وتدقیق متابعھ •

 ۰ یوما
     الفرع وختم  فرع ومدیر مخولین من بالكشوفات لخاصةا واالختام التواقیع تدقیق •

 ۰ اصداره وتاریخ الكتاب ورقم الفرع ورقم
 ومطالبتھ للزبون الحقیقیة المھنة لمعرفة والتوجیھ العالیة المبالغ تدقیق •

 منھ المستفیدة والجھة المبالغ اصل ومعرفة عملھ تخص التي  بالمستمسكات
 الفروع  قبل من المتاخرة التحلیلیة الكشوفات ابعةومت الفروع مع ھاتفیا االتصال •

 ۰ یوم عشر خالل مدة خمسة
 الحاسبة على وترحیلھا الرسالھا المركزي للبنك الخاصة الرسمیة الكتب تھیئة •

 ۰ العـــام المدیر السید قبل من وتوقیعھا
 المتابعة لغرض المصرف في الداخلیة الرقابة قسم الى الكشوفات من نسخ ارسال •

 . والسحوبات االیداعات بخصوص الفروع لكافة لتدقیقوا
 موظفي احد بذھاب وذلك  CD قرص مع المركزي البنك الى االصلیة النسخ ارسال •

 .الموقعة بالنسخ واالحتفاظ المستلم قبل من علیھا والتأیید الوحدة
   ۰ االلكترونیة الحاسبة على للوحـــــدة خاص سجل في التحلیلیة الكشوفات ترحیل •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 :تاســعــا / مكتب السید المدیر /  وحدةالعالقات واالعالم    
 
 
 المقابالت   
 

المواطنین یوم االربعاء من كل اسبوع تم مقابلتھم من قبل السید المدیر العام لشھر  •
) مواطن وتم دراسة كافة المطروحة  9حیث بلغ عددھم ( ۲۰۱٥تشرین الثاني لسنة 

 ض وتسدید االقساط الشھریة والسنویة وفق الضوابط والتعلیمات .المتعلقة بالقرو
الموظفین یوم االحد من كل اسبوع تم مقابلة الموظفین من قبل السید المدیر العام  •

) موظف وبحثت قضایاھم  6حیث بلغ عددھم (  ۲۰۱٥لشھر تشرین الثاني لسنة 
 حسب الصالحیات والضوابط لموظفي الدولة .

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


