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 نبذة عن وزارة المالية 

 

 

 رؤيا الوزارة

وااللتراا  تتطيير   العراا  في المالي التخطيط واتجاهات سياسات الى رسم المالية وزارة تسعى     

 المرنارا ااارة تاالضــرـافة الرىواعر اا وتفييرم انازورة ال ولرة     قراون  االاارة الماليرة والر ال العرا

وتعظريم المرنارا الماليرة لل ولرة  وشريافية تفااهة لل ولة والمتنازوة المست ااةالتفمية  احق  تما المالية

 ال اصاارها المختلية.
 

 الوزارةأهداف 

 تفظيم ورف  االااااات الفيطية تصنرة كاالة تالتفسي  اع وزارة الفيط. .1

 تعظيم االااااات الغيا ويطية. .2

 تاشي  الفيقات. .3

 المحافظة على وسية العجا اقل اا امكل. .4

 تفظيم وج ولة ال ال. .5

تكميليرررة    وقررراون  المنازورررة ال السرررفن  العاارررة االتحااارررة اعررر اا وتفييرررم قررراون  المنازورررة .6

وجعلهررررا اتررررنفاة ااررررا  الجمهررررنر لغررررا  ااارة وتفظرررريم ااررررنا  ال ولررررة واااقيررررة  وجرررر ت

سررر اة التصررراب تهرررا تمرررا فررري دلرررال تحقيررر  االسرررتخ ا  االاحرررل للسرررينلة الفق ارررة المتا رررة ارررا 

 .اتصل افها تاالستحمار او تح ا  اوجه االستخ ا  وعفاصاها
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 نبذة عن الدائرة
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وتع ة  اةنالرور االدارية   ات  1981لسة    92وردت الدائرة االدارية  يةا النةن وق ر ة  

 -:العال   انختصنصنت الوزارة وكرن يلا 

ت ظي  شؤوق العةنرليق ارركةز الةوزارة وكة  رةن يتعلةر اةمرور خةدرتي   وتنةدي  الخةدرنت االدارية  

ك ت ظةةي  االرةةور الرلنسةةاي  الرختلفةة  لةةدوائر رركةةز الةةوزارة ارةةن يرةةرق لسةةق سةةير العرةة  وكةة ل

والرنلي  ارين  التد ير الداخلا السنار والاللر للصرف واالشراف عل  صين   اا ي  وروجةودات 

رركةةز الةةوزارة والتوايةةر الرةةنيكرويلرا وتجريةةط وت سةةةير خوةةو تنسةةيرنت الةةوزارة يةةا رةةةو  

ييةنت والتنةنرير التةا تةرد االهداف العنر  لخو  الت ري  النوري  ورتناع  ت في هن وك لك ت في  التوج

ال  الوزارة وتلن  اليين رق الوزير ورعنلج  االرور االداري   ات العال   اإختصنصةنت الةوزارة 

 .والتا التدخ  يا صاللي  الدوائر الررتاو 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 إنجازات الدائرة 
 

عةةدد ( ايفةةند اي رةةن الةةع 47الةةع عةةدد االيفةةندات الخنصةة  انلةةدرجنت الخنصةة  خةةنر  العةةرا    .1

يةةديق الغةةت اعةةداد الرةةوظفيق الرو  و( ايفةةند24خةة  العةةرا   انت الخنصةة  دااليفةةندات للةةدرج

 ايفند. (73العرا   اعداد الروظفيق الرويديق داخ   ( اي رن57خنر  العرا   

 .( روظف157اعداد الرشنركيق يا الدورات التدرياي  رق رركز الوزارة   الع .2

( روظةةةف رةةةق رختلةةةف 43نً داخةةة  العةةةرا  اوا ةةةط  اعةةةداد الرةةةوظفيق الرجةةةنزيق دراسةةةي الةةةع .3

 تشكيالت الوزارة.
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اعداد الوالب الرتدرايق رق الجنرعنت  التةدريب الصةيفا( داخة  الةوزارة انسةتا ن  دائةرة  الع .4

( روظةةف خةةنر  440( ونلةةب  اي رةةن الةةع عةةدد الرةةوظفيق الرجةةنزيق دراسةةينً  48الرلنسةةا   

 .2020( لس   20العرا  إست نداً لنن وق أسس تعند  الشيندات ر    

( روظةةف ييرةةن تةة  6653رةةق خةةنر  الةةوزارة   الةةع عةةدد الرةةوظفيق اللنصةةليق علةة  الترييةةط .5

اكرن  اجرا ات الرلتسا  خدرنتي  الصلفي  والتننعدي  والرلنرةنة ورة لي  النةد  الر صةو  

 . ( روظف54عليه اوا ط  

( 2( رعنرلةة  والرر  ةة   يةةوده  اسةةاب الويةةنة  16اعةةداد الرعةةنرالت التننعديةة  الر جةةزة   الةةع .6

( رعنرالت اي رةن كن ةت الرعةنرالت 4نن و ا يند ت  ا جنز  رعنرل   ارن رعنرالت تغيير السق ال

( 3( رعنرلةةة  والةةةدة ينةةةو والرعةةةنرالت الخنصةةة  اتةةةنركا الخدرةةة  الغةةةت  1الرتلكئةة  اوا ةةةط  

 . ( رعنرل  ل  تلس  اعد17رعنرالت والرتانا  يد اال جنز اوا ط  

يةة  التوصةةينت ( رةةوظفيق وت ف3تةة  اعةةندة التعيةةيق لرةةق صةةدرت النيةة  عنواةة  الفصةة  اوا ةةط   .7

( 490( كتةةنب  كرةةن وتةة  تعيةةيق والغةةن  تعيةةيق  185الصةةندرة عةةق اللجةةنق التلنينيةة  اوا ةةط  

 . روظف

 (.232إجنزة الخرس س وات وإلغن  الاعض ر ين لسب ولب الروظف اوا ط   حت  ر  .8

( روظةةف عةةدا دائةةرة 1369الةةع عةةدد الرةةوظفيق الةة يق لصةةلوا علةة  عةةالوة سةة وي  اوا ةةط   .9

 . الرلنسا 

( 517( روظةف والر سةايق اوا ةط  686عدد الر نوليق رق وال  رركز الةوزارة اوا ةط   الع .10

 روظف.

( روظةةف عةةدا دائةةرة 1369الةةع عةةدد الرةةوظفيق الةة يق لصةةلوا علةة  عةةالوة سةة وي  اوا ةةط   .11

 الرلنسا .

 . ( روظف داخ  رركز الوزارة عدا دائرة الرلنسا 258ت  ترييط   .12

( شةخ  اي رةن تةة  190السينسةةييق ريةر الرعي ةيق لةة   تة  ا جةنز رعةةنرالت تعيةيق الرفصةوليق  .13

 . (  رار85التسنب ردة الفص  السينسا اوا ط  

( كتنب صندر اي رن ت  الغةن  العنواةنت 390ت  ر ح اعض الروظفيق عنوانت رت وع  اوا ط   .14

 . ( روظف450ل   

 ( ارر وزاري خن  اإشغن  الر نصب اإلداري  لال سن  والشعب.45ت  اصدار   .15

( لج ة  خةنر  رركةز الةوزارة واصةدار 520( رجلس ادارة  اي رةن تة  تشةكي   35تشكي   ت   .16

( ارر وزاري تخ  اللجنق التلنيني  ولجنق الجرد ولجنق الرشةترينت خنصة  انلةدائرة 380 

 االداري  والرنلي .

 
 ( كتنب شكر خن  اروظفا رركز الوزارة.560ت  توجيه   .17

نئر الدراسةةي  لكنيةة  رةةوظفا رركةةز الةةوزارة ( كتةةنب صةةل  صةةدور للواةة1500تةة  ا جةةنز   .18

 وتشكيالتين.

( روظةةةف ولسةةةب عرةةة  الروظةةةف وتلصةةةيله 194تةةة  رةةة ح رخصصةةةنت خوةةةورة اوا ةةةط   .19

 الدراسا.

تة  تجديةد العنةةود رةط الرةوظفيق العةةنرليق يةا رنةةر رركةز الةوزارة وال ظةةر اتكييةف اورةةنعي   .20

( رةوظفيق 7اوا ةط   ( لغةرض تاايةتي 2019لسة    315للرشروليق انةرار رجلةس الةوزرا   
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( روظةف ورتناعة  570يرالً عق تجديد عنود روظفا الةدوائر التناعة  لية ل الةوزارة اوا ةط  

 . رعنرالت تاايتي 

ت  اصدار  ةرارات تاايةت العرةر لجريةط الرةوظفيق الجةدد الر نةوليق الة  رركةز الةوزارة ررةق  .21

ريةة  االلةةوا  الرد يةة  التتةةوير لةةديي   ةةرارات يةةا ارةةنايره  الشخصةةي  اي رةةن تةة  رفنتلةة  ردي

 ولسب جي  االصدار لولب صورة  يد للروظفيق ال يق ليس لديي  هوي  الوا  رد ي .

هيئ  ال زاه  االتلندي  اوا ةط   و(138ن للرسن ل  والعدال  اوا ط  ت  اجنا  الييئ  الوو ي  العلي .22

 .( كتنب130 

 ( كتنب.627 ت  تزويد الروظفيق انلتمييدات الستال  السلف والنروض اوا ط  .23

 ( كتنب تخ  اوارر سلب ويك اليد وصرف ا صنف الرواتب.650ت  ا جنز   .24

والرترةةرق تلويةة  رواتةةب االجةةور اليوريةة  الةة  عنةةود  2019لسةة      315تةة  ت فيةة   ةةرار  .25

ورة لي  ار ةن  وظيفية  وتةةوويق رواتةاي  علة  الرصةنرف الرعترةةدة رةق  اة  الا ةك الرركةةزي 

 . 2017لس    281ال   رار رجلس الوزرا  الرر    وارر ي  عنود الوزارة است نداً 

ترويةة  الرواتةةب واجةةور الرتعن ةةديق واللرنيةةنت والرةةوظفيق الرلةةنليق علةة  التننعةةد لرركةةز  .26

 رق  ا  دائرة الرلنسا  اسرع  ا جنز  ينسي . 2021الوزارة واللرنينت شيرينً لس     

عشةةرة راليةةيق دي ةةنر الةة   (10,000,000تعةةدي  راةةنلع السةةلف الرر ولةة  الةة  اللجةةنق رةةق   .27

( عشروق رليوق دي نر لسد التينجنت رركز الوزارة اعد استلصةن  رواينة  20,000,000 

 . دائرة الرلنسا  عل  ر لي  السلف

( تنريةةةر كرةةةن تةةة  تلةةةدي  37اعةةةداد التنةةةنرير الف يةةة  الشةةةيري  والفصةةةلي  والسةةة وي  اوا ةةةط   .28

دراسةة  الاةةرارت التدريايةة  اوا ةةط ( رخوةةو و62رخووةةنت الرتغيةةرات علةة  الخةةرائو اوا ةةط  

 ( كتنب.151 

ت  استلدا  اةرارت  أ ظرة  جديةدة( وترةر ت  ظةنرا الرواتةب والرةوارد الاشةري  للصة دو   .29

العرا ا للت ري  الخنرجي  و ظن  رتناع  الكتةب لكة  رةق  سة  النلة  السةري وركتةب رةدير عةن  

الةةوزارة وكةة لك  ظةةن  الصةةندر والةةوارد الةةدائرة االداريةة  والرنليةة  و ظةةن  ارشةةف  الكتةةب لرنةةر 

 للدائرة النن و ي  وه نك ا ظر   يد اال جنز.

 ( رق اال ظر  التا تخ  عر  الوزارة.7ت  تلدي    .30

( جيةةنز 451الغةةت اعةةداد االجيةةزة التةةا ترةةت علييةةن اجةةرا ات الصةةين   والتمهيةة  اوا ةةط   .31

( شةةاك  21وتمهيةة   ( جيةةنز وناعةة  وتةة  اعةةندة 179( جيةةنز لنسةةوب و 756است سةةنو و  

 ا تر يت رط صين   اجيزة الاصر  اشك  اساوعا تنريانً.

 

 

ت  اعداد استرنرة خنص  اشترلت الرعلورنت الخنص  انلروظفيق عل  الرالك الدائ  والرؤ ةت  .32

  العنود واالجور اليوري ( وسيت  اجرا  عرلينت التننوط والتد ير اعد اعرنرين.

وائةر الةوزارة تشةر   تعيةيق جديةد  إعةندة تعيةيق   نة  رةق ت  ت ظي  الصنئي  شةيري  لكنية  د .33

خةنر  الةوزارة  إلغةةن  ارةر التةةرك وتةنركا العرةة  وخةنر   ةةوة العرة  والر نةةوليق اةيق دوائةةر 

 الوزارة( ويت  ريعين ال  رعنلا السيد الوزير ارعد  اراع  الصنئينت شيرينً.

لرتعلنةنت اةدوائر الةوزارة الغة  االستررار يا توايةر اال ظرة  الخنصة  ا ظةنرا الر نةوليق وا .34

 Microsoft Office Acces.) 
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 ت  تشكي  يرير عر  ايق وزارت ن وهيمة التننعد الوو ي  للت سير والتعةنوق يةا اجةرا  عرلية   .35

 تننوط الاين نت.

ت  ريد وزارة التخويو انلتننرير وا ط لرك  التشغي  لر تساا وزارة الرنلية  الرسةتخر  رةق  .36

ة العنرلة  وا ةط التشةغي  لسةب الرسةتوع التعليرةا ولركة  العرة  لسةب  ظن  الصن ات النةو

 الدرجنت الوظيفي .

ت  اعةداد وتصةري  وت فية  ار ةنرت الكترو ةا خةن  اةنل وا االجترةنعا وتة  اعرنرةه يةا هة ل  .37

 الس  .

نةةدرين النوةةنا الرصةةريا تةة  جرةةط وتلليةة  الاين ةةنت والرؤشةةرات الخنصةة  انلاين ةةنت التةةا ي .38

 دوري رق لي  ادخن  الاين نت الخنص  انلسلف والنروض.واشك  للرواو يق 

الرشةةنرك  يةةا الرةةؤتررات وال ةةدوات واالجترنعةةنت والةةورل والةةدورات التدريايةة  الخنصةة   .39

اةةنلررأة و لةةك انلت سةةير رةةط وزارة الصةةل  ويةةر ار ةةنرت رعةةد ويعةةن  رةةق  اةة  شةةعا  ال ةةوا 

نح كورو ةةن لجةةرعتيق االجترةةنعا ليةة  تةة  ارسةةن  لج ةة  وايةة  سةةن دة رتخصصةة  اتلنةةا لنةة

لروظفا رركز الوزارة وكة لك  شةر الاوسةترات وعةرض الفةديوات التوعوية  الخنصة  النةنح 

 ( وارتدا  الكرنرنت اا ن  الدوا .19كورو ن  كوييد 

رتناع  اريد االرن   العنر  لرجلس الوزرا  دائرة تركيق الررأة لو  الاين نت الرتعلنة  اةنل وا  .40

 ( .1325زارة و رار رجلس االرق  االجترنعا لروظفا ه ل الو

 ت   شر الاوسترات والاروشورات داخ  رركز الوزارة ار نسةا  يةو  الرةرأة و كة لك ا وةال   .41

يورنً( لر نهر  الع ةف رةد الرةرأة وعةرض يةديوات توعويةه علة  شنشةنت  نعة   16لرل   

 التشريفنت.

دية  ورة لي  هةداين تنديرية  ت  تكري  اخوا  ن رق الركوق الرسةيلا ار نسةا  رأس السة   الريال .42

 وان نت ورود اتلك الر نسا .

( شةرك  101ت  اكرن  تنيي  الروجةودات الاناتة  للشةركنت العنرة  الررلوكة  للدولة  وعةددهن   .43

 .وت  ارسن   سخ  رق الاين نت ال  الدائرة اال تصندي  2017للس   الرنلي  

ً ق رةق  اة  الشةركنت الررولة  ت  اكرةن  اسةترنرات االسةتاين .44 شةرك  رةق اصة   96واعةدد   اتيةن

شةةرك  عنرةة  ليةة  تةة  ارسةةن   سةةخ  ر يةةن الةة  ررالةة  صةة دو  ال نةةد الةةدولا عةةق وريةةر  98

 . الاريد االلكترو ا

 

 

 
 

 

 النشاطات األخرى

 رلنرر تندير ايجنر ران ا تناع  للرصنرف. .1

 استلصن  روايننت يتح الرصنرف اا ن  العو  الرسري  ورير الرسري . .2

 العنئدة للرصنرف يا الرلنيظنت الرلررة او درجين رط رصنرف اخرع.اعندة الفروا  .3

سةي  أتري  لكني  روظفا الوزارة وعلة  راعترند الوزارة كرركز لتلدي  اون   ال نخب الانيور .4

 رعنلا السيد الوزير والسندة اصلنب الدرجنت الخنص .
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انلت سةةير اةةيق دائرت ةةن ( و لةةك 946الةةع عةةدد رةةوظفا الةةوزارة الةة يق ر لةةوا سةةلف  الرنسةةتر   .5

 ورصرف الرشيد.

إعةداد تنريةةر تنيةةي  رةةدرا  اال سةةن  يةةا كنيةة  تشةةكيالت الةةوزارة وإعةةداد الييكةة  الت ظيرةةا ليةة ل  .6

 الوزارة.

ت  تسيي  الرفنتلنت لررنق سرع  االجنانت ايق وزارت ن ورجلس ال ةواب العرا ةا ارةن يتعلةر  .7

 اروروا ال ن  وريرهن.

ركتةةب االعالرةةا والتصةةنريح االر يةة  العنئةةدة الةة  ركتةةب الةةوزير رتناعةة  االعرةةن  الرد يةة  لل .8

 ورتناع  اعرن  ا ني  الصندرة والواردة والتا رنيزا  العر  ييين رسترر.

النيةةن  انوةةط لصةةة  الةةوزارة رةةق الو ةةةود وزيةةت الرلركةةنت لكنيةةة  سةةينرات رركةةز الةةةوزارة  .9

السةج  الخةن  لكة  وتلريلين رةق الرسةتودعنت وتوزيعيةن لسةب اللصة  الرنةررة ولسةب 

 سينرة.

ت ظي  رلنرر استال  وتسلي  السينرات عق وريةر اللج ة  الرختصة  وكة لك إدارة  وتصةليح  .10

 كني  السينرات عق ورير لج   التصليح وتادي  اللولنت والس وينت رق  ا  الرخوليق.

 .رتناع  عر  الادال  وصين تين لغرض تنريق االتصنالت االرري  ايق دوائر رركز الوزارة .11

( كتةةنب 1697( كتةةنب و  4068اصةةدار الصةةندرة والةةواردة رةةق والةة  الةةوزارة واوا ةةط   .12

( وارد دائةرة 8067( كتةنب و  104660صندر رق دائرة الرواز ة  وتوريةد الكتةب واوا ةط  

 عننرات الدول  ال  الدائرة النن و ي .
 

 (1رقم )جدول 

 وحدات االدخال واالخراج والصرف المخزني
 

 مستند الصرف المباشر مستند االخراج االدخالمستند  المادة

 119 90 87 االان  والرواد العنر 

 126 315 119 الرواد الف ي  والكيرانئي 

 13 12 1 الرواد الي دسي 

 20 240 9 النرونسي 

 2666     تصليح السينرات

   60 20 الرواد الرستيلك  والرعندة

 

 

 

 

 (2)جدول 

 للدوائر والمصارفأعداد المحاضر المنجزة 
 

 

 عدد المحاضر المنجزة المصرف

 16 الرايديق

 16 الرشيد
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 10 الزراعا

 11 الص نعا

 12 العننري

 12 ال يريق

 8 الخدرنت الرصريي 

 13 التنريق الوو ي 

 5 اعندة التنريق

 2 التنريق العرا ي 

 12 الر نور اللرة

 11 الص دو  العرا ا للت ري  الخنص 

 128 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــةدائــرة المحاسب

              

 رةدائـنبذة عن ال
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ا  اائرراة المحاسررية هرري ا رر و اوائررا وزارة الماليررة المهمررة الترري تقررن  تتفييررم المنازوررة 

االتحاااررة العااررة لل ولررة العااقيررة تجررقيها الجررار  واالسررتحمار  وفقررا للقررناويل واالوظمررة الفافررمة 

اهمها قاون  االاارة المالية وال ال العرا  وتترنلى اائراة المحاسرية ااارة المرنارا الميعن  والتي ال 

المالية لل ولة وتمنال جميع النزارات وال وائا التي تطي  الفظا  ال ااكا  وخاائل المحافظات 

التي تطير  الفظرا  الماكرا  لتمكيفهرا ارل تفييرم خططهرا وتاااجهرا وتحر وا التخصيصرات الماليرة 

صت لهرا تالمنازورة العاارة االتحااارة واالشرااب علرى التصرافات الماليرة التري تقرن  تهرا التي خص

جميع الن  ات الحساتية في النزارات وال وائا الممكنرة ال خ   تطناا اوظمة الاقاتة ال اخليرة 

فيها تمرا فري دلرال الاقاترة السراتقة وال  قرة للصراب وترنفيا اسرتلااات وجا هرا واالشرااب علرى 

ا واتاتعة است    ساتاتها الجهااة والختااية وت قيقها كما تترنلى تن ير  الحسراتات الجرهااة تفييمه

والختااية على استنو ال ولرة العااقيرة وفقرا للفظرا  المحاسريي الرم  تسرعى لتطرناال وفقرا للقناعر  

 .والمعاايا المحاسيية ال ولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةرالدائ لخطة عم
 

 جنريةة  واسةتارنري ( رةةط ترويةة  راةةنلع  نل فنةةنتااترويةة  كنيةة  الةوزارات والةةدوائر  االسةتررار -1

 يتح االعترندات الرست دي  عق ورير الرصرف العرا ا للتجنرة.

الةوزارات  ت اعد اصدار كتب التروي   الة  كنية اجرا  النيود الرلنساي  الخنص  انلرصروين -2

 والرلنيظنت ودوائر الدول  األخرع.

ود الخنصةة  اةةنإليرادات الغيةةر  فويةة  وتسةةجيلين ورةةق اةة  ترليةة  كنيةة  النيةةود علةة  اجةةرا  النيةة -3

  .الغرض االلنسا  وير ار نرت رعد لي 
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رتناعة  كنية  اللسةنانت الرفتولة  لةدع الا ةةك الرركةزي العرا ةا ورصةرف الرشةيد والرايةةديق  -4

السةة   والرصةةرف العرا ةةا للتجةةنرة لغةةرض اجةةرا  الرونانةة  الشةةيري  والسةة وي  يةةا  ينيةة  

  .الرنلي 

رونان  ارصدة كني  الوزارات والرلنيظنت ودوائر الدول  رق الرصةروينت وتزويةده  اكتةب  -5

 رسري  ارن يؤيد  لك.

نت رةةق الرةةوارد ال فويةة  يةةا الرسةةتلنفويةة  والتمكةةد رةةق ادخةةن  الراةةنلع ورتناعةة  اإليةةرادات ال  -6

ت ورةديوعنت لسةناي ن . ارني  ال  رسك السجالت الخنصة  انللسةنب وترلية  ايةرادالسنا ن

رتناعة  كة لك   ك  تسةوير الة فو ورونانة  الراةنلع( والرتناع  رةط شةر300351و 300600 

اللسنانت الجنري  لوزارة الرنلية  الرفتولة  انلةدي نر والةدوالر يةا الا ةك الرركةزي وتعزيزهةن 

 .الرصيد الس وي والتمكد رق صل 

مق توايةةةر النةةةوا يق و التعليرةةةنت و اإلجناةةة  علةةة  االستفسةةةنرات الةةةواردة رةةةق  الةةةدوائر اشةةة -7

ط الةةةدائرة النن و يةةة  الرةةنلا وانلت سةةةير رةةلنسةةةاا والنةةرارات ال نيةةة ة ييرةةن يخةةة  الجن ةةب الر

 .الرواز  و

اصدار االعرنرنت للخزائق الواردة الي ن رق الدائرة النن و ي  الرتعلن  الجةز االرةوا  الر نولة   -8

 ورير الر نول .

رركةةز التةةدريب الرةةنلا والرلنسةةاا ترشةةيح رةةوظفا الةةدائرة للاةةرارت التدريايةة  التةةا ينيريةةن  -9

 نرك  انللجنق داخ  وخنر  الدائرة.  ك لك الرشاالخرعلوزارات او

لنيظةنت للرواتةب ولسةنب يتح اللسنانت الجنري  للولةدات اللسةناي  الررتاوة  اخةزائق الر -10

 .االرن نت

الخنصةة  اشةوب الروجةةودات ولسةب الصةةاللينت الةةواردة  اعةداد الرونلعةةنت للسةيد الةةوزير -11

 .انلنوا يق والتعليرنت

 تدريب ولا  الرعنهد و الكلينت و الردارس الري ي  الرراض التدريب الصيفا.  -12

شةير السة   كة لك أل 2020 الختنرية  للسة    كةن وق األو  وتد ير روازيق الرراجع  لشير  -13

( ركزي اللكورا  الررولة  رركزيةن ًلرلنساا الالرانلدوائر الروان  لل ظن  ا  الخنص 2021 

 .وجود اخون  واعداد كتب اعتراض يا لنل 

  والخنصةة 2020   ت ظةةي  سةةجالت توليةةد اللسةةنانت السةة وي  ويةةر الاين ةةنت الرنليةة  للسةة   -14

ورونانتيةن رةق سةجالت التوليةد الررسةةوك  رةق  اة  تلةك الةدوائر اعةد رونانةة   ئر اعةاللانلةدوا

  رةةةط الجةةةداو  التلليليةةة  الرصةةةدة اللسةةةنانت الوسةةةيو   السةةةلف  الرةةةدي وق  الاين ةةةنت الرنليةةة

 . االرن نت  الدائ وق(

 
رونانة  اللسةنب الجةنري اةيق دائةرة الرلنسةا  ودوائةر ال ظةن  الرلنسةاا الالرركةزي للسة    -15

 .ت يا روازيق الرراجع وك لك رونان  اللسنب اعالل شيرين ً رط رن راا 2020 

الرانلع التا  يةدت ايةرادا ً  ينئيةن ً للخزي ة  العنرة   سةيوا ً او اصةورة  استكرن  رعنرالت رد -16

 زائدة او ركررة او است ندا ً ال   رارات  رنئي (.

رسك سجالت تجنري  لغةرض تسةجي  ديعةنت التروية  الشةيري  للةدوائر اعةالل اسةت ندا ً الة   -17

ت يةةا رةةوازيق كتةةب صةةندرة عةةق  سةة  االرةةور ال نديةة  ورونانةة  تلةةك الةةديعنت رةةط رةةن يااةة

 الرراجع .
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الرغلنةة  ولسةةب االرةةراض الرخصصةةه ليةةن رعةةنرالت يةةتح اللسةةنانت الجنريةة  و اسةةتكرن  -18

 .الرؤ ته للدوائر اعالل  رعنرالت ر ح السلف الرستديره ووك لك استكرن

رط كشوينت تلةك الرةوازيق الرسةتخرج  رةق  سة  توليةد  رونان  روازيق الرراجع  الشيري  -19

 اللسنب الشيري للدول .اللسنانت و ا  اصدار 

 رلر ارصدة لسنانت ركنتب الرفتشيق العنريق كني  التا تة  الغن هةن اروجةب النةن وق ر ة    -20

و نليةةن رةةق سةةجالت تلةةك الركنتةةب الةة  سةةجالت الةةوزارة او الجيةة  ريةةر  2019 سةة    ل 24

 ررتاو  اوزارة او ألد تشكيالتين.

للسةةنانت الختنريةة  لكنيةة  الةةوزارات تةةد ير رةةوازيق الرراجعةة  شةةيرين انإلرةةني  الةة  يتةةرة ا -21

( ولةةدة لسةةناي  ورعنلجةة  الفرو ةةنت 288والةةدوائر ريةةر الررتاوةة  اةةوزارة والاةةنلع عةةددهن  

وتنديرين ال   س  توليد اللسنانت يا دائرة الرلنسا  وااةدا  الراللظةنت عةق وريةر الكتةب 

 .ع  ر تساا الولدات اللسناي االعتراري  اورق خال  رراج

رةةق الولةةدات اللسةةناي  اعةةد التلنةةر رةةق صةةل  سةةجالت التوليةةد الةةواردة  علةة الرصةةند    -22

 الرانلع الردرج  ييين ورونانتين رط ريزاق الرراجع  وكشوينتين الررسل  رر ين.

اصةةدار الكتةةب الخنصةة  اغلةةر اللسةةنانت الجنريةة  للةةدوائر الروانةة  ل ظةةن   جةةنري يةةروا او  -23

لجنريةة  الجديةةدة الرفتولةة  رةةق  ال ةةن لةةدع الترويةة  الرركةةزي( و نةة  ارصةةدتين الةة  لسةةنانتين ا

 الرصنرف اللكوري  ويروعين.

ً  اصدار الكتب الخنص  انلرعنلجنت النيدي  للرانلع الرنيةدة ايةراداً  -24 اعةد دراسةتين لغةرض   ينئيةن

 اعندتين ال  اصلنب العال  .

رتناعةة  راةةنلع الترويةة  الرر ولةة  الةة  الولةةدات اللسةةناي  ويةةر سةةجالت رعةةدة ليةة ا الغةةرض  -25

وارال  االسترنرات الخنص  انلتروية  لولةدات اال فةن  الرركةزي  اسةتارنري( ورننر تيةن رةط 

 .الرفتول  اون نت التروي 

 تد ير الجداو  الخنص  انلرصةنرف ورونانة  االرصةدة التناعة  للةدوائر رةط الكشةوينت التةا -26

 .ترد رق الرصنرف

ت فية  الرشةنريط االسةتارنري  اعةد تد ير رعنرالت تروي  االرن نت للرننوليق الرلنل  اعيةدتي   -27

تةد ير اللسةنانت الختنرية  وسةجالت التوليةد ورونانة  الجةداو  التلليلية  الرتراكرة  رةط لنة  

 رق سج  التوليد. 6   ر  

االيةةةةرادات وشةةةةيندة روجةةةةود الا ةةةةك زيق الرراجعةةةة  وجةةةةداو  الرصةةةةروينت وتةةةةد ير رةةةةوا -28

 .اين ررتاو والص دو  لرديرينت الخزائق يا الرلنيظنت والدوائر ال

 

 
( لغةرض WORDو EXCELتدريب كني  الروظفيق عل  استخدا  اللنسوب والاةرارت   -29

 .  اللسنانت الشيري  وسج  التوليداستخدارين يا رونان

 . ر التروي  ال اتا  ا  واعد الصرفاالستررار اتد ير رواتب دوائ -30

 االستررار اتد ير  وائ  اجور الكيران  الخنص  ادوائر الدول . -31

الرتانيةةة  واصةةةدارهن يةةةا عةةةن   2020اسةةتكرن  اصةةةدار لسةةةنانت الدولةةة  الشةةةيري  لسةة      -32

2021 . 

 . الرعد  2016 للسنب الختنرا لس    اعندة اصدار ا -33
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اصةةةدار األوارةةةر الخنصةةة  ارةةة ح االجةةةنزات الرررةةةي  واالعتينديةةة  واالجةةةنزات الوويلةةة   -34

الخنصةة  اةةنلعالوات السةة وي   اصةةدار االوارةةر اإلداريةة و وانإلرةةني  الةة  االجةةنزات الدراسةةي 

ورديرينت الخزائق يةا الرلنيظةنت يرةال عةق األوارةر اإلدارية   ةدائرالوالترييعنت لروظفا 

 .الخنص  اتعدي  الع نويق الوظيفي 

رخنواةة  الجيةةنت الخنصةة   ات العال ةة  للتمكةةد رةةق صةةل  صةةدور الواةةنئر الدراسةةي  ورةة ح  -35

  .رخصصنت تلك الوانئر للنرليين

ض الاةرارت االلكترو ية  الخنصة  اجيةنز اللنسةوب والتةا رنلاةن رةن ترةر ت العر  عل  اعة -36

كنيةة  اين ةةنت رةةوظفا دائةةرة الرلنسةةا  ورةةديرينت الخةةزائق يةةا الرلنيظةةنت وإدخةةن  الاريةةد 

 اليورا.

ألوارةر اإلدارية  الخنصة  ل  انلعز  وتر يق النيةد انإلرةني  اصدار األوارر اإلداري  الخنص -37

 ظي  دينتر الخدر  للرتننعديق واالسترنرات الخنص  ا لك.انإللنل  ال  التننعد وت 

رتناع   ظن  لسنانت ال ندي  اشك  دوري ورسترر خةال  السة   الرنلية   واجةرا  التلةديانت  -38

 .(اوراك  وق الرواز   والغ  رتوورة لسب رتولانت العر  و ن 

ترةويالت وزارات الدولة  رتناع   ظن  التروي   لنسة  تروية  ال ندية  الة ي يلةوي علة  كنية   -39

 .2020 والدوائر التناع  لين لس ه  

 ظةةن  الخةةن  اتوليةةد رةةوازيق الرراجعةة  والتنةةنرير الرنليةة  الرولةةدة لاالشةةراف والرتناعةة  ل -40

التةةناط لنسةة  الالرركةةزي وتوليةةد لسةةنانت الدولةة  والرتناعةة  رةةط دائةةرة تك ولوجيةةن الرعلورةةنت 

 لو  التخويالت للاريد االلكترو ا.

( العنئةةد لنسةة  ادارة ال نةةد لسةة   70009  واجةةرا  تلةةديانت للتنةةنرير ل ظةةن  لسةةنب  رتناعةة -41

2020. 

( الرعرةةةو  اةةةه يةةةا  سةةة   ادارة ال نةةةد( تةةة  اجةةةرا  الكايةةةر رةةةق DFIييرةةةن يخةةة  ار ةةةنرت   -42

  شنشةةنت والتنةةنرير وينةةنً لرتولاةةنت والتينجةةنت النسةة  الرع ةةاالتعةةديالت واالرةةنينت علةة  ال

   س وينً.دويل

ار ةةنرت النةةوع العنرلةة  الرعرةةو  اةةه يةةا  سةة  الرةةوارد الاشةةري  وتلةةدي  الاين ةةنت رتناعةة   -43

 واصالح التو فنت وخزق الاين نت عل  الار نرت.

ولغنية   1992أرشف  ك  الكتب الرسةري  والرة كرات الداخلية  الصةندرة والةواردة رةق عةن   -44

 .2020عن  

وتوزيعيةن علة  رةةديرينت  شةرا  السةجالت وال رةن   الرلنسةاي  رةق رواعة  جريةدة الصةانح -45

 خزائق الرلنيظنت لسب التين  ك  خزي  .

 
 

تةمريق العجةالت الة  رةديرينت خةزائق الرلنيظةةنت عةق وريةر شةرا هن رةق الشةرك  العنرةة   -46

 لتجنرة السينرات وتسجيلين يا رديري  الررور.

رتناعةةة  الرشةةةترينت ارةةةديرينت الخةةةزائق رةةةق األسةةةوا  الرلليةةة  وايةةةنق اعتةةةدا  األسةةةعنر  -47

 ورالئرتين.

تتةةول  كةة  خزي ةة  رةةق هةة ل الخةةزائق ريةةن  النةةاض والصةةرف والت ظةةي  الرلنسةةاا وررا اةة   -48

 .التصرينت الرنلي  للولدات اللسناي  الررتاو  لسنانتين انلخزي   الرختص 
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 الدائرةنجازات إ
 

وينةن للرواز ة   تتةول  االرةور ال ندية  تروية  جريةط وزارات ودوائةر الدولة  الررولة  رركزيةن -1

 .االتلندي  للدول 

تسديد الرانلع الرستلن  عق رسنهر  العرا  يا الر ظرةنت والجرعيةنت والرؤسسةنت الدولية   -2

 والعراي  ولكني  وزارات الدول .

 تسديد النروض ويوائدهن التا يلص  عليين العرا  رق الخنر . -3

ب يةتح اعترةندات رسةت دي  ليةن تروي  العنود لكنية  دوائةر الدولة  الررولة  رركزيةن التةا تتولة -4

 والرلسوا  عل  الرواز   اشنيين  االستارنري وال فننت الجنري (.

لةة  رةةق دو  رن لةة  او اسةةتال  راةةنلع الرةة ح واالعن ةةنت التةةا تلصةة  علييةةن كنيةة  دوائةةر الدو -5

 .ر ظرنت دولي 

الجنريةة  تزويةةد الجيةةنت الرسةةري  انلتنةةنرير التةةا تولةةب رعريةة  الترةةويالت عةةق الرواز ةة   -6

لكوريةة  ولفتةةرات رختلفةة  رةةق  واالسةةتارنري  وراةةنلع السةةلف التةةا ترةةو  اروجةةب  ةةرارات

 .الس  

االجنا  عل  االستفسةنرات التةا تةرد اشةمق توايةر النةرارات والنةوا يق ال نية ة انلت سةير رةط  -7

 الدائرة النن و ي  ودائرة الرواز  .

لسة    20ناي  ويةر النةن وق ر ة  ا جنز رعنرالت تعويض الرتررريق جرا  العرلينت االره -8

 لروظفا دائرت ن وروظفا خزائق الرلنيظنت. 2009

رةق الةدائرة النن و ية  علة  خةزائق ول  ورير الر نول  الواردة روا  الر ناعرن  كتب لجز اال -9

 الرلنيظنت.

يةةةةتح اللسةةةةنانت الجنريةةةة  الرن ةةةةنت ورواتةةةةب الولةةةةدات اللسةةةةناي  الررتاوةةةة  اخةةةةزائق  -10

 الرلنيظنت.

رةةةةوازيق الرراجعةةةة  الشةةةةيري  لولةةةةدات اال فةةةةن  اللكةةةةورا التةةةةا تواةةةةر ال ظةةةةن  تةةةةد ير  -11

 و .مو  اأرتناع  تصفي  االخون  الرلنساي  الالرركزي و

 .ندي  والييئ  العنرل  يا الوزارةاالجنا  عل  ر كرات وكتب ديواق الر نا  الرنلي  االتل -12

رةق  اة  ولةدات  الررسةل تةا تةرد يةا الرةوازيق اعداد الكتب اشمق االخوةن  الرلنسةاي  ال -13

 االتفن .

( خزي ةة  للسةة   15   غةةينت الخةةزائق يةةا الرلنيظةةنت والانلتةةد ير وا جةةنز لسةةنانت رةةدير -14

 والدوائر الررتاو  اين. 2021

 
اصةدار االوارةةر الخنصة  انلتسةةنب الشةيندات للرةةوظفيق اللنصةليق علييةةن واوارةر الشةةكر  -15

التننعةةد للر تسةةايق والرلنسةةا  ورةةديرينت والتنةةدير وتشةةكي  اللجةةنق واوارةةر االلنلةة  علةة  

 الخزائق التناع  لي ل الدائرة.

رتناعةة  كنيةة  التلةةديانت لار ةةنرت ترويةة  ال نديةة  الةة ي يلةةوي علةة  كنيةة  ترةةويالت وزارة  -16

 الدول  التناع  لين.
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رتناعة  الاريةد االلكترو ةا الصةةندر والةوارد رةق دائةرة تك ولوجيةةن الرعلورةنت عةق وريةةر  -17

 (.DMS(    ظن  ال

 جرد دوري لك  اجيزة اللنسوب الروجودة يا دائرة الرلنسا  رق  ا  شعا  التواير. -18

ريق السجالت وال رن   الرلنساي  لرديرينت خزائق الرلنيظنت عةق وريةر شةرائين رةق مت -19

 رواع  جريدة الصانح.

نية  الةوزارات والةدوائر ريةر الررتاوة  اةوزارة والاةنلع كتد ير روازيق الرراجع  شةيرين ل -20

اةةدا  الراللظةةنت عةةق وريةةر الكتةةب إلسةةناي  ورعنلجةة  الفرو ةةنت و( ولةةدة 275دهن  عةةد

 .ع  ر تساا الولدات اللسناي االعتراري  او رق خال  رراج

 ينئيةن  للراةنلع الرنيةدة ايةراداً   الكتب الخنصة  انلرعنلجةنت النيدية اعداد الرونلعنت واصدار -21

 ة   يةا لنلة  لصةو  الةدوائر انةرار اولينتين لغرض اعندتين الة  اصةلنب العال  اعد دراس

 .لك  ركتسب(

االجنا  علة  كنية  االستفسةنرات الةواردة رةق  اة  الةدوائر واشةت  الروارةيط والرعنلجةنت  -22

 اللسناي  واالداري  والتوجييي .

رتناع  رانلع التروي  الرر ولة  رةق  اة   سة  االرةور ال ندية  الة  الولةدات اللسةناي  ويةر  -23

االسترنرات الخنص  انلتروي  لولدات اال فةن  الرركةزي  ئرلو  سجالت رعدة لي ا الغرض

 .لتروي  الرفتول  لدع  س  التد ير استارنري( ورننر تين رط اون نت ا

ولغنيةةةة   2021 1 1للفتةةةةرة رةةةةق  2021تةةةة  اصةةةةدار لسةةةةنانت الدولةةةة  الشةةةةيري  لعةةةةن   -24

رو ةا تلكاشنيين الجنرية  واالسةتارنري  وتة   شةرهن شةيرين علة  الرو ةط اال 2021 11 30

 لوزارة الرنلي  ولسب الصاللينت الرخول  لي .

 وهو لنلين  يد االصدار. 2016اللسنب الختنرا لعن   دت  اال تين  رق اعدا -25

 (.780تد ير كني  رعنرالت التد ير السنار للصرف الانلع عددهن   -26

عنرل  لكني  الةوزارات والةدوائر ( ر780لصرف الانلع عددهن  رعنرالت االتد ير الاللر ل -27

 شركنت التروي  ال اتا.و

 وائر الررول  رركزين.الكيران  التناع  للوزارات والد تد ير  وائ  اجور -28

( رعنرلةة  84الاةةنلع عةةددهن  اةة  الرنليةة  االتلةةندي االجناةة  علةة  كنيةة  تنةةنرير ديةةواق الر ن -29

لصةة  الخزي ةة  العنرةة   كيةةد علةة  كنيةة  الةةوزارات والةةدوائر الرع يةة  اخصةةو  تسةةديدمانلت

 ورعنلج  الرخنلفنت الواردة ييين انلت سير رط ا سن  ه ل الدائرة والدوائر االخرع.

تةةةد ير رعةةةنرالت صةةةرف الرواتةةةب الرةةةدخرة للرةةةوظفيق يةةةا الر ةةةنور الرلةةةررة ولكنيةةة   -30

 الوزارات.

  

 

 ائرة الموازنةد

 

 نبذة عن الدائرة
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تتةةةةةول  رسةةةةةؤولي  التخوةةةةةيو الرةةةةةنلا للرواز ةةةةة  االتلنديةةةةة  لجريوريةةةةة  العةةةةةرا  وينةةةةةن 

 للرواز ةة  اشةةنيين الجةةنريالرركزيةة  واهةةداف الخوةة  العنرةة  للدولةة  واالعترةةند االولةةا  للتوجييةةنت

واالسةةتارنري والرواز ةةنت التخويويةة  للنوةةنا العةةن  وت ظةةي  الجةةداو  الرولةةدة لال فةةن  الجةةنري 

د تعليرةةنت ورةةوااو وصةةاللينت التصةةرف انلراةةنلع الرعترةةدة يةةا الرواز ةة  واالسةةتارنري واعةةدا

وت سةينين يةةا رةو  االتجنهةةنت الرلةددة ليةةن والرصةةند   علة  رالكةةنت الةوزارات والجيةةنت ريةةر 

الررتاو  اوزارة  خوو النوع العنرل ( وتمريق اعترةند الراةنلع الالزرة  ليةن انلت سةير رةط الجيةنت 

ا  الةةرأي يةةا الجوا ةةب الرنليةة  للتشةةريعنت الرختلفةة  واعةةداد الجةةداو  الرع يةة  والرسةةنهر  يةةا ااةةد

االلصةةنئي  للورةةط الرةةنلا والرواز ةة  االتلنديةة  لجريوريةة  العةةرا  وتوةةوير اسةةنليب التخوةةيو 

 الرنلا.

 

 

 

 

 

 

 

 خطة الدائرة
 

تد ير كني  الكتب الصندرة اشمق التر ي  او التعييق او ال ن  للرئنسنت الاال  والدوائر  .1

الررتاو  اين والوزارات كني  والجينت رير ررتاو  اوزارة والرلنيظنت ورجنلس 

الرلنيظنت وهيئنت االستارنر يا الرلنيظنت ودوائر التروي  الرركزي وال اتا التناع  لي ل 

 .الوزارة
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 ادخن  جريط الرتغيرات رق ل ف والدا    تيج  لرك  الرالك( ررق  ظن  رعد الغ  ال  .2

(FoxPro)    اللنسا  لغرض رعري  جريط الرتغيرات انلع نويق والدرجنت الوظيفي   عل

والرلنيظنت ورجنلس الرلنيظنت وهيئنت  ررق الوزارات والدوائر الغير ررتاو  اوزارة

االستارنر يا الرلنيظنت ودوائر التروي  ال اتا التناع  لي ل الوزارة والرئنسنت الاالا  

 والدوائر الررتاو  اين.

كنت الرئنسنت الاال  والدوائر الررتاو  اين والوزارات كني  والجينت رير تعدي  رال .3

ودوائر  ررتاو  اوزارة والرلنيظنت ورجنلس الرلنيظنت وهيئنت االستارنر يا الرلنيظنت

       ارن يلنر الوا ط الفعلا لروظفا تلك الدوائر التروي  الرركزي وال اتا التناع  لي ل الوزارة

ر ن ش  رالكنت الجينت  ات العال    الوظيفي  ررق كتب رسري  اا ن  ي تصليح ع نوي و

 .لغرض الرصند   عل  رالكنتي  الفعلي 

ترتيب خو  عر  لغرض ادخن  الرالكنت ررق ال ظن  انللنسا  ارن يت نسب رط االولوي   .4

للرئنسنت الاال  والدوائر الررتاو  اين والوزارات كني  والجينت رير ررتاو  اوزارة 

الرلنيظنت ورجنلس الرلنيظنت وهيئنت االستارنر يا الرلنيظنت ودوائر التروي  و

 .الرركزي وال اتا التناع  لي ل الوزارة لغرض الوصو  ال  رصند   جريط رالكنت الدول 

يند ت  تشكي  يرير عر   2021 7 6يا  16768 1505ست نداً لالرر الوزاري الرر   إ .5

وااللصن  لغرض الشروا انلرصند   عل  رالك الوزارات رق جريط روظفا  س  الالو  

وت  الرانشرة ار ن ش  رالكنت اعض الوزارات  2020والجينت الغير ررتاو  اوزارة لعن  

لليق ا جنز ورصند   كني  والعر  رسترر  الغير ررتاو  اوزارة والرلنيظنت والجينت

 الرالكنت.

 
 

 إنجازات الدائرة
 

ق اعداد تنديرات الرواز نت ماش 2021 10 13يا  74871 ن الرر  ت  اصدار اعرنر  .1

  .2022التخويوي  للشركنت والييئنت العنر   الدوائر الررول   اتينً( لس   

توزيط كراس الرواز نت عل  الشركنت والييئنت والدوائر الررول   اتين لتندي  رنترلنتي   .2

 . 2020 11 23يا  32137اروجب اعرنر ن الرر    2021لرواز نت عن   

تد ير الرواز نت التخويوي  واللسنانت الختنري  االولي  للشركنت والييئنت والدوائر  .3

الررول   اتين والرؤسسنت الالدي  ورديرينت الرن  والرجنري لك  رلنيظ  وادخن  الاين نت 

 .ا فن لغرض الرصند   عل  الرواز نت التخويوي  الر كورة و د ترت الرصند   عليين

تعديالت عل  الرواز نت التخويوي  رق خال  اجرا  الر ن الت الرراض التسوينت  إجرا  .4

  45وك لك الر ن الت للرواز نت التا تخرط أللكن  الرندة   2021النيدي  لعن  

ً       خنرس  ( ن
 
 

 

الرعد   2019لس      6الفص  الانرق االدارات الررول   اتين رق  ن وق الشركنت ر   رق 

  2021ارواز نت عن   والخنص  

 .2024 - 2022االشت راك يا اع داد استراتيجي   الرواز   للردع الرتوسو لالع وا   .5
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( رننر   انلس وات السنان  وت  2024 - 2022ت  اعداد جداو   فن     وايراد للس وات   .6

 ريع ه ال  لج   استراتيجي  الرواز   للس وات الر كورة.

تا ترد رق  ا  الوزارات والجينت رير الررتاو  اوزارة اشمق االجنا  عل  االستفسنرات ال .7

 الرواز   الس وي .

الرصند   و 2021دخن  تنديرات وتخصيصنت الرشنريط االستارنري  لعن   إاالستررار ا .8

رق  ا  وزارة التخويو لغرض ارسنلين ال  كني  وزارات الدول  والجينت عليين والررسل  

 اروجاين و سخ  ر ه ال  دائرة الرلنسا  لغرض التروي .رير الررتاو  اوزارة للعر  

أوال( الردرج  ررق  ن وق الرواز   العنر  االتلندي  لس     19تواير ألكن  الرندة   .9

والخنص  افرض الرسو  واالجور الجديدة وتعدي  الرسو  واالجور اللنلي  لتعظي   2021 

ولكني    التاويانت الر نسا  لاليرادات الروارد الرنلي  للدول  و لك عق ورير استلدا

اكتب رسري  لت في  الرندة  لوزارات والجينت الغير ررتاو  اوزارة التا تنو  ارفنتلت نا

ان ينً( الرترر     19والكن  الرندة    2021الر كورة وير تعليرنت ت في  الرواز   لس    

لنيظنت الروجود ييين تلك ( رق ايرادات الر ني  اللدودي  ال  الر%50تخصي   سا   

الر ني  عل  أق تخص  تلك الرانلع لتندي  الخدرنت للرلنيظ  أو ا جنز رشنريط استارنري  

عرنر الر ني  اللدودي  إالرلنيظ  ررق ااواب الرواز   أو او تروي  الرشنريط الرستررة يا 

( رق %20ق  يا ك  رلنيظ  عل  اق التن  ال سا  الرخصص  العرنر الر ني  اللدودي  ع

 ال سا  الر كورة  شيرينً(.

ال ظر انالستفسنرات الواردة رق الوزارات كني  والرلنيظنت والجينت رير الررتاو   .10

وك  رن يتعلر اروروا  2021اوزارة اخصو  تعليرنت ت في  الرواز   االتلندي  لعن  

 الصرف.

 للجنق واالجترنعنت.االشتراك يا الدورات وال دوات التا تنن  داخ  العرا  وخنرجه وا .11

اروجب كتنا ن الرر    2022ت  اصدار ر شور الصرف لشير كن وق الان ا يا س    .12

 .2021 12 27يا  133133

إجرا  الر ن الت الخنص  انلوزارات كني  والجينت رير الررتاو  اوزارة لسب ال صو   .13

 النن و ي  الواردة انن وق الرواز   العنر  االتلندي  وتعليرنته.

ال   شركنت العنر  الر  رول   اتينً واتب ورخصصنت الروظفيق الر نوليق رق ال ن  ر .14

 ً صو    ب ال لسب كتب الل ف وااللدا  الصندرة اشم ه ولس الدوائر الررول  رركزين

 النن و ي  الواردة انن وق الرواز   وتعليرنته.

رن   رة رق األ ن  تخصيصنت التينوا الووارئ لسب النرارات والتوجيينت الصند .15

جلس الوزرا  وركتب رئيس الوزرا  ولسب ال صو  الواردة انن وق الرواز   العنر  لر

تخصيصنت الرعتردة  صرف انل وق الرواز   اشمق كيفي  التاالت         لندي  وتعليرنت ت في   ن

 . ر كورإزا  اللسنب ال

 
 لس   20 ال   ن وق ر     تعويض ررتلكنت الرتررريق جرا  العرلينت اإلرهناي  است نداً  .16

ن  الانئد وتعويض الرتررريق ال يق يندوا جز  رق أعرن ه   تيج  ررنرسنت ال ظ 2009

 .2009لس      5  وق ر       ن ال است نداً 
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 انلع رو 2008   لس   29  ال   ن وق ر   رواتب الرتراكر  للشيدا  است نداً صرف ال .17

 . وييق نزات الرتراكر  للرتننعديق والرتاالج

 وليق صال   ن و ا الرف است نداً  تمريق رواتب ويرو نت الرواتب للرفصوليق السينسييق .18

 .2008    لس  25 و 2005لس      24 السينسييق ر    

عندة تخصي  رانلع الر ح ال ندي  والعي ي  والتارعنت التا تلص  عليين الوزارات إ .19

اتفن ينت رط اللكورنت والرؤسسنت والرلنيظنت والجينت رير الررتاو  اوزارة اروجب 

 االج اي .

انلع جنري  وتفنصي  الرعداد التننرير الرترر   تخصيصنت الرانلع الر نل  للرواز   الإ .20

الر زل  والررني  وللس وات كني  وعل  رستوع الوزارات والرلنيظنت والجينت رير 

 .الررتاو  اوزارة

عن  الر كور لي  لالرواز   االتلندي  لل  يت  الرصند   عل   ن وق  2020اخصو  عن   .21

ت  االيعنز ال  دائرة الرلنسا  لغرض اوال  تروي  التعيي نت و  ن  التخصيصنت الرنلي  

 5 لنن وق اال تراض الرللا والخنرجا لتروي  العجز الرنلا ر     ايق الوزارات است نداً 

 .2020 7 6يا  2020لس   

  لس    130لنرار رجلس الوزرا  ر      الرجن ييق است نداً ل  الرلنرريق ريق اجور امت .22

لنرار رجلس الوزرا   العنود است نداً وتنريق اجور الرتعن ديق لالجرا  اليورييق و 2021

 . 2019 لس     315 ر    

اإلجنا  ع  كني  االستفسنرات التا ترد رق  ا  الوزارات ورق كني  دوائرهن والرلنيظنت  .23

  لين والييئنت والدوائر الغير ررتاو  اوزارة ارن ييين الرئنسنت الاال  لو  والدوائر التناع

وائر التناع  الدرجنت والع نويق الوظيفي  وتعييق اعض روظفا الوزارات والرلنيظنت والد

رير الررتاو  اوزارة ورجنلس الرلنيظنت وهيئنت االستارنر لين ورووفا الدوائر 

 والرئنسنت الاال .

ل يق صدرت الني   رارات لج   ات الوظيفي  للرفصوليق السينسييق الدرجنت  استلدا   .24

وير تعليرنت ت في   2019   رق اعندة تعييق الرفصوليق السينسييق لغني  عن التلنر 

 .2021الرواز   االتلندي  للدول  لعن   

ولسب ت  اجرا  الل ف وااللدا  لغرض تعييق لرل  الشيندات العلين والخريجيق االوائ   .25

أ( رق  ن وق الرواز    – ان ينً  -12للرندة   واست نداً  2017    لس 67و 59 راري ر   

 .2021لس   

ر ن ش  الرالك والرصند   عل  رفرداته لكني  التشكيالت التناع  لك  وزارة اعد اجرا   .26

 . 2019التغيرات وارني  االلدا  رق  ن  خدرنت ودرجنت الرفصوليق السينسيق لعن   

نا  عل  االستفسنرات التا ترد اشمق األ ظر  الداخلي  واليينك  الت ظيري  والنوا يق اإلج .27

والتشريعنت الجديدة التا يتولب اينق الرأي ييين والواردة رق  ا  األرن   العنر  لرجلس 

 الوزرا  والدائرة النن و ي  يا ه ل الوزارة.

 
جنلس  الرللي  والالدي  اجرا  الل ف واالستلدا  لغرض اعندة تعييق اعرن  الر .28

والرلنيظنت وال واب( ال يق تركوا وظنئفي   تيج  ا تخناي  وا فس الع واق والدرج  

الوظيفي  ال ي كنق يشغله يا دائرته او دائرة اخرع يا رو   ن وق الرواز   االتلندي  
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تلندي  وال صو  الواردة اتعليرنت ت في  الرواز   اال 2021( لس    1العنر  للدول  ر    

 . 2021لعن   

ت  تمشير التسنب خدر  الرلنرنة والخدر  الصلفي  وخدر  الفص  السينسا وخدر  العند  .29

والخدرنت السنان  وك لك التسنب الشيندة اللنص  عليين الروظف اا ن  الخدر  ويننَ للفنرة 

 .تالروااو والتعليرنولسب  2012 ( لس    103 د( رق  ن وق  

 لدا  ل ن  الروظفيق لكني  الوزارات وير  ن وق الرواز   االتلندي .ت  اجرا  الل ف واال .30

ت  اجرا  الل ف وااللدا  ل ن  خدرنت  وي الشيدا  والسج ن  والرفنوديق للشرائح كني   .31

رق الرلنيظنت والجينت رير الررتاو  اوزارة ورجنلس الرلنيظنت ال  الوزارات كني  

 .2021ز   االتلندي  للدول  لعن   وييرن ايق الوزارات ولسب  ن وق الروا

ررق جدو  والجينت الغير ررتاو  اوزارة ت  ادخن  عدد رالكنت العنرليق يا الوزارات  .32

  .2019 تلندي  العنر  للدول  لعن   النوع العنرل  الرللر انن وق الرواز   اال

الل يق جرا  الل ف واالستلدا  لغرض تعدي  الع نويق الوظيفي  لكني  الروظفيق إ ت  .33

 .صدرت الني   رارات رق اللجنق الواي  التناع  لوزارة الصل 

ً  -12للرندة   ض تعييق اا ن  اال لينت واست نداً ت  اجرا  الل ف وااللدا  لغر .34 د( رق  - ان ين

 . 2021 ن وق الرواز   االتلندي  لس   

ستلدا  او 2021ب( رق  ن وق الرواز   لس     61ت  تاايت الرتعن ديق وير الرندة   .35

 . 2021( لس    484ال   رار رجلس الوزرا  ر     درجنت وظيفي  لي  است نداً 

ت  اجرا  الل ف وااللدا  لغرض تلوي  الرعلريق والردرسيق ال  رشرييق واختصنصييق  .36

  .2020 ( لس    35تراوييق وير  رار رجلس الوزرا  ر    

شيندات الاكنلوريوس ينعل  رق  ت  اجرا  الل ف واالستلدا  لتلوي  الرراتب رق لرل  .37

الرالك العسكري ال  الرالك الرد ا للعنرليق يا وزارتا الدينا والداخلي  است نداً اللكن  

 . 2021ه ( رق  ن وق الرواز   االتلندي  للدول  لعن    - ان ين -12الرندة  

أواًل(  –ت  اجرا  الل ف وااللدا  لغرض تعييق شيدا  كورو ن وررق الكن  الرندة  انلانً  .38

 .2021( لس   12رق  ن وق ر    

اجرا  الل ف وااللدا  لغرض تعدي  الع نويق الوظيفي  للشيندة الغير رصرح اين وير  .39

 .2019( لس   454النرار  

در  السنان  اعد تزويد ن انلرعلورنت االستررار انلل ف واالستلدا  لغرض التسنب الخ .40

 والاين نت الرولوا  رق  ا  الجينت  ات العال  .

ت  الر ن ش  والرصند   عل  رفردات رالك الجينت الغير ررتاو  اوزارة ارن ييين الرئنسنت  .41

الاال  اعد اجرا  التغيرات وارني  االلدا  رق  ن  خدرنت ودرجنت الرفصوليق 

 .2021السينسييق لعن    

 

 

 
 الارارت التنلي  :  تلدي  ت   .42

  اإلداري.التاويب 
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 الجديد لللسنب الجنري   فننت وايرادات( رط التننرير.  ظن  التاويب ال وعا 

   رط اعداد التننرير الخنص  اين.التاويب ال وعا لللسنانت االستارنري 

   لخنص  اين.الاين نت الخنص  انللسنانت االستارنري  رط اعداد التننرير ا ظن  ادخن 

   فننت وايرادات( رط اعداد التننرير الخنص  اين.اللسنانت الجنري   ظن  ادخن   

   2021 رتعلننت س    ادخن  لرك  الرواز   رط التننرير ظن.) 

ادخن  الاين نت الخنص  اريزا ي  النونا االشتراكا وا ظن  لركنت رالك التروي   .43

 الرركزي.

ريزا ي  النونا االشتراكا واعداد الرواز   العنر  لس    تييئ  االسترنرات الخنص  انعداد .44

2022. 

 ص دو  ال ند الدولا( لس    GFSالرشنرك  انلاعا  الف ي  لو  الصن ات رنلي  اللكور   .45

2021. 

يا رو ط وزارة الرنلي  وجريط الجداو  الرتعلن  اين(  2021 شر  الرواز   االتلندي  لعن   .46

 لرفتول .ويا رو ط الرواز   ا الرسرا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدائرة االقتصادية
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 نبذة عن الدائرة

لرواكاةةةةةةةة  التلةةةةةةةةوالت  2005تمسسةةةةةةةةت الةةةةةةةةدائرة اال تصةةةةةةةةندي  عةةةةةةةةن           

 -: اال تصندي  والرنلي  اللديا  واهدايين

تييئةةةة  اوةةةةنر ا تصةةةةندي رتوسةةةةو االرةةةةد لتعزيةةةةز اواصةةةةر يعنليةةةةنت اال تصةةةةند  .1

اةةةةيق االهةةةةداف الرنليةةةة  لال تصةةةةند الكلةةةةا والعرةةةة  علةةةة  خلةةةةر لنلةةةة  تكنرليةةةة  

 الكلا.

الت سةةةةةير اةةةةةيق الةةةةةدوائر الرنليةةةةة  الرختلفةةةةة  الجةةةةة  تييئةةةةة  التنةةةةةنرير الر ظرةةةةة   .2

لل شةةةنونت اللكوريةةة  الرنليةةة  الرختلفةةة  وتلليةةة  خوةةةو الرواز ةةة  واال جةةةنزات 

 الرنلي  الكلي  وتندي  الرنترلنت اشمق السينسنت.

نسةةةةنتين الرنليةةةة  وتنةةةةدي  دعةةةة  وريةةةةط رسةةةةؤولي  وزارة الرنليةةةة  يةةةةا توةةةةوير سي .3

الرشةةةةةورة العلريةةةةة  اخصةةةةةو  اصةةةةةالح اال تصةةةةةند العةةةةةن  وسينسةةةةةنت الةةةةةدع  

 والسينس  الررياي .

رصةةةد التوةةةورات الرنليةةة  وتنةةةدي  الرشةةةورات اال تصةةةندي  والرنليةةة  العترندهةةةن  .4

 يا اعداد الرواز   الفيدرالي  للدول .
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 خطة عمل الدائرة       
 

 .  الرواز   االتلندي  اشك  س ويستراتيجيالرشنرك  يا اعداد  .1
 الرشنرك  يا تللي  الاين نت الرنلي  . .2
 -اعداد دراسنت ا تصندي  للرواريط اآلتي   : .3
 اتجنهنت وا عكنسنت ... دراس  تلليلي . 2021رواز   ال فننت العنر  يا  -

 ... الرعوينت وال تنئت  دراس  تلليلي . 2021رواز   عن   -

 .سعر الصرف عل  اال تصند العرا ا االانر اال تصندي  لتغيير -

جرةةةةةةةط ودراسةةةةةةة  وتلليةةةةةةة  الاين ةةةةةةةنت ال ينئيةةةةةةة  للنوةةةةةةةنا الرصةةةةةةةريا اللكةةةةةةةورا والرترالةةةةةةة   .4

 2016نر الفنئةةةةةةةدة والخوةةةةةةة  االئترن يةةةةةةة   للسةةةةةةة وات  اةةةةةةة نلرركز الرةةةةةةةنلا للرصةةةةةةةرف واسةةةةةةةع

 .( و لك للرسنهر  يا اصالح وتنوي  العر  الرصريا2020ولغني  

تلليةةةةةةة  ورةةةةةةةط اال تصةةةةةةةند الةةةةةةةدولا والتغيةةةةةةةرات اللنصةةةةةةةل  وااةةةةةةةر هةةةةةةة ل التغيةةةةةةةرات علةةةةةةة   .5

 اال تصند العرا ا يا الرستنا .

الرخنواةةةنت الرسةةةري  التةةةا تةةةرد رةةةق االسةةةتررار اإاةةةدا  الةةةرأي اال تصةةةندي والنةةةن و ا واجناةةة   .6
 تشكيالت الوزارة وجينت خنرجي  رللي  ودولي  عق ورير وزارة الخنرجي .

رتناعةةة  شةةةرك  التةةةمريق الوو يةةة  وشةةةرك  التةةةنريق العرا يةةة  وشةةةرك  إعةةةندة التةةةمريق و لةةةك رةةةق  .7

خةةةةةال  إعةةةةةداد التلليةةةةة  الرةةةةةنلا واال تصةةةةةندي اشةةةةةم ين وإعةةةةةداد التنةةةةةنرير الخنصةةةةة  ا شةةةةةنونتين 

رةةةني  الةةة  رتناعةةة  استلصةةةن  لصةةة  الخزي ةةة  رةةةق اراةةةنح تلةةةك الشةةةركنت انالرةةةني  الةةة  انال

 لص  الخزي   رق ارانح الرصنرف اللكوري  ولسب النوا يق ال ني ة.

دراسةةةة  وتنيةةةةي  سينسةةةة  الرصةةةةنرف وخوويةةةةن االئترن يةةةة  ييرةةةةن يتعلةةةةر اكيفيةةةة  توجيةةةةه النةةةةروض  .8

 النونعنت اال تصندي  الر تج (.  سيرن واق توجيه االروا  ها الساب اللنينا يا تروي 

اعةةةةةةندة الدراسةةةةةة  اشةةةةةةمق سينسةةةةةة  الرصةةةةةةنرف اللكوريةةةةةة   الرشةةةةةةيد ,الرايةةةةةةديق  الرصةةةةةةرف  .9

الصةةة نعا, العنةةةنري( ييرةةةن يخةةة  رةةة ح النةةةروض رةةةق اجةةة  ا ةةةن  ولةةةدات سةةةك ي   الزراعةةةا,

لاليةةةةراد وتعةةةةد هةةةة ل السينسةةةة  ا ةةةة  جةةةةدوع ا تصةةةةندي  رةةةةق توجيةةةةه النةةةةروض  لةةةةو رشةةةةنريط 

 ل  ا ن  رجرعنت سك ي  وير  ظن  ا تصندينت اللج  الكاير.استارنري  تعر  ع

ات يةةةةةا رركةةةةز التةةةةدريب الرةةةةةنلا والرلنسةةةةاا او اي جيةةةةة  رةةةةراالسةةةةتررار يةةةةا إلنةةةةةن  الرلن .10

 تدرياي  اخرع.

عةةةةداد التنةةةةنرير الخنصةةةة  انل شةةةةنونت اال تصةةةةندي  انالرةةةةني  الةةةة  اصةةةةدار ا جةةةةنزات دوائةةةةر إ .11

 .2020وزارة الرنلي  لس   

وشةةةةةركنت وزارة الرنليةةةةة  لسةةةةة    االلصةةةةةنئي  السةةةةة وي  لةةةةةدوائر وهيئةةةةةنتإعةةةةةداد الرجروعةةةةة   .12

2020. 

اعةةةداد الرعلورةةةنت االلصةةةنئي  ويةةةر اسةةةس علريةةة  يركةةةق االسةةةتفندة ر يةةةن رةةةق  اةةة  اةةةن ا ا سةةةن   .13

 الدائرة اال تصندي  وولا  الدراسنت العلين ارن يلنر اهدايين.

اين ةةةةةنت اال تصةةةةةندي  رتناعةةةةة  رلتةةةةةوع الرو ةةةةةط األلكترو ةةةةةا وتفعيلةةةةةه رةةةةةق خةةةةةال  تلةةةةةدي  ال .14

والرنليةةة  والتعنرةةة  رةةةط وزارة التخوةةةيو اتلةةةدي   ظةةةن   شةةةر الاين ةةةنت رةةةط الر ظرةةةنت الدوليةةة  

ارةةةةني  الةةةة  التعةةةةنوق رةةةةط االرن ةةةة  العنرةةةة  لرجلةةةةس الةةةةوزرا  ووزارة التخوةةةةيو ووزارة الةةةة فو 

 .لغرض تزويده  انلاين نت الرولوا والا ك الرركزي 

 ( الاين نت الرنلي  واال تصندي  عل  اللنسا . رك       نعدة اين نت الصنئي  واترت ا ن .15
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 .االستررار يا اعداد استاينق ادارة الشؤوق الرنلي  .16

ترايةةةةة  وزارة الرنليةةةةة  يةةةةةا اللجةةةةةنق التةةةةةا تسةةةةةي  يةةةةةا تلنيةةةةةر اولويةةةةةنت واسةةةةةتراتيجي  وزارة  .17

 الرنلي .

ردة الةةةة  ترجرةةةة  كنيةةةة  الكتةةةةب والدراسةةةةنت والرنةةةةنالت والالةةةةو  والجةةةةداو  وااليرةةةةيالت الةةةةوا .18

 .اريد االلكترو ا والاريد الرسراالدائرة عق ورير ال

الرشةةةةةةنرك  يةةةةةةا االجترنعةةةةةةنت وال ةةةةةةدوات والرةةةةةةؤتررات  ات العال ةةةةةة  اةةةةةةنالرور اال تصةةةةةةندي   .19

 والرنلي  والتجنري .

الرشةةةةةةنرك  يةةةةةةا الةةةةةةدورات والةةةةةةورل التةةةةةةا ينيريةةةةةةن رركةةةةةةز التةةةةةةدريب الرةةةةةةنلا والرلنسةةةةةةاا  .20

 والوزارات االخرع.

رشةةةةنرك  انلةةةةدورات التةةةةا تنيريةةةةن الر ظرةةةةنت الدوليةةةة  اخصةةةةو  اال تصةةةةند الاالسةةةةتررار يةةةةا  .21

 والتجنرة والرنلي  اق وجدت.
 

 البحوث والدراسات والتقارير
 

 اال رانو الرنلا يا الرواز   العنر  االتلندي  يا العرا ...لدود االستدار  والتغيير. .1

 .2021الظواهر والتلدينت الرنلي  لعن   .2

السةةةو  الرلليةةة   اةةة  واعةةةد تغييةةةر سةةةعر صةةةرف الةةةدوالر االرريكةةةا دراسةةة  اسةةةعنر السةةةلط يةةةا  .3

 (.2021ارن  الدي نرالعرا ا واشك  شيري لس     

 دراس  عق االرق الغ ائا. .4

 دراس  لو  رنترلنت استنرار اسعنر الرواد الغ ائي . .5

 .2021ود اال فن  العن  يا رواز   تللي  ا  .6

 .ار اال تصندي  لألواك عل  العرا االرر .7

 .دراس  تلليلي  2021رواز    .8

 .2020  النينسا السعنر الرستيلك الر  .9

 .ترشيد اال فن   .10

 .  الروارد الايئي الرستدار  واستدارت ري  رير الخن  اتلنير اهداف الالتن  .11

 .2021واز   العنر  للراط االو    للر لتنرير الرنلاا .12

 .(2021-2013و ي  العرا  للس وات  دراس  تلليلي  عق ردي .13

 ( زيةةةةالعال ةةة  الرتاندلةةةة  اةةةيق السينسةةةة  الرنليةةة  واللوكرةةةة  يةةةا التجراةةةة  الرنليالةةة  اع ةةةةواق   .14

 والتا ت   شرل يا رجل  كلي  االدارة واال تصند   الجنرع  الرست صري .

ال ةةةةزاا الرسةةةةةتدا  للعولرةةةةة  ورؤشةةةةرات اعةةةةةندة تةةةةةوازق النةةةةوع يةةةةةا الفكةةةةةر الةةةة  اع ةةةةةواق   .15

 االداراة واال تصند   جنرع  اغداد.والتا ت   شرل يا رجل   (االسالرا

 تندي  دراس  لو  دورة ص دو  ال ند الدولا الخنص  انال تصند النينسا الرتند . .16

تنةةةةدي  ور ةةةة  الةةةة  لةةةةو  الخةةةةدرنت الر ريةةةة  ورةةةةدع ينعليتيةةةةن يةةةةا ريةةةةد رةةةةوارد الرواز ةةةة   .17

 االتلندي .

ي  الةةةة  خةةةةن  ارةةةةدع تةةةةماير ال ةةةةنتت الرللةةةةا كرتغيةةةةر رسةةةةتن  علةةةة  االيةةةةرادات الرةةةةةريا .18

 انستخدا  ادوات التللي  لال تصند النينسا.
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االشةةةةةتراك انعةةةةةداد رسةةةةةودة دراسةةةةة  لةةةةةو  اةةةةةدائ  ورنترلةةةةةنت لل يةةةةةوض وتخوةةةةةا االزرةةةةة   .19

 الرنلي  اللنلي .

تنةةةةدي  دراسةةةة  لةةةةو  رةةةةدع تةةةةماير تغييةةةةر سةةةةعر الصةةةةرف للةةةةدي نر العرا ةةةةا رنناةةةة  الةةةةدوالر  .20

 ا عكنسنته والللو  الاديل .
 

 الدائرة نجازاتإ 
 

اال تصةةةةةند الةةةةةدولا والتغيةةةةةرات اللنصةةةةةل  ييةةةةةه رةةةةةق ال نليةةةةة  اال تصةةةةةندي  والرنليةةةةة  تلليةةةةة   .1
ورننر تيةةةن رةةةط ورةةةط العةةةرا  الةةةراهق واالسةةةتفندة رةةةق التجةةةنرب الدوليةةة  يةةةا تلسةةةيق ورةةةط 
العةةةةرا  اال تصةةةةندي  ويةةةةت  اعةةةةداد تنريةةةةر شةةةةيري اع ةةةةواق  رلخةةةة  عةةةةق تجةةةةنرب دوليةةةة  

 ا تصندي ( ويريط ال  السيد الوزير.

اةةةةنت والرنترلةةةةنت اال تصةةةةندي  للكتةةةةب التةةةةا تةةةةرد رةةةةق االرن ةةةة  العنرةةةة  لرجلةةةةس إعةةةةداد االجن .2
 الوزرا  والوزارات والدوائر التناع  لوزارت ن.

 .2020ت دوائر وزارة الرنلي  لعن  إعداد تنرير عق اه  ا جنزا .3
وشةةةةةركنت وزارة الرنليةةةةة  لسةةةةة    اعةةةةةداد كةةةةةراس الرجروعةةةةة  االلصةةةةةنئي  لةةةةةدوائر وهيئةةةةةنت .4

2020. 
ارات الدولةةة  يةةةا الشةةةركنت اعةةةداد دراسةةة  عةةةق وا ةةةط رسةةةنهر  واسةةةتارنر وزالرشةةةنرك  يةةةا  .5

 .الرختلو 
 .اد استاينق ادارة الشؤوق الرنلي االستررار يا اعد .6
التعةةةنوق رةةةط وزارة التخوةةةيو اتلةةةدي   ظةةةن   شةةةر الاين ةةةنت رةةةط الر ظرةةةنت الدوليةةة  ارةةةني   .7

 يةةةة  و نعةةةةدة الةةةة  تزويةةةةده  انلاين ةةةةنت ولسةةةةب الولةةةةب لغةةةةرض اعةةةةداد خوةةةة  الت ريةةةة  الوو
 اين نت اهداف الت ري  الرستدار  وريرهن رق الاين نت .

تزويةةةةد ولاةةةة  الدراسةةةةنت العليةةةةن واةةةةن ا ا سةةةةن  الةةةةدائرة اال تصةةةةندي  انلاين ةةةةنت ويةةةةر سالسةةةة   .8
 زر ي  ولسب اللنج  لغرض اعداد الالو  والدراسنت اال تصندي  والرنلي  .

 ةةةةةنت الرنليةةةةة  واال تصةةةةةندي  علةةةةة  تلةةةةةدي   نعةةةةةدة اين ةةةةةنت الصةةةةةنئي  واترتةةةةة   رك  ةةةةة ( الاين .9
 اللنسا .

 جنا  االستفسنرات والكتب الرسري  واالستاين نت.إ .10
 -عداد رننر نت الصنئي  عق :إ .11

  الفعلي الكرركي ( ورننر تين رط الرواز  الررياي   االيرادات الفعلي   ال فوي   . 

   الراةةةةنلع الرديوعةةةة  يةةةةا لسةةةةنب الةةةةDFI  انلةةةةدوالر االرريكةةةةا عةةةةق كريةةةةنت وا يةةةةن  الةةةة فو
 .ط توريح ه ل الرننر   ارس  اين االخن  الرصدر للس   ورننرت ين انلس   السنان  ر

   2021- 2020والررياي  للس وات  رننر نت الصنئي  ايق االيرادات الكرركي). 

 2019 - 2006نا ال فوا للس وات  ايرادات لص  الخزي   رق ارانح النو). 

  2020 - 2019يا العرا  للس تيق  الر   النينسا السعنر الرستيلك). 

   2019لج  االستيرادات لعن. 
 تللي  الور   الروسور  " ا ين  التروي  لجريط ا واا الو ود االلفوري ". .12
 -: ريط عدد رق الرونلعنت ال  السيد الوزير والوكي  انلع نويق اآلتي  .13
االخرةةةر التةةةا عنةةةدت يةةةا الريةةةنض تنريةةةر رشةةةنرك  العةةةرا  يةةةا  رةةة  الشةةةر  االوسةةةو  -

2021. 
 .ستارنر اهداف الت ري  الرستدار رخرجنت الرعرض الرع ا انال -
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 .والرعد رق  ا  وزارة التخويو 2030-2021تنرير الت ري  الركن ي  يا العرا   -
 .الرركزي العرا اللا ك  2020لعن  التنرير الس وي للخو  االستراتيجي   -
 .نلي  الرعد رق  ا  وزارة التخويوتنرير السينس  الر -

 الور   الروسور  " الور   الايرن  و ونا التمريق ". -
  رةةةةةق  اةةةةة  اتلةةةةةند الدراسةةةةة  الروسةةةةةور  " راةةةةةندرة تلفيةةةةةز النوةةةةةنا الصةةةةة نعا" الرندرةةةةة -

 .الص نعنت العرا ا
را  الرعةةةدة رةةةق  اةةة  رجلةةةس الةةةوزالدراسةةة  الروسةةةور  " اصةةةالح  ظةةةن  الاون ةةة  التروي يةةة   -

 .الرجلس الوزاري لإل تصند "  
" والرعةةةدة رةةةق  علةةة  هشنشةةة  العةةةرا  19الدراسةةة  الروسةةةور  "ااةةةر ازرةةة  الةةة فو وكوييةةةد  -

 . ا  وزارة التخويو
SPPSاعةةةداد رونلعةةة  ودراسةةة  تلليليةةة  انسةةةتخدا  الار ةةةنرت  - لةةةو  تنريةةةر هيئةةة  ال زاهةةة    

جةةةةة  االيةةةةةرادات الخنصةةةة  انسةةةةةتيرادات رةةةةةزاد عةةةةق التصةةةةةنريح الكرركيةةةةة  والرةةةةرياي  ول
 العرل .

 رن تندره وزارة الرنلي  لرجلس تووير النونا الخن .ردع دع   -
 اهري  ا شن  رركز للا نينت الوو ي . -
 اال سلنب رق االواك. -
 كيرينوينت.رشروا ال اراس للاترو -
- 2016لشةةةةةركنت العرا يةةةةة  للسةةةةة وات  جرةةةةةط ودراسةةةةة  وتلليةةةةة  الاين ةةةةةنت للرصةةةةةنرف وا .14

2021.) 
تةةةة  اجةةةةرا  عةةةةدد رةةةةق الزيةةةةنرات الريدا يةةةة  للرصةةةةنرف وشةةةةركنت التةةةةنريق لغةةةةرض رتناعةةةة   .15

 واستلصن  الاين نت الخنص  اعر  دوائره .
 إعداد رنترح لدرت وزارة ال فو ووزارة الكيران . .16
تنةةةةدي  رلخصةةةةنت اعالريةةةة  عةةةةق الجوا ةةةةب الرشةةةةر   لا ةةةةود ور ةةةة  االصةةةةالح اال تصةةةةندي  .17

  الور   الايرن (.

 
 إبداء الرأي واجابة بعض الوزارات والدوائر في عدد من المواضيع منها           

 

االرن ةةة  العنرةةة  لرجلةةةس الةةةوزرا    دائةةةرة شةةةؤوق رجلةةةس الةةةوزرا  واللجةةةنق لةةةو  دراسةةة   .1
 .(2021 - 2020الت اؤات الروري  للروس   

ق اال ليرةةةةا عةةةةوزارة التخوةةةةيو   دائةةةةرة الت  ريةةةة  اال ليريةةةة  والرلليةةةة  لةةةةو  تلليةةةة  التنريةةةةر  .2
 .تلنير اهداف الت ري  الرستدار 

الا ةةةك الرركةةةزي العرا ةةةا   دائةةةرة االلصةةةن  واالالةةةن  لةةةو  رنتةةةرح ا شةةةن  ولةةةدة الرنليةةة   .3
 (.(MFUSالعنر  الكلي  

الا ةةةةك الرركةةةةةزي العرا ةةةةةا   دائةةةةةرة االلصةةةةةن  واالالةةةةةن  لةةةةةو  الرعو ةةةةةنت التةةةةةا تواجةةةةةه  .4
 الرصدريق االرريكييق.

الصةةةة دو  العرا ةةةةا للت ريةةةة  الخنرجيةةةة  لةةةةةو  رنتةةةةرح رركةةةةز الشةةةةر  االوسةةةةو اال ليرةةةةةا  .5
 .((METACللرسنعدة الف ي  

رجلةةةس الةةةوزرا    الرجلةةةس الةةةوزاري لإل تصةةةند لةةةو  رشةةةنريط الشةةةراك  اةةةيق النوةةةنا العةةةن   .6
 والنونا الخن .

تعلةةةي  ال  لووعيةةة  لعةةةدد رةةةق الةةةوزارات  الصةةةل وزارة التخوةةةيو تنيةةةي  رشةةةنريط التنةةةنرير ا .7
 .الشانب والرينر (  العنلا
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رن  العةةةرا  الةةة  إتفن يةةة  الا ةةةك االوراةةةا رةةةرجيةةة  لةةةو  إ الصةةة دو  العرا ةةةا للت ريةةة  الخن .8
 .(EBRDإلعندة االعرنر والت ري   

 . SASوزارة التخويو   دائرة التعنوق الدولا لو  اركن ي  التعنوق رط شرك   .9
اةةةةنلتنرير  شةةةةؤوق رجلةةةةس الةةةةوزرا  واللجةةةةنقاالرن ةةةة  العنرةةةة  لرجلةةةةس الةةةةوزرا    دائةةةةرة  .10

 .الووعا لوزارة الرنلي 
ة الرنليةةةةةة  رجلةةةةةةس توةةةةةةوير النوةةةةةةنا الخةةةةةةن  يةةةةةةا وزارة التخوةةةةةةيو ارنترلةةةةةةنت وزار .11

 .لتووير الرجلس الرنترح
وزارة التجةةةةنرة   دائةةةةرة العال ةةةةنت اال تصةةةةندي  الخنرجيةةةة  ارةةةة كرة شةةةةنرل  لرنتةةةةرح هةةةة ل  .12

 رق اآلانر اال تصندي  لجنئل  كورو ن". الدائرة الروسو  " تعزيز التعنوق لللد
رستشةةةةةنري  االرةةةةةق الةةةةةوو ا   رركةةةةةز ال يةةةةةريق للدراسةةةةةنت االسةةةةةتراتيجي  تنريةةةةةر الةةةةةر    .13

 .2020و  2019النينسا السعنر الرستيلك 
ر ظرةةةةة  الةةةةةدلي  لإلستشةةةةةنرات وتوةةةةةوير االعرةةةةةن  اةةةةةنلتنيي  اال تصةةةةةندي لور ةةةةة  اال نةةةةةن   .14

 اال تصندي الرعدة رق  ا  الر ظر .
الةةةوزير لةةةو  رسةةةنل  ر ظرةةة  العرةةة  الدوليةةة  الروسةةةور  " اال تنةةةن  رةةةق اال تصةةةند ركتةةةب  .15

 .ير الر ظ  ال  اال تصند الر ظ  "ر

 
 

  حضور عدد من ورش العمل ومنها      
 

 ررال  التصري  االسنسا الرد ا انلتعنوق رط الييئ  العنر  للر نور اللرة. .1
 .التريز يا ادارة الرشنريط .2
 .التريز الوظيفا .3
 .الريندة يا الخدرنت اللكوري  .4
العال ةةةةنت الترااويةةةة  اةةةةيق الرنليةةةة  العنرةةةة  واال تصةةةةند الكلةةةةا و رةةةةن   الت اةةةةؤات اال تصةةةةندي   .5

 والرنلي .
 دلي  جنئزة التريز اللكورا. .6
 خدرنت كوك  االلكترو ي . .7
 إعندة ا ن  رأس الرن  الاشري يا العرا  عندتين وزارة التخويو. .8
عةةةةد( الروسةةةةور  "اال تنةةةةن  رةةةةق اال تصةةةةند ريةةةةر الر ةةةةتظ  الةةةة  ر ظرةةةة  العرةةةة  الدوليةةةة   عةةةةق ا .9

 اال تصند الر ظ ".
 الشفنيي  ولرني  الرن  العن  التا  ظرتين هيئ  ال زاه . .10
 (.SOPكتنا  االجرا ات النينسي    .11

 
 رات واالجتماعات والندوات ومنهاحضور عدد من المؤتم             

 

عار(  اال رانو  الرنلا يا الرواز   العنر  االتلندي  يا العرا  .. لدود االستدار  والت ة دو .1
 .يا الكلي  التن ي  االداري 

وزارة التخويو   دائرة   covid  -19 دوة واين  االستجنا  وخو  التعنيا رق أزر   .2
 السينسنت اال تصندي  والرنلي .

وزير الرنلي    يا دار   وارئنس  كني  وزارات الدوليرن  رط وكال   دوة لر ن ش  الور   الا .3
 .الخررا  الريني    الر ونه

تلديانت الوا ط  الرؤترر العلرا الدولا الس وي االو   اصالح  ونا التمريق يا العرا    .4
 وير  الرستنا (.
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 رؤترر النر  الرنلي  السيكن   الصيق. .5
 العنلي ".ال دوة الروسور   "ركنيل  الرخدرات والرؤارات  .6
 ال دوة العلري  "الس دات الوو ي   الا ن ( ودورهن يا ت شيو لرك  السو  الرنلا". .7
  دوة  ننشي  عق روروا "الرواز   والكنرين"  ننا  الصلفييق. .8

 

 لدوراتا       
 

 ( رط ص دو  ال ند الدولا. االصاللنت اال تصندي  يا الدو  العراي  .1
ات اال تصةةةةندي  ؤاةةةة العنرةةةة  واال تصةةةةند الكلةةةةا و رةةةةن   التالعال ةةةةنت الترااويةةةة  اةةةةيق الرنليةةةة   .2

 والرنلي  يا اراي .
  ال رو الشنر  يا ااو ظاا( عق اعد. .3
 (.EXCELار نرت   .4
 الر ص  االلكترو ي  لدورة االدارات الوسو    الرلور اال تصندي. .5
 اال تصند الكلا   وكنل  الت ري  االرريكي . .6
 الرواز  .السينس  الرنلي  وستراتيجي   .7
 . ن وق االدارة الرنلي  االتلندي  .8

 

 ناللجــا       
 

 اللج   الخنص  انلعر  االلصنئا يا الجينز الرركزي لاللصن . .1
 اللج   االستئ نيي  الان ي  الخنص  امعرن  الييئ  العنر  للررائب. .2
 اللج ةةة  الفرعيةةة  الخنصةةة  ارراجعةةة  ال سةةةب الكرركيةةة  والتسةةةعير الكرركةةةا الر صةةةو  عليةةةه .3

 يا جدو  تعري  الرسو  الكرركي .
 لج   أعرن  الترا زيت. .4
 .لج   ستراتيجي  كانر السق  وزارة العر    دائرة العر  والتدريب الري ا .5
 راض الرسنعدة الف ي  لص دو  ال ند الدولا.يرير عر  رط الا ك الرركزي الر .6
 ( رق الور   الايرن .20االشتراك ررق الرستيدف   .7
 اللن  لوزارة الرنلي .لج   اعداد واين   .8
 (.2023 – 2021الخو  االستراتيجي  الان ي  لألعوا    .9

 يرير استدار  الروارد الايئي  يا وزارة التخويو. .10
تخةةةةة   التركياةةةةة  السةةةةةعري  للسةةةةةكر وزيةةةةةت الوعةةةةةن   2018( لسةةةةة   80لج ةةةةة  االرةةةةةر    .11

 "الاون   التروي ي "(.
اللةةةرة يةةةا الر نيةةة  اللدوديةةة    لج ةةة  إعةةةندة صةةةينر  االسةةةس الخنصةةة  يةةةا ا شةةةن  االسةةةوا    .12

 هيئ  الكرنرك.
 لج   تشخي  لنل  اال تصند الكلا يا العرا .  .13
 (.2024 – 2021لج   تواير االستراتيجي  الوو ي  لل زاه  وركنيل  الفسند    .14
 .2021لج   الجرد الس وي لعن    .15
 لج   ت في  رتناع   رارات النر  العراي .  .16
 لال تصند اشمق تسديد ديوق الشركنت العنر .لج   توصينت الرجلس الوزاري   .17
 اللج   العلين الرنا  وايوا  العوائ  ال نزل  جرا  العرلينت االرهناي .  .18
 لج   وو ي  ولج   ي ي  لال تنن  يا رجن  شل  االوفن .  .19
 لج   دراس  الرنترلنت الخنص  اتووير االصالح اال تصندي.  .20
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دة النونعةةةةةةنت لةةةةةةو  صةةةةةةل  االريةةةةةةنت واالوفةةةةةةن  اللج ةةةةةة  االسةةةةةةتراتيجي  العرايةةةةةة  رتعةةةةةةد  .21
 والرراهننت.

  استراتيجي  ركنيل  التورف الع يف الرؤدي ال  االرهنب(. 23أرر ديوا ا   .22
 اللج   الوو ي  للسينسنت السكن ي  يا العرا .  .23
 اللج   الوزاري  الت في ي  لللد رق رخنور الكوار   س داي.  .24
 اصالح الور   الايرن .  .25
 اال تصند االخرر واستدار  روارد الايئ .يرير   .26
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 الدائرة القانونية  

            

 نبذة عن الدائـرة    

  تتول  تفسةير االلكةن  الرنلية  1981لس    (92  ست نداً ال  النن وق الرر  النن و ي  إ مسست الدائرةت      

والتشريعنت ال ني ة ودراس  رشروعينت النوا يق واال ظر  وإاةدا  الةرأي والرشةورة يةا الرسةنئ  النن و ية  

ائةر الدولة  والنوةنا العةن  الرتعلن  امرور الخدر  الرد ي  واالرور الرنلي  التا تعرض عل  الةوزارة رةق دو

  و ي  لرشروعنت النوا يق واال ظر  والتعليرنت  ات العال   اعر  الوزارة.عداد الصيع الننإوك لك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 
 

 

 

 انجازات الدائرة     

 

 عدد المعامالت المنجزة التفاصيل  ت

 2 التعنري   1

 9 التعليرنت  2

 16 االتفن ينت  3

 1 الدورات  4

 2 التشكرات 5

 26986 وارد الوزارة  6

 12 االجترنعنت 7
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 دائرة الدين العام

      

 

             نبذة عن الدائرة

  

وكة لك لصةو  العةرا  خةال  رةؤترر ردريةد  2004 11 21تو يط اتفن ي   ةندي اةنريس اتةنري  لاق 

ت لصةر يييةن عل  عدد رق النروض والر ح كنق له االار يةا  يةن  هة ل الةوزارة اريرة  تمسةيس دائةرة رسةتنل  

رير  رتناع  اتفن ي   ندي انريس وتسديد الرانلع الرترتا  عق تو يط االتفن ينت الا نئي  رط الدو  وكة لك ادخةن  

 رعلورنت الديوق يا  نعدة اين نت ورتناع  تلدي   لك .

للرصةند   ارني  ال  رير  رتناع  ت في  اتفن ينت النةروض والرة ح واستلصةن  الرواينةنت النن و ية  االصةولي  

 عليين.

وكةة لك ريرةة  جدولةة  وتسةةديد الةةديوق الداخليةة  النديرةة  والجديةةدة واصةةدار اللةةواالت ورتناعةة  كةة  االرةةةور 

والروارةةيط النن و يةة   ات الصةةل  ارورةةوا تسةةوي  ديةةوق العةةرا  الخنرجيةة  وتنةةدي  الةةديوعنت النن و يةة  رةةد 

 ا الديوق الخنرجي  .الدعنوع التا تنن  يا الخنر  عل  اللكور  العرا ي  يا رورو

 

 هداف الدائرةأ  

 .الدائ يق  اللكورييق والتجنرييق(ارا  اتفن ينت رط إ  ديوق العرا  الخنرجي  رق خال  تسوي .1

تفن يةنت التسةوي  اتة  تسةويتين رةط الةدائ يق رةق خةال  عداد تننرير والصنئينت وكشةوينت انلةديوق التةا إ .2

 التا ااررت رعين.

 . اللنج  تويير التروي  الالز  ع د .3

 ت شيو وتووير سو  االورا  الرنلي  رق خال  تشجيط االستارنر الرللا. .4

 رراض التروي .رتناع  التسديدات لللواالت الصندرة أل .5

 .وق الندير  وإعندة هيكل  تسديدهنجدول  الدي .6

ور يةن الجيةنز رن  الرلنك  العرا ي  ييرن يتعلر انلرونلانت الخنرجي  رط ريةد الجيةنت اللكورية  أالترايط  .7

ت الصةةل  الرصةةريا اللكةةورا اةةنلرأي والرشةةورة النن و يةة  ييرةةن يتعلةةر انلةةدعنوي والرسةةنئ  النن و يةة   ا

 .ارين  دائرة الداق العن 

االتلندية  عندة االعرنر ودع  الرواز   إلخنرجا تروي  الرشنريط الت روي  والخدري  وييدف اال تراض ا .8

 .لتغوي  العجز الرتو ط ييين
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 الدائرة ازاتنجـــإ  

 

 

 لقروض الجديدةا .1
 

 لنةرار رجلةس الةوزرا  الرةر    اً وت فية 2021لسة    (23  ال   ن وق الرواز   العنر  االتلندي  ر   ست نداً إ   

اررةةت جريوريةة  العةةرا  رترالةة  اةةوزارة الرنليةة  عةةدد رةةق اتفن يةةنت النةةروض رةةط أ 2021لسةة    (356 

 رين  روض ريسرة.ظلدو  وجينت دولي  رختلف  كن ت رعا
 

 مليون دوالر( 300القرض الياباني )بمبلغ  .أ

رليةةوق  300الانلاةة  ارالةةع  رشةةروا توةةوير رصةةف  الاصةةرة الررللةة تةة  تو يةةط اتفن يةة  النةةرض الخةةن  ا

ً   2الفنةرة  2021ال  رنجن  يا  ن وق الرواز   العنرة  االتلندية  لسة    ست نداً إ   دوالر   - 2العجةز   ان يةن

لية  الزا  النةرض يةا وةور  2021 10 4اتةنري  ( fcc ب( لغرض تروي  رشروا التكسير الرسنعد 

 العر .
 

 مليون يورو( 80القرض الفرنسي بمبلغ ) .ب

 ( لصةةنلح وزارة االعرةةنر واالسةةكنق والالةةدينت AFDتةة  تو يةةط اتفن يةة   ةةرض الوكنلةة  الفر سةةي  للت ريةة   

الة   ةن وق الرواز ة  العنرة  االتلندية   سةت نداً إ  2021 10 7جةنري الخنلدية  اتةنري  والخن  ارشروا ر

 .ف( والزا  النرض يا وور التفعي  - 2العجز    2الفنرة  2021لس   
 

 (  UKEFالقرض البريطاني )مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية .ت

   ت  تو يط اال  اتفن ينت  روض رط الوكنل  اعالل وها كنالتا :   

 رليوق دوالر 290ري اللل  ارالع  رشروا رجن.) 

     رشروا خووو  ن  الونGRID  رليوق دوالر(. 250( رالع 

    رشروا الصين   الرتعددة الررلل  الخنرسة  الجةز  االوPUP5A  والرليةوق دوالر 250( ارالةع ) 

 .تزا  االتفن ينت يا وور التفعي 
 

 (EKNسويدية القرض السويدي )مؤسسة ضمان الصادرات ال .ث

 رليةةوق دوالر( وال 32تة  تو يةط اتفن ية   ةةرض خنصة  ارشةروا تمهيةة  رلوة  كيراةن  شةةرن  اناة  ارالةع     

 .االتفن ي  يا وور التفعي  تزا 
 

 البنك الدولي  .ج

ح وزارة الصةةةل  اتةةةنري  رليةةةوق دوالر( لصةةةنل 98( ارالةةةع  COVID – 19تةةة  تو يةةةط اتفن يةةة   ةةةرض     

13 10 2021 . 
 

 البنك االسالمي  .ح

 تفن يةةنت يةةا وةةوروالتةةزا  اال 2021 10 6تةة  تو يةةط اتفةةن يتا  ةةرض خنصةة  انلرشةةنريط التنليةة  اتةةنري     

 التفعي .

 رليوق دوالر(. 22 شن  صوارط رال  رعد ي  يا رلنيظ  ريسنق ارالع  إ -

 (.رليوق دوالر 17د اللويج  ارالع  إعندة تمهي  رعي -
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 المنح .2
 

 ــالمنح التالية :تم توقيع    

 .2021 12 1( رليوق دوالر اتنري  12,5وي  االدارة الرنلي  ارالع  الا ك الدولا ر ل  الر نا  وتن -أ

 .2021 10 13رليوق دوالر( اتنري   2ارالع   COVID-19الا ك الدولا ر ل   -ب

( رليةةةةوق دوالر اتةةةةنري  4,360,000الا ةةةةك الةةةةدولا ر لةةةة  الجيةةةةنز الرركةةةةزي لإللصةةةةن  ارالةةةةع   -ت

1 12 2021 . 

 .2021 9 3رليوق دوالر( اتنري   15الا ك الدولا ر ل  دع  النونا الخن  والشركنت ارالع   - 

انيرةةةةة   2021 12 1( تةةةة  التو يةةةةةط يةةةةا 3  عةةةةدد الرةةةةة ح  الر لةةةة  الصةةةةةي ي  لةةةةدع  وزارة الصةةةةةل  - 

 .( دوالر32,400,000 

 .رليوق يواق صي ا 60 -

 .رليوق يواق صي ا 70 -

 .رليوق يواق صي ا 80 -

( رليةةةنر دي ةةةنر عرا ةةةا  خرسةةة  ترليةةةوق وتسةةةعرنئ  وارن يةةة  5,948ترويةةة  الفجةةةوة الرنليةةة  ارالةةةع  تةةة   .3

( تريليةةةوق دي ةةنر عةةةق وريةةر خصةةة  لةةةواالت الخزي ةة  لةةةدع الا ةةةك 4واراعةةوق رليةةةنر دي ةةنر(  ر يةةةن  

( ترليوق دي نر  والةد ترليةوق وتسةعرنئ  وارن ية  واراعةوق رليةنر دي ةنر( 1,948الرركزي العرا ا و  

 صدار س دات ا ن .إ

تروي  رشنريط الرواز   االسةتارنري  الرعةدة رةق  اة  وزارة التخوةيو والردرجة  رةرق رشةروا  ةن وق  .4

وأجةةرا  الرفنورةةنت رةةق خةةال  عنةةد اجترنعةةنت رةةط الجيةةنت  2021الرواز ةة  العنرةة  االتلنديةة  لعةةن  

ية  لرشةنريط الةوزارات الررول  للنروض  كنلرصرف العرا ا للتجنرة( اشةمق أعةداد آلية  وشةروو الترو

 الرستفيدة ورتناعتين ورق ه ل الرشنريط أوال   رض رشروا رن  السرنوة الكاير. 

الرترال  اناللتزارةنت الرنلية  التةا ا رة  هة ل  2021عق سداد الديق العن  الداخلا لس    عداد ستراتيجي إ .5

عرا ةا أو جيةنت أخةرع( الوزارة تجةنل الرنررةيق  الجيةنت اللكورية  كرصةنرف أو الا ةك الرركةزي ال

عةةداد التخصيصةنت الالزرة  رةةرق رسةودة رشةةروا  ةن وق الرواز ة  العنرةة  االتلندية  لسةة   إرةق خةال  

 .وإرسنلين إل  دائرة الرواز   2022

تةةة  تسةةةديد الةةةديوق الداخليةةة  رةةةق االلتزارةةةنت الرنليةةة  الرترتاةةة  ا رةةة  هةةة ل الةةةوزارة والرجدولةةة  ولسةةةب  .6

( رليةةنر 1,371ليةة  تةة  تسةةديد رالةةع   2021 ةةن وق الرواز ةة  لعةةن  التخصيصةةنت الررصةةدة ليةةن يةةا 

دي ةنر والفوائةد تالةع  ( رليةنر899 والد تريليوق واالارنئة  ووالةد وسةاعوق رليةنر دي ةنر( ر يةن أ سةنو  

 ( رلينر. 472 

 عداد اتفن ينت لتجديد لواالت الخزي   والنروض تجنل الرنرريق.إ .7

 لغرض  شرهن عل  الرو ط اإللكترو ا الخن  اوزارة الرنلي . عداد اين نت عق الديوق الداخلي  إ .8

 .((DMFASعل   ظن   (إدخن  اين نت الديق الداخلا سوا   لواالت   روض  س دات .9

  -الرترال  ارن يلا :وإعداد جداو  عق اين نت الديوق الداخلي  لتزويد الجينت اللكوري  الرونلا  اين  .10

 االت و روض وس دات( خال  الس  لج  اال تراض الداخلا ام واعه  لو. 

    2021التسديدات خال  س. 

 أرصدة الديوق الداخلي  اإلجرنلي  أو لسب الجينت الرنرر .     
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سةتلدا   سة  إتة   2021 10 12( يةا 2985 28642يا رو  صدور االرةر الةوزاري الرةر     .11

 اجيةةةزة است سةةةنو   ركةةةنق عرةةة  النسةةة  والعرةةة  علةةة  تةةةويير رسةةةتلزرنت العرةةة  ئةةةالرةةةرن نت وتةةة  تيي

  .ولنسانت(

 

 

 
 

و  2021 10 14يةةةا  1332االعرةةةن  علةةة  الةةةوزارات الرختصةةة  اروجةةةب اعرنري ةةةن الرةةةر ريق   .12

( لغةةرض التنيةةد ا ظةةن  ورةةوااو اصةةدار الرةةرن نت الرتلةةددة يةةا  ةةرار 2021 10 25يةةا  1370

 . 2020لس    (219)رجلس الوزرا  الرر   

الخنصة  ارشةروا رلوة  كيراةن  الخيةرات يةا رلنيظة  صدار ررن   ديط رشروو  لشرك  هنرلو إ .13

 .كراال 

وتةة   2021 7 1و 2021 1 1رتناعةة  ديعةةنت دو   ةةندي اةةنريس ال صةةف سةة وي  والرسةةتلن  يةةا  .14

 .تسديدهن انلكنر 

 2021 9 1و 2021 3 1رتناعةة  ديعةةنت دو  خةةنر   ةةندي اةةنريس ال صةةف سةة وي  والرسةةتلن  يةةا  .15

 .وت  تسديدهن انلكنر 

 2021 1 14اوفن  س دات الةدائ يق التجةنرييق الكاةنر ال صةف سة وي  والرسةتلن  يةا رتناع  ديعنت  .16

 .وت  تسديدهن انلكنر  2021 7 14و

 2021 4 1ال صةةةف سةة وي  والرسةةتلن  يةةةا  صةة دو  اال رةةةن  العراةةا اال تصةةندي رتناعةة  ديعةةنت .17

 وت  تسديدهن انلكنر . 2021 10 1و

 .2021 3 30اتنري   ت  تسديد النسو االخير لص دو  ال ند العراا .18

الرستشةةنر والتةد ينا شةرك  ار سةت ويو ةع وتسةديد  ةوائ  الخةدرنت الرندرة  رةق الرستشةنر الرلنسةاا  .19

 النن و ا رؤسس  كليري كوتلب.

 .وتلدياين انلكنر  DMFASعنت رط  نعدة الاين نت الخنص  ا ظن  يت  رونان  رعلورنت الد .20

العةةرا  الخنرجيةة   عةدد رةةق التنةنرير الخنصةة  اةديوقتنةةدي  وا جةنز عةةدد رةق الرراسةةالت االلكترو ية   .21

 .لعدد رق الجينت

 .عداد ستراتيجي  الرواز  إ .22

 .االئترن ا ولرور الر ن شنت رعي  تندي  الاين نت لشركنت التص يف .23

العرة  علة  رننر ة  ورةق  نلية  تسةديد اال سةنو والفوائةد  الةدائرةرتناع  ت في  الرواز   الخنصة  اعرة   .24

 يا الرواز   رط التسديد الفعلا لتلديد  سب اال جنز. الرانلع الرخصص 

الت سير رط دائرة تك ولوجين الرعلورنت لغرض  شر الاين ةنت الخنصة  اةدائرة الةديق العةن  علة  رو ةط  .25

 الرواز   الرفتول  ررق رو ط الوزارة االلكترو ا.
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 الهيئة العامة للضرائب

                      

  الهيئةنبذة عن 
   

ورارةن يةا كة    سسنت الررياي  يا العةنل  العراةاؤ د  الرأوالدة رق رؤسس  الرريا  العرا ي  تعتار ال     

وق رةريا   ن  صةدر  ةإلةدخ  اعةد تمسةيس اللكورة  الوو ية  وق لرةريا  ا نالر ون  ينةد شةرا العةرا  او   ة

 .1927يا عن  ( 52  الدخ  ر  

الةدو  العراية  ينةد صةدرت يةا تةواري  اللنة  و اة   لةك ظة  تشةريط الرةريا  يق الررائب يا اني   اارن  و

 اقريةد االعرا  يترتط اتةنري  تشةريفا ية  إقاالرر ال ي يدعو ن للنو  ا  ا سنئدا يا العرا  لعدة  روق نالعار

 الررائب يرتد لنروق.
 

 أهداف الهيئة
 

الدولة    ية  ااإليةرادات التةا تسةنه  يةا تروية  ريزلتلنينين هو تلنير الييئ  الرئيسي  التا تسع  األهداف  إق

وتوسةيط  يق الررياي  يا جاني  الرانلع الرتلنن   وإيجند رصندر دخ  جديةدة اوااللتزا  انلتواير األير  للنو

 نعدة الوعن  الررياا لللد رق التيرب الررياا  وتلنير التوازق اال تصندي يا رو  توايةر راةدأ عدالة  

الركلفيق  وتلنيةر الرسةنواة يةا التكليةف الرةرياا  وتعريةر اننية  االلتةزا  الوةوعا للركلفةيق  ررياي  لكني  

 ينت وأسنليب العر  الرتوورة لخدر  الرواو ي  ق. نوورط كني  اإلرك
 

 ون نشوء الهيئةناق
 

لسة    92 الرةر  وق وزارة الرنلي    نإل    ست نداً إ 1982   2   27للررائب اتنري   استلدات الييئ  العنر 

درةةت رديريةة  الةةدخ  العنرةة   شةةمت  تيجةة  اتشةةكيالت وزارة الرنليةة   والتةةا  علةةدإوانيةةت الييئةة   هةةا  1981

وق رةةريا   نت تواةة ر  ةة  ةةنوالتةة ا ك دخ  رةةط رديريةة  الةةواردات العنرةة وق رةةريا  الةة نت تواةةر  ةة ةةنوالتةةا ك

 ي   ل لت رل   الر ديريتي ق اع الل.ل ر  للررائبوق رريا  العرصنت وسريت الييئ  العن نالعننر و  

 ين المسؤولة عن تنفيذها الهيئةناالقو
 

 الرعد . 1982لس    113وق رريا  الدخ  ر    ن  -

 الرعد . 1959لس    162وق رريا  العننر ر    ن  -

 .1962لس    26رريا  العرصنت ر    وق ن  -

علة  الوييةنت 1994لسة    33ر ة  وق  ن الغا اروجةب النة 1985لس    64وق رريا  التركنت ر    ن  -

 (.لخال  ي ترة  ف ن 

 .1997لس    36 رار رريا  الرايعنت ر    -

 .2007لس    1تعليرنت استنونا رريا  االستنونا الرانشر ر    -

 .1979لس    87وق ايجنر العننر  اندر تعلر األرر اتندير النير  الكلي  للعننر( ر    ن  -
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( لسة   19ت االج اي  العنرل  يا العرا  للص نعنت ال فوي  ر ة   وق يرض رريا  دخ  عل  الشركن ن  -

2010. 

 .1978لس    85ر    هوق تندير  ير  العننر ور نيع ن  -

 
 

 

 الهيئة إنجازات 
 

 االهداف الرئيسية التي تسعى الهيئة لتحقيقها هو االيرادات  إن .1

  2021اإليرادات اإلجمالية مقارنة مع المخطط السنوي لعام 

 رليةةوق( 3,570,044ارنةةدار   2021  خةةال  عةةن  اي  اإلجرنليةة  التةةا لننتيةةن الييئةةاللصةةيل  الرةةريالغةةت 

والغةةت اإليةةرادات  رةةط  (االاةة  تريليةةوق وخرسةةرنئ  وسةةاعوق رليةةنر واراعةة  واراعةةوق رليةةوق دي ةةنردي ةةنر  

دي ةةنر  االاةة  تريليةةوق وار رنئةة  وسةةاع  رليةةنر  رليةةوق( 3,807,639وديةة ( ارن ةة دار  نت الر نيةة  اللد ةةناألر

 وسترنئ  وتسع  واالاوق رليوق دي نر(.
 

 
 

 ( 1جدول )

 2021ات المنافذ الحدودية( مع المخطط السنوي لعام نامقارنة اإليرادات الضريبية )بدون أم

 دينار مليون                                                                                                      

 جازن% اإل المتحقق المخطط السنوي الفقرات

 % 65 3,570,044 5,524,353 إجمالي اإليرادات الضريبية
  

 

 

 

 

 

 

  2020إيرادات عام اإليرادات الضريبية اإلجمالية مقارنة مع 

 (3570044  ارن  ة دار 2021عةن   الغت اللصيل    الررياي     اإلجرنلي     التا لننت ة ين الييئ  ة   خةال   

رننر ةة  اةةإيرادات  ( االاةة  تريليةةوق وخرسةةرنئ  وسةةاعوق رليةةنر واراعةة  واراعةةوق رليةةوق دي ةةنردي ةةنر رليةةوق 

   وكرن رورح يا الجدو  التنلا : %( 92)وا سا  زيندة  2020
 

 

 (2جدول )

 2020مع إيرادات عام  2021مقارنة اإليرادات الضريبية خالل عام 

 دينار مليون                                                                                                                    

 النمو % 2021المتحقق  2020المتحقق  النشاط

 % 92 3,570,044 3,860,710 الضريبية إجمالي اإليرادات

 
 ( 1شكل )

 2020 مع إيرادات عام 2021مقارنة اإليرادات الضريبية خالل عام 
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  2021- 2011اإليرادات الضريبية اإلجمالية مقارنة باإليرادات الضريبية خالل المدة 

  ( 2021- 2011ب  رةو رتزايةدة خةال  الرةدة  لننت  تنئت عنلي  و سةالييئ   د  إقرق الجدو  أد نل  اللظ   

ليةة  ه ةةنك تزايةةد  سةةب ال رةةو يةةا تلصةةي  اإليةةرادات الرةةرياي  اوتةةنئر عنليةة  وياللةةظ هةة ا اورةةوح يةةا 

 ها س   أسنس للرننر  .    2011و لك عل  اعتانر س    2021ولغني   2011األعوا  رق 
 

 (3جدول )

  2021-2011نسب النمو لإليرادات الضريبية خالل المدة 

 دينار مليون                                                                                                               

 *اإليرادات الضريبية السنة
نمو% سنة  **

 2011اساس 

*** تغيير% مقارنة 

 تسبقهامع السنة التي 

2010 881,343   

2011 1,073,556 128,8 128,8 

2012 1,382,404 148,6 115,4 

2013 1,594,806 156 105 

2014 1,674,377 170,6 109,4 

2015 1,831,534 330,6 193,8 

2016 3,548,848 494,9 149,7 

2017 5,312,850 387,6 78,3 

2018 4,160,936 290,3 74,9 

2019 3,116,256 359,6 123,9 

2020 3,860,710 128,8 128,8 

2021 3,807,639 354,7 98,6 

    
 

 

 (2شكل )

 بالمليون 2021- 2011ادات الضريبية خالل المدة نسب النمو لإلير
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  2021 - 2016مقارنة اإليرادات الضريبية اإلجمالية مع المخطط السنوي خالل المدة 

جنز عنلي  انلرر  رق الظةروف الغيةر وايعية  التةا إ لننت  تنئت و سب الييئ   د  إقرق الجدو  أد نل  اللظ 

شو  وهجةرة  رر اين العرا  وتماير ه ل الظروف عل  استنرار ال شنو اال تصندي للالد وتو ف العديد رق األ

ال  العديد رق أصلنب رصةندر الةدخ  الررتفعة  وررة   لةك لننةت الييئة  رخوويةن السة وي الررسةو  ليةن خة

 الفترة الر كورة.
 

 (4جدول )

 2021-2016مدة مقارنة اإليرادات الضريبية مع المخطط السنوي خالل ال
 

 جازن%اإل *المتحقق من اإليرادات السنوي المخطط السنة

2016 2610756 3408420 197 

2017 3447030 5093892 148 

2018 4480046 4160936 93 

2019 4115824 3116256 76 

   3860710 ال يوجد رخوو 2020

2021 5524353 3570044 65 

 
 

 (3شكل )

 2021- 2016مقارنة اإليرادات الضريبية مع المخطط السنوي خالل المدة 
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  2021 - 2020 ـة مصنفة حسب النوع لعاممقارنة اإليرادات الضريبي 

 واا  ةأه  د ت  تلنير الرخوو الس وي الررسو  لين رق  اة  وزارة الرنلية  لكنية   نياللظ رق الجدو  أد نل ا   

 اإليرادات الررياي  وا سب عنلي .
 
 

 (5جدول )
  2021- 2020خالل عامي مقارنة اإليرادات الضريبية حسب النوع 

 دينار مليون                                                                                                              

 النشاط
 المتحقق

 % النمو
2020 2021 

 106,38 843885 792694 إيراد رريا  الشركنت

 125,68 895435 712462 إيراد الشركنت ال فوي 

 132 864210 655777 االستنونا الرانشر إيراد رريا 

 204 1673 822 إيراد الرايعنت  الف ند (

 128,91 143367 111018 إيراد رريا  الري  

 150,52 331014 219421 إيراد رريا   ن  رلكي  العننر

 114,07 99971 87010 إيراد رريا  العننر والعرصنت

 68 339738 498160 إيراد كنرتنت الينتف ال نن 

 86,50 45554 52665 إيراد شاكنت اإل تر يت

 136,77 4568 3323  ع ناجور خدر  كتب عد  الرر

     755033  نت الررياي نعكس األر

   629   رريا  وناط عل  الرشروانت الكلولي 

 92 3570044 3888385 اإلجمالي المجموع
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 (4شكل )
 2021- 2020النوع خالل عامي مقارنة اإليرادات الضريبية حسب 
 

 
 

 

 

  المشتركة نانشاط الهيئة في مجال اتفاقيات االزدواج الضريبي واللج .2

  االتفن ينت الدولي  ها اتفن  استراتيجا يعنةد انلترارةا اةيق عةدد رةق دو  العةنل  وهةو تفةنه  أو تعن ةد دولةا  

ر ط االزدوا  الررياا ررن يترتةب علة  تلةك لت ظي  العال نت ايق األوراف الرع ي  يا رسنئ  عديدة ور ين 

الررائب ييكةوق اتفن ةن رؤ تةن أو ووية  األجة . وع ةدرن يةت  التصةدير  قااألوراف التزارنت ولنو ن يا ريد

 يق الروجودة يا الالد تصاح االتفن ي   ني ة الرفعو . ااروجب اإللكن  والنو
 

  االزدواج الضريبي ومتابعتهاتجنب إبرام اتفاقيات 

االزدوا  الرةةرياا اةةيق العةةرا  ودو  العنل ةة   وإعوةةن   قإعرلةةت الييئةة  علةة  دراسةة  االتفن يةة  الا نئيةة  اشةة

الرشةةورة انتفن يةةنت رتفر ةة  وترجرةة  هةة ل االتفن يةةنت ورتناعتيةةن ور ن شةةتين رةةط رجلةةس الدولةة  للةةيق إعوةةن  

 و ي   والاعض ر ين ت  التو يط عليين انأللرف األول . نالرشورة الن

 

 

 

 

 

 

 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2020 2021



40 
 

 

 

 

 (6) جدول

 2021لغاية عام تفاقيات منع االزدواج الضريبي مع الدول إحركة 
 

 

 عدد االتفاقيات الفقرات
 

 

تفن يةةةةةنت الرو عةةةةة  ألةةةةةرف اال

 ول  ا

تفن ي  اال

 الرصري 

االتفن ي  

 االرري ي 

اتفن ي  

كورين 

 الج واي 

االتفن ي  

 ي  ناللا 

االتفن ي  

 التشيكي 

االتفن ي  

 ي  نالعر

   

6 

 

 تفن ينت رو ع  ألرف اول اال
االتفن ي  

 الالغنري 

االتفن ي  

 اليول دي 

االتفن ي  

 االرنراتي 

االتفن ي  

 الكويتي 

االتفن ي  

 ي  ااالير

االتفن ي  

 السوري 

االتفن ي  

 التركي 

االتفن ي  

 السعودي 

  

7 

 

 تفن ينت لدع رجلس الدول اال
االتفن ي  

 اآل ري 

االتفن ي  

 الكرواتي 

       
2 

 

لنصةةةةةةل  علةةةةةة  التفن يةةةةةةنت اال

 و ي  نالرشورة الن

االتفن ي  

 النوري 

االتفن ي  

 االرد ي 

االتفن ي  

 ي  نالانكست

االتفن ي  

 النارصي 

االتفن ي  

 كي  سريالال

االتفن ي  

 ي إ الرور

االتفن ي  

 السلوينكي 

االتفن ي  

 السويسري 

االتفن ي  

 الي دي 
14 

االتفن ي  

 الالغنري 

االتفن ي  

 ي  ااألوكر

االتفن ي  

 الجورجي 

االتفن ي  

 الس غنلي 

االتفن ي  

 الفلاي ي 

    

 

تفن يةنت لة  يةةت  دراسةتين رةةق اال

  ا  الييئ  

االتفن ي  

 الفر سي 

االتفن ي  

 ي  نالينا

االتفن ي  

 الالجيكي 

االتفن ي  

 ي  ناالسا

االتفن ي  

 الروسي 

االتفن ي  

 الصي ي 

   

6 
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 (7جدول )

 2021تفاقيات النقل الجوي لعام إ
 

 االتفاقيات ت

 رشروا اتفن ي  خدرنت ال ن  الجوي ايق العرا  وتو س 1

عةدات ال ن ة  وراتفن ي  تاند  االعفةن  رةق الرةرائب والرسةو   الرةرائب( الكرركية  علة   شةنونت  2

 العراا الرعدل  يالجو

 رشروا اتفن ي  خدرنت ال ن  الجوي ايق العرا  وي ل دا 3

 رشروا اتفن ي  خدرنت ال ن  الجوي ايق العرا  وه غنرين 4

 قنرشروا اتفن ي  خدرنت ال ن  الجوي ايق العرا  ولا  5

 
 

 (8)جدول 

 2021الهيئة إلبداء الرأي عام االتفاقيات الثنائية التي عرضت على دراسة مشاريع 
 

 االتفاقـيات الثنائية   ت

 تفن ي  األسنسي  رط ار نرت الغ ا  العنلرا االرشروا  1

رشةروا اتفن يةة  التعةنوق التجةةنري واال تصةندي والعلرةةا والانةنيا اةةيق لكورة  جريوريةة  العةةرا   2

 ولكور  جريوري   يجيرين االتلندي 

االعفةن  رةق الرةرائب والرسةو  الكرركية  علة  ال شةنونت ورعةدات ال ن ة  رشروا اتفن ية  تاةند   3

 الجوي العراا الرعدل 

 EBRD ررن  العرا  ال  اتفن ي  الا ك األوراا إلعندة االعرنر والت ري إ رشروا  4

 ي    ناالعفن  رق رريا  النير  الررني  للاعانت الدالورنسي  العرا ي  والرور قشإرشروا اتفن ي  ا 5

 ررن  العرا  التفن ي  الا ك األوراا ألعندل االعرنر والت ري إ  6

 رلرر اجترنا لج   التعنوق الر اان  عق اتفن ي  الشراك  ايق العرا  واالتلند األوراا  7

وق الالةنر  نت في  الجز  اللندي عشةر رةق اتفن ية  األرة  الرتلةدة لنة قإدعوة العرا  ال  اتفن ي  اش 8

 1982لعن  

رية  العةرا  ولكورة  جريورية  رشروا اتفن ي  ال ن  الاري للركنب والارةنئط اةيق لكورة  جريو 9

 قايرا

 (IOMرن  العرا  ال  الر ظر  الدولي  لليجرة  رإ  10

 

 

 ن المشتركة امقترحات الهيئة بخصوص اللج 

الرشةترك  رةق خةال  تنةدي  الرنترلةنت و لةك الستكشةنف آيةن  جديةدة  قنالييئ  تسنه  يا اجترنعنت اللج إق  

 خرع.االللتعنوق واالرتنن  اه يا رجن  العر  الررياا ايق دول  العرا  واني  الدو  
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 (9جدول )

 2021- 2020عامي المشتركة خالل  نااللج

 
 

 

 البحوث والتطوير .3

والرشنرك  يا الرةؤتررات العلرية  وال ةدوات الرةرياي  واإلشةراف ألد أهداف الييئ  هو الال  والتووير  إق

للجيةةود  انإلرةةني  الةةدع ن لرةةرياي  الرندرةة  رةةق  اةة  ر تسةةاييعلةة  تةةدريب ولاةة  الدراسةةنت العليةةن والالةةو  ا

 .داخ  الييئ  وخنرجين ي  والالاي العلر
 

 دراسات الجدوى  -

جدوع لفتح الفروا الرةرياي  الجديةدة و لةك أرةن اشةور الفةرا أو السةتلدا  يةرا وهة ا اعداد دراسنت  ت  

يةؤدي إلةة  تسةيي  العرةة  الرةةرياا للركلفةيق والرةةوظفيق رةةق لية  التوسةةط الجغرايةةا والتنةرب إلةة  أرةةنكق 

 سكق وعر  الركلفيق.

 

 

 

المشتركة خالل عام  نااللج النشاط
2020 

 2021المشتركة خالل عام  نااللج

تقددددديم مقترحددددات الهيئددددة 
 نااجتماعدددات اللجدددإن بشددد

المشددددتركة العراقيددددة مددددع 
دول عربيدددددددددة وأجنبيدددددددددة 
والمرسددلة مددن قبددل وزارة 

 المالية
 
 
 
 
 
 

 اللج   الرشترك  العرا ي    الكويتي  اللج   الرشترك  العرا ي    اآل ري 
 الروسي اللج   الرشترك  العرا ي     اللج   الرشترك  العرا ي    الكويتي  

 اللج   الرشترك  العرا ي    السوري  

 ي  االلج   الرشترك  العرا ي    األوكر 

 ي  االلج   الرشترك  العرا ي    السود 

 ي  االلج   الرشترك  العرا ي    االير 

 اللج   الرشترك  العرا ي    التشيكي  

 اللج   الرشترك  العرا ي    التو سي  

 الرشترك  العرا ي    الفلسوي ي اللج    

 اللج   الرشترك  العرا ي    السوري  

 اللج   الرشترك  العرا ي    االرد ي  

 ي ن اللج   الرشترك  العرا ي    العر 

اللج   الرشترك  العرا ي     
 الايالروسي 

 اللج   الرشترك  العرا ي    االيونلي  

   اللج   الرشترك  العرا ي  
 ي  ناال رايج

 15 2 المجموع
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 (10جدول )
 2021- 2020دراسات الجدوى خالل عامي  عدد

 
 

 

 

 النفقات االستثمارية  .4

انشةرت الييئة  يةا  إقسةار وايدف استيعنب رتولانت التوور يا ا ي  العر  الررياا الداخلية  والخنرجية    

اإليجةنرات انإلرةني  إلة  تمهية  ارن يؤرق ا ني  لك  يرا ررياا ألاعند الييئة  رشةنك   تويير أا ي  لفروعين 

 األا ي  التناع  لرركز الييئ  ويروعين وعليه يتولب  فننت يت  تخصيصين ررق الرواز   االستارنري .
 
 

  التخصيص المصدق والمصروف الفعلي للنفقات االستثمارية 

 الرتلنةر  لفعلةا لل فنةنت االسةتارنري  و سةا الرصةد  والرصةروف االجدو  أد نل يايق رنةدار التخصةي   إق 

 والرصروف الفعلا رق التخصي  لتلسيق الخدرنت.
 

 (11جدول )

 الل عاميمقارنة التخصيص المصدق والمصروف الفعلي للنفقات االستثمارية خ

2020 -2021  

 دينار                                                                                                                              

 2021 2020 الفقرات 

 المخطط المصدق

 ال يوجد رخوو

856000000 

 516560940 لمتحققا 

 
 المتحقق من المخطط السنوي نسبة

 60,3 % 

 

 النشاط
 اسم دراسة الجدوى السنة

2020 2021 2020 

دراسددددددددددددددددات 

 الجدوى

 

 رنترح يتح يرا ررياا يا  نلي  رايع  12 4

 رنترح يتح يرا ررياا يا يرن  الروا 

 رنترح يتح يرا ررياا يا عنرري  الصرود

 رنترح يتح يرا ررياا يا اللسي ي 

2021 

 رنترح يتح يرا ررياا يا الروا 

 رنترح يتح يرا ررياا يا الفنو

 ح يرا ررياا يا  نلي  رايع رنترح يت

 رنترح يتح يرا ررياا يا  نلي  الرجر الكاير

 رنترح يتح يرا ررياا يا ردي   شعل  الصدريق

 رنترح يتح يرا ررياا يا عنرري  الصرود

 رنترح يتح يرا ررياا يا الردائق

 يرا ررياا يا  رن  هيترنترح يتح 

 رنترح يتح يرا ررياا يا اللسي ي 

 يلنرنترح يتح يرا ررياا يا الجا
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 التخصيص والنفقات  .5

ال فنةنت هةا دالة  للجة  ال شةنو ورسةةتوع التوسةط يةا العرة  لفتةرة رعي ةة   و ةد اتجيةت الييئة  إلة  توةةوير  قإ

فةن   وسنئ  العر  الرختلف   األا ي  واألان   واألجيزة الركتاية  واللنسةانت...  الة (. وأصةاح التوسةط يةا اإل

فةن  هةدين رةق أهةداف العرة  الرةرياا رةط عةد   ب اإل ةنللتوةور  وانلتةنلا أصةاح التوسةط يةا ج يرا  رؤشةراً 

 ر.إهرن  اليدف الفرعا يا ه ا الرجن  وهو الرغو عل  ال فننت انل سا  لاعض األرو
 

 ( 2021- 2020المصروف الفعلي للهيئة العامة للضرائب خالل عام) 

 .2021- 2020عن   ال خالرواز   الجنري   رق تخصي  ياللظ رق الجدو  اد نل الرصروف الفعلا   
 

 

 

 

 (12جدول )

 2021- 2020عامي الل خالموازنة الجارية المصروف الفعلي من تخصيص 

 دينار                                                                                                             

 

 

 

 (6شكل )

 بالدينار() 2021-2020عام  اللخالموازنة الجارية  المصروف الفعلي من تخصيص
 

 

0

1E+10

2E+10

3E+10

4E+10

5E+10

6E+10

تعويضات 
الموظفين

السلع 
والخدمات

صيانة 
الموجودات

الرواتب 
المتراكمة 
للشهداء

المصروفات 
األخرى

الموجودات 
غير المالية

ة برنامج اتمت
الضرائب

المجموع

2020 2021

 2021 2020 النشاط

 45817407111 19200131301 تعويرنت الروظفيق

 4148703335 1259456407 السلط والخدرنت

 944586171 240073250   الروجودات نصي

   21061620958 الرواتب الرتراكر  للشيدا 

 16255000   الرصروينت األخرع

 1746780450 358960000 الروجودات رير الرنلي 

 333794000   ار نرت اترت  الررائب

 53007526067 42120241916 الرجروا
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 حركة القوى العاملة في الهيئة     .6

تسةةع  الييئةة  إلةة  تلنيةةر العديةةد رةةق التوةةورات التةةا تواكةةب رسةةيرتين  لةة ا تكاةةف جيودهةةن السةةتنونب 

التلصةةي  رسةةتوينت الجةةدد  التعيي ةةنت( أو رةةق خةةال  التةة نالت رةةق وزارات أخةةرع ارختلةةف  الرةةوظفيق 

  العلرا وسد ال وا   يا الخارة والتلصي  الدراسا. 
 

 

 (13جدول )

 2021- 2017يئة العامة للضرائب عام عدد منتسبي اله
 

 2021 2020 2019 2018 2017 الفقرة

 632 471 572 570 570 رركز الييئ 

 1113 633 1123 1181 1191 يروا اغداد

 1446 1204 1537 1534 1524 يروا الرلنيظنت

 3191 3118 3232 3285 3285 المجموع

 
 

 

 لتدريب وتطوير العاملينا .7

الييئةة  تسةةع  إلةة  توةةوير أدا  اإلدارة الرةةرياي  واالهترةةن  اتةةدريب العةةنرليق وتوةةويره  وإعةةداده  رةةق  إن

 خال  االستفندة رق الفر  التدرياي  داخ  العرا  وخنرجه.
 

 رالتدريب والتطوير داخل القط -

ية  التةا تظيةر يةا يتايق رق أعداد الرشنركيق يا الةدورات التدرياية  خةال  العةنريق وأعةداد الاةرارت التدريا

الجةدوليق أد ةنل  اهترةن  الييئةة  اريةط رسةتوع ر تسةةايين انلعرة  الرةرياا وريةةط رسةتوع ريةنراتي  لللصةةو  

التةدريب ينةو  علة  تعريةف الر تسةب ارنورةنت السةا  الصةليل  وتنةوي  الوةر   إقعل   تنئت جيدة  لية  

س عل  ررن الركلفةيق رةق خةال  تلسةيق التا يسلكو ين يا العر  لللصو  عل   تيج  سلير  وانلتنلا ت عك

 العر  وزيندة اللصيل  الررياي .
 

 

 

 

 ( 14جدول )

 2021-2017خالل عام  داخل القطر(التدريب والتطوير ) حركة
 

  

 

 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 النشاط

 62 4 40 30 28 عدد الارارت الررياي  

 438 45 328 224 176 عدد الرتدرايق داخ  النور
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 (7شكل )

 2021- 2017عام الفترة من خالل  التدريب داخل القطر حركة
 

 

 
 

 التدريب والتطوير خارج القطر -
 

 (15جدول رقم )

 2021- 2017خالل عام خارج القطر التدريب والتطوير حركة 
 

 النشاط
 المتحقق

2017 2018 2019 2020 2021 

 0     8 7 عدد الارارت خنر  النور

 0     15 9 خنر  النورعدد الرتدرايق 

 22         عدد الرناوليق انلدراسنت العلين

 
 (8شكل )

 2021- 2017خالل عامي خارج القطر التدريب والتطوير حركة 
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   هندسة نظم المعلومات 

لجةز    ركلفةا الةدخ   ظرة  الرةرياي  وهةاويروعيةن انأل نت وتغ ي  اللنسانت يا الييئة  نيت  لفظ الاي

  ليةة  يةةت  لفةةظ الشةةركنت  اإلداري(   ةةنتنالرنتاسةةنت  الةةر   السةةري األراألرةةوا  التصةةنريح الجرركيةة   

   السةري اجريةط   انإلرني  إل  تلةدي  رلفةنت الةر( ررة12( يورن واوا ط شيري  15  نت دورين ك  نالاي

 الدوائر اللكوري 
 

 (16جدول )

 2021– 2017عام عدد مرات تغذية حاسبات الهيئة وفروعها خالل 
 

 

 

 البرمجة 
 

 لنشاطا

 عداد الارارت ورتناعتينإ

 ظر  الوزارة الخنص  انلدائرة أرتناع  

 رتناع   ظن  اللجز الخن  اشعا  التلري وال ي يخ  الركلفيق ال يق ت  اللجز عل  أسرنئي 

 رتناع   ظن  الشركنت 

 التا ت  اللجز عل  أسرنئي رتناع   ظن  الننئر  السودا  وال ي يخت  انلشركنت 

 تنجي  الشاكنت   إ رتناع  

ر يةةن لج ةة  رةة ح الرخصصةةنت   لج ةة  الكويةةت   لج ةة  تةةوويق رواتةةب  ةرتعةةدد قنلجةةالرشةةنرك  يةةا 

 الروظفيق العنرليق انلرؤسسنت اللكوري  التناع  لوزارة التخويو   رركز اإللصن  الالرركزي
 

 

  الدخلالسيطرة على معلومات نظام مكلفي 

 -تد ير اإلرسنلينت الشيري  ل ظن  ركلفا الدخ  لكني  يروا اغداد والرلنيظنت وتشر :   
 

 الرعلورنت الرتعلن  انلركلفيق الجدد. 

 رعلورنت التلنسب الررياا. 

 التلديانت الرتعلن  الرك  أرناير الركلفيق. 

 الرعلورنت الرتعلن  اتغيير أسرن  وألننب الركلفيق. 

 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 ظمةنالبرامج واأل

 192 140 165 150 169  ظر  تغ ي  لنسانت رركز الييئ  انأل

 231 360 200 222 257  ظر  تغ ي  لنسانت يروا اغداد انأل

 449 720 150 170 185  ظر  تغ ي  لنسانت يروا الرلنيظنت انأل
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 الفرعيــــة الهيئةنشاطات 
 

 إعداد التقارير 

رننر تيةن ا شةنونت سة وات سةنان  للتعةرف علة  أهة   شةنونت الييئة  عداد تننرير عةق  شةنونت الييئة  وإت  

 جنزاتين ورندار الرتلنر رق األهداف الررسور .إ و

 
 (17جدول )

 2021عام خالل التقارير إعداد 
 

 العدد النشاط

 4 جنزات الييئ  العنر  للررائب رق الار نرت اللكورا إ عق  )فصلي(تنرير

 1 جنزات الييئ  العنر  للررائب رق الار نرت اللكورا إ عق  )سنوي(تنرير 

 1 2021عق اإليرادات الررياي  لعن  )سنوي(تنرير

 12 2021عق اإليرادات الررياي  لعن   )شهري(تنرير

 1 2021للررائب لعن  تنرير عق تنيي  األدا  للييئ  العنر  

ً تنرير عق رتنا  12 ع  الفروا يا تلنير الرخوو شيرين

 12 تنرير عق ت في  الخو  االستارنري  

 12 تننرير شيري  عق إلصنئي  النوع العنرل  إل  الوزارة

 12 تنرير شيري عق إيرادات الييئ  وإرسنله للوزارة 

 1 تنرير عق توزيط الرخوو الس وي لإليرادات لسب الفروا واأل سن  الف ي  

 1 تننرير عق ت في  الرخوو الس وي لكني  يروا الييئ  

 1 جنزات الييئ إ الر نا  الرنلي  عق  قاتنرير رفص  إل  ديو

 1 2021تنرير الييك  اإلداري 

 1 تنرير عق التينجنت الييئ  رق الدراسنت العلين

 1  2021 تنرير دلي  الصاللينت 

 2021تنرير عق ركلفا الري   لعن  

 

1 

 1 2021خو  اإليرادات وال فننت لعن  

 3 تننرير إلصنئي  لركتب الردير العن 

 
 إعداد األدلة والكراريس 

إصدار األدل  والكراريس لين أهري  يةا العرة  الرةرياا لية  تكةوق دلةيال وارةلن يةا العرة  ويركةق  إق

االسترشند اين يا العر  لكني  الروظفيق يا الييئ  أو الركلفيق أو الرختصيق انلالو  يةا رجةن  الرةريا  

ً إ و  ولي .فيق وت شر يا شاك  ال ت الدين توزا إل  الركلإ رق رادأ الشفنيي  ي وال ن
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 (18جدول )

 2021عام  خاللاألدلة والكراريس إعداد 

 2020النشاط  العدد

5 

 ادات كراس خن  ا شنونت الييئ  العنر  للررائب لو  االير

 خن  روااو تندير الريق كراس

 الييئ  العنر  للررائب كراس خن  ا شنونت

 كراس الييك  اإلداري للييئ  الس وي

 جنزات الييئ  العنر  للررائبإ كراس س وي عق 
 

 

 

 ونية  نااألمور الق 

 إقاصيغتين السلير  ورلنسةا  الرخةنلفيق وإلةنلتي  للنرةن  إ ا كةيق الررياي   اعرلت الييئ  عل  تواير النو

 وق نوتعر  الييئ  علة  تلسةيق االرتاةن  للنة رلنل  للييئ   الجنز النرنين والدعنوع إ ورتناع  يستوجب  لك 

تعريةف  قنيةن لريصة  علة  رةرإ وق ويكةوق عررة  للرسةن ل  كرةن  نورلنسا  ك  رق يخةنلف وي تيةك النة

 -وكرن رايق أد نل: يق اللترارين وت في هن االركلفيق اي ل النو

 

  2021-2017 عامخالل الدعاوى والقضايا المحسومة   
 

 

 (19جدول )

  2021- 2017عام خالل الفترة من الدعاوى والقضايا المحسومة عدد 
 

 

 

 

 

 

 

 الفقرات

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

 7 21 42 8 22 الرلسور  ععنوعدد الد

عنوع الرلسةةةةور  يةةةةا عةةةةدد الةةةةد

 االستئ نيي  إقاللج

 3 ال يوجد 3 6 13

يةةةةةا  الرلسةةةةةور  عةةةةدد النرةةةةةنين

 رريا  العننر قاديو

 ال يوجد ال يوجد 21 10  

االستشةةةةةةنرات د رعةةةةةةنرالت عةةةةةةد

 الرلسور 

413 2531 500 205 520 

 50 50 50 205 70 التلنيني  قناللج
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 متابعة عمل ضريبة العقار وضريبة نقل ملكية العقار 

 
 (20جدول )

 2021-2020عام التحاسب الضريبي عن ضريبة العقار والعرصات خالل 
 

 2021المتحقق  2020المتحقق  النشاط

 العر  رسترر رستررالعر   الكشف الرشترك  قنرتناع  عر  لج

 كني  الفروا كني  الفروا رتناع  تلصيالت العننر الفروا

الر ناةة  الرنليةة  و سةة  الر ناةة   قارتناعةة  تنةةنرير ديةةو

 لتنيي  األدا  

 كني  التننرير كني  التننرير

 20 35 أصدر التعنري  الرتعلن  انلعر  

 رعنرالت 10   تد ير رعنرالت الردينت رق ال نلي  الف ي 

 

 
 

 (21جدول )

 2021عام المعامالت المنجزة لضريبة العقار والعرصات خالل 
 

 المتحقق الوحدة النشاط

 16 نت ناي التندير والتد ير قننت الخنص  اتغيير لج نالاي

 61 استرنرة إعفن  عرصنت وإعفن  لص  األيتن 

 20 اعتراض رريا  العننرات قااالعترارنت الرندر  إل  ديو

 26  استيفن  الرريا  والتلنسب الررياا 

 622 عند عنود اإليجنر رط الدوائر الرسري  وشاه الرسري 

 461 إجنا  اإلجنا  عل  استفسنرات رق الفروا ودوائر الدول  األخرع
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 ( 22جدول )

 2021عام عمل ضريبة نقل ملكية العقار خالل 
 

 2021المنجز  الفقرات

ورنترلةنت وتوجييةنت خنصة  ارعةنرالت  نة  رلكية  إصدار التعنري  

 العننر

10 

 15 الكشف الرشترك قنالتلنيني  ولج قنشراك روظفا النس  يا اللجإ

 7 الكشف   قنرتناع  عر  لج

 العر  رسترر تد ير رعنرالت الردينت رق ال نلي  الف ي 

 رستررالعر   رتناع  اإليرادات والرعنرالت ورننر تين رط الرخوو الس وي

 10 ر ح صاللينت التد ير والتخريق

 العر  رسترر اإلجنا  عل  االستفسنرات التا ترد رق الوزارة 

 العر  رسترر الت سير رط الدوائر األخرع 

رتناعةةة  الكتةةةب الةةةواردة رةةةق يةةةروا الييئةةة  والةةةدوائر االخةةةر واتخةةةن  

 زر  اصددهنالاإلجرا ات ال
722 

 العر  رسترر الييئ  يا اغدادعر  جوالت ارشندي  ال  يروا 

 
 

 

 تصفية الموقوفات من المقتبسات والتصاريح 

ترا  الرو وينت رق الرنتاسنت والتصنريح رير الر جزة ألد رشنك  العر  الررياا وهةا تراة  رؤشةرات 

 :    وينت لديين وت  إ جنز اآلت    اسلاي  عل  رفنص  العر  الرختلف   وتعر  الييئ  عل  لس  ارلب الرو

 
 

 (23جدول )

 2021عام خالل  حركة التصاريح الكمركية
 

 2021 الفقرات

 207 التصنريح الجرركي  الرستلر  رق الولدات الررياي  يا الر ني  اللدودي 

 361 التصنريح الجرركي  الررسل  رق الفروا

 266 الكتب الصندرة ال  الييئ  العنر  للكرنرك

 247 الييئ  اصدار رخنوانت ال  ا سن  ويروا

 143438 عدد التصنريح التا ت  ارشفتين
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 لتحري عن موقوفات المكلفينا 
 

 

 

 

 (24جدول )

 2021خالل التحري عن موقوفات المكلفين 
 

 2021 الفقرات

 6501 الركلفيق ال يق ت  ورط شنرة اللجز عليي 

 663 الركلفيق ال يق ت  ريط الر ط ع ي 

 877 األسرن جنز رعنرالت تشناه إ 

 162 الركلفيق الرلدا  رعلورنتي  يا ال ظن 

 4 التعنري  انألسرن  ررق الننئر  السودا 

 913 الركلفيق ال يق ت  إدخنلي  يا  ظن  الرو وينت

  
 

 

 التحري عن حجز األموال 

يورةةح يةت  رتناعةة  لجةز األرةةوا  وإدخنليةةن يةا ال ظةةن  الرعةد ليةة ا الغةةرض يةا اللنسةةا  والجةدو  اد ةةنل 

 .2021الرتلنر خال  ال صف االو  رق عن  

 
 

 ( 25جدول )

 2021عام خالل جاز معامالت حجز األموال إن
 

 2021 الفقرات

 913 إدخن  رعنرالت ورط إشنرة اللجز يا  ظن  اللنسا 

 834 إدخن  رعنرالت ريط شنرة اللجز يا  ظن  اللنسا 

 263 رعنرالت تلدي  الرعلورنت يا  ظن  لجز األروا 

 1518 الرعنرالت الرلسور  لغير الرشروليق انللجز 

 17 الركلفيق الرلجوزة اروالي 

 4139 كتب رخنوا  الوزارة اخصو  الرلجوزة أروالي 
 

 

 

 

 



53 
 

 
 

 
 

 

 األمور المالية

 .ا ك  جوإ ب العر  الررياارق ال شنونت الرير  يا الييئ  لرن لين دور كاير ي ألرور الرنلي اتعتار     
 
 

 ( 30جدول )

 2021 عام خاللاألمور المالية 
 

 2021 الوحدة الفقرات

 ال يوجد صك استال  صكوك رق الدوائر والشركنت األج اي  

 87 صك صكوك ررجوع  للعر  ا ظن  الرديوعنت  رخرجنت ال ظن (

 1219 كتنب ت ظي  كتب إرسن  وصوالت

 627 كتنب نت لنس  الشركنت وجريط الفروا  نت ظي  كتب تمييد أر

 375 صك لس  كتب تخ  العننر

 7625 رست د (86ت زي  رست دات الصرف يا سج  رلنسا   

 278 شير ( ورونانتين رط سج  اليوري 6ت زي   يود اإليرادات  رلنسا  

 7404 صك الصكوك الر جزة

 7625 رست د الرست دات الر جزة

 9509 كتنب الكتب الصندرة خال  الس  

 22159 كتنب الواردة خال  الس  الكتب 

 
 

 

 اتناحسم األم 

 نت اعد ررور عن  عل  استيفنئين رق الركلفيق وتتلو  إل  أيراد  ينئا. نيت  لس  األر  
 

 ( 31جدول )

 2021 – 2015عام ات خالل ناحسم األم

 دينار                                                                                           

 ات المحسومةنااألم السنة

2015 68848555558 

2016 554468898072 

2017 2009591988483 

2018           

2019 340482486477 

2020 40409697412 

2021 709053766059 

 * رصدر الرعلورنت رق النس  الرنلا.       
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 (9شكل )

 2021- 2015 عامخالل ات لمكلفيـن ناحسم االم
 

 
 

 

 والمتابعة   التدقيق 

تسع  الييئ  إل  تد ير تندير رريا  الدخ  ورتناع  االعترارنت واالستشنرات التا ترد إل  الييئة  رةق   

ظرة  والتعليرةنت  كني  يروعين للتد ير الة ي لةه أهريتةه يةا العرة  الرةرياا يةا رةاو العرة  والتنيةد انأل

 التا تتا نهن اإلدارة وتواينين اصورة صليل .

 
 

 (32جدول )

 2021-2020عام خالل اضابير المهن واالستشارات المحسومة تدقيق 
 

 الفقرات
2020عدد األضابير  جاز إن 

% 

2021عدد األضابير  جازناإل 

% 
 المنجزة المستلمة المنجزة المستلمة

 الري  (  عدد كتب إجنا  استفسنرات

 لكترو ينإ

29 29 100 
25 25 100 

 99 3132 3142 100 785 908 عدد الكتب الرستلر 

 57 4 7 100 7 7 تد ير األرناير الخنرع  للتركنت

 93 14 15 90 5 11 تد ير أرناير التلنر والتلصي 

 100 19 19 100 9 10 تد ير أرناير الرسح والتندير

 100 9 11 100 14 14 تد ير أرناير التسجي  والتواير

 100 58 58 100 19 19 تلنينيه وي ي  قنتشكي  لج

 100 26 26 100 15 15 التعنري إصدار 

 

0

5E+11

1E+12
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 المكلفين .8

تلنسةب جريةةط  إقتوسةط شةريل  الركلفةةيق واالرتاةن  الوةوعا للركلفةةيق رةق األهةةداف الريرة  للييئة  كرةةن  إق

 الركلفيق يعار عق ردع وعا الرواوق للرريا  وارتانله لتسديدهن وا لك تن  ظنهرة التيرب الررياا. 
 

 

 (33جدول )

 2021-2017الل عام مكلفي المهنة خ مقارنة عدد
 

 2021 2020 2019 2018 2017 النشاط

عةةةةةدد الرسةةةةةجليق 

 الجدد
89975 86303 22560 43260 72606 

 80,70 48,08 25,07 95,92 0 % ال رو

عةةةةةةةدد الركلفةةةةةةةيق 

 1727833 1538209 1720556 1808699 331180 االجرنلا  ري  (

 112,33 464,46 519,52 546,14 0 % ال رو

 .س   األسنس 2017اعتانر عن   *
 

 

 (10شكل )

 2021- 2017ل عام المكلفي المهنة خمقارنة عدد 
 

 

 
 

 

 . مكلفي الشركات2

يعتار ركلفا الشركنت رةق كاةنر الركلفةيق لية  تكةوق اللصةيل  الرةرياي  التةا يةت  تلصةيلين رةق ركلفةا   

يةن تسةنه  رسةنهر  إ الشركنت وتكوق عنلي  رننر   انللصيل  الررياي  التا تجا  رق اني  الركلفيق لي  

 كايرة يا أجرنلا اللصيل  الرريا  للييئ .
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 (34جدول )

 2021  -2017خالل عام في المحافظات عدد الشركات 
 

 2020 2019 2018 2017 النشاط

 

2021 

 84 70 245 325 375 عدد الشركنت الرسجل  الجديدة

 1283 1209 2177 3422 3581 عدد الشركنت الرتلنسا 

عةةةةةةةدد الشةةةةةةةركنت اإلجرةةةةةةةنلا يةةةةةةةا 

 الرلنيظنت 
12446 13255 11540 7084 6794 

 

 

 (11شكل )
 

  1202- 2017خالل عام  المحافظات في عدد الشركات

 

 
 

 (35جدول )

 2021-2017عام  في بغداد خاللعدد الشركات 
 

عدد  السنة

الشركات 

 المسجلة

الشركات 

غير 

 المتحاسبة

الشركات 

 المتحاسبة

خاضع 

 اداري

اجمالي 

 الشركات

عدد 

االضابير 

 الموقوفة

2017 27153 5794 145 20 5939 21163 

2018 21284 125401 9433 40 8488 30682 

2019 20312 115790 45127 25 21284 21284 

2020 1316 20312 4464 0 47047 22875 

2021 4207 20517 4535 0 49134 13814 
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 ( 12شكل )

 2021- 2017عام  في بغداد خاللعدد الشركات 
 

 
 
 
 

 الخدمة المقدمة الكترونيا  

 الرندر  رق  ا  الييئ  للركلفيق عق ورير رو ط الييئ  االلكترو ا.يايق الجدو  أد نل الخدر  
 

 (36جدول )
 

 2021يبين الخدمة المقدمة الكترونيا  خالل عام 
 

 

 الوحدة نوع الخدمة ت

عدد المعامالت 

المستلمة بواسطة 

 الموقع االلكتروني

عدد المعامالت 

المنجزة بواسطة 

 الموقع االلكتروني

 جازننسبة اإل

1 
صةةةةفل  الفةةةةيس اةةةةوك 

 الرسري  للييئ 

 500 500 استفسنر

 200 200 شكوع 100%

 50 50  شر

2 
ار ةةةةةةةةةةنرت لكورةةةةةةةةةة  

 الرواوق االلكترو ا

 ال يوجد ال يوجد استفسنر
100% 

 10 10 شكوع

3 
رو ةةةةةةةةةةةةةةط الييئةةةةةةةةةةةةةة  

 االلكترو ا الرسرا

 250 250 استفسنر

 10 10 شكوع 100%

 20 20 خار

4 
الررتاو ارو ةط رو ع ن 

 وزارة الرنلي 

 370 370 استفسنر

 30 30 شكوع 100%

 35 35  شر

5 
خدرةةةةةةةةةةةةةة  الاريةةةةةةةةةةةةةةد 

 االلكترو ا

 470 470 استفسنر

 100 100 شكوع 100%

 460 460 رسنل 
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 الهيئة العامة للكمارك

 

 الرؤيا

  نالدولة  وخروجيةن ر ية الارةنئط إلة رنرك جي  لكوري  تيدف إل  راو دخةو  كإلدارة العنر  للا

رط ا   أ ص  الجيود للرني  الرجترةط العرا ةا ودعة  اال تصةند الةوو ا رةق خةال  اإللتةزا  اتوايةر ألكةن  

يريق رةةنرك والئلتةةه الت في يةة  والنةةوا يق واالتفن يةةنت األخةةرع  ات العال ةة  علةة  الارةةنئط والرسةةنك ةةن وق ال

  رةط اللةر  علة  تةويير خةدرنت رتريةزة والرية  وجَوية  ركية  للدولة  اَرية ركووسنئو ال ن  يا الر نية  ال

 .للرستورديق والرصدريق وتسيي  التاند  التجنري وتشجيط االستارنر يا دول  العرا 

 

 االهداف

  . الرسنهر  ادور رئيسا يا لرك  الت ري  اإل تصندي  واإلجترنعي  يا العرا 

  ظ  العر .اعترند وتاند  أير  الررنرسنت ييرن يتعلر اإجرا ات و 

 رركية  رتكنرلة  لتلنيةر كرةنرك العرا يةه لتنةدي  خةدرنت كتويير أير  الرةوارد الاشةري  والتن ية  تسةع  ال

الرسةةتوع الرللةا والةةدولا  رةق خةةال  تلنيةر الرعندلةة  رتولاةنت الت رية  للعةةرا  سةنيرة التوةةورات علة  

الرسةةروح ور ةةط دخةةو  يةةا يسةةح رةةنرك الرتراةلةة  يةةا  اإلسةةراا كتعتاةةر رسةةنل  وشةةعنر الالصةةعا  التةةا 

تسيي  لرك  التجنرة للرستورديق والرصدريق وينةنً اللتزارةنت الرر وا( وه ا يتولب إيجند التوازق ايق 

لإلرسةةنلينت لرةةرنق ر ةةط دخةةو  الرةةواد الررلكةة  الدوليةة  رةةق جيةة  واةةيق النيةةن  اريةةن  التفتةةيل الةةد ير 

 .رنرك خو الدينا األو  عق الالدكعتانر الالرغشول والرنلد انالرر وع  والرخنلف  ور ين 

   الرلكي  الفكري  أو الرخنلفة  للرواصةفنت ر ط دخو  الارنع  الرواد الرغشوش  والرنلةدة والر تيك  للنو

 .الرستيلك ودع  اال تصند الوو ا النينسي  لررنق لرني 

 رركي كررة يا التعريف  الالرنت رركي  عل  الارنئط الرستوردة واننً للفئنكاستيفن  الرسو  ال. 

 ح األسوا  أرن  الر تجنت الوو ي تسيي  إجرا ات التصدير ويت. 

 رق التيديدات الرتعلن  انإلررا  لرني  اال تصند الوو ا. 

  يةرض رسة  عةن   سةاينً علة  الرسةتوردات لرني  الص نعنت الوو ي  رق الر نيس  وتشجيعين عق ورير

الغيةنر والرةواد الخةن  ات و وةط   إرني  إلة  إعفةن  األجيةزة واألدوالوو ي الص نعنت ا لين راي  يا الت

 .رركي كالوو ي  ( رق الرسو  اللص نعنت التا تسنه  يا ريط كفن ة ا 
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  الرصةدر الوليةد لية ل اإللصةن ات التةا يا ة  علييةن العديةد رةق تندي  إلصن ات د ين  للتجنرة انعتانرهن

 سي .والسينالنرارات اال تصندي  

  ودولية  اةيق العةرا  ا نئية  وإ ليرية  ررنق الركنسةب لال تصةند الةوو ا رةق خةال  رةن يعنةد رةق اتفن يةنت

 .والدو  األخرع

 ورشتننتهالرررة انلصل  كنلتاع  رركي  عل  الروادكريط الرسو  ال. 

    دو  الرواو ة .األص نف الرلظورة رق الالرلنيظ  عل  صل  أيراد الرجترط رق خال  ر ط دخو 
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 خطة الهيئة 

اصةةدار االوارةةر االداريةة  الخنصةة  اةةنجرا ات  نةة  وت سةةيب الرةةوظفيق اةةيق وزارة الرنليةة  والةةوزارات  .1

انلعنواةنت اال رةانوي  الةر و  االخرع وك لك الرديرينت والرللننت الداخلي  والخنرجي  التناعة  للييئة 

 .ويق الوظيفي  والعالواتاتغيير الع نو الروظفيق

  ة الرنلية  ترييةداً للرصةند   عليةهرط دائرة الرواز   يا وزار 2020   2019ر ن ش  رالك الييئ  لعن   .2

اسةةت نداً الةة  اسةةانب الشةةوارر  2021لصةةر الةةدرجنت الوظيفيةة  التةةا سةةتكوق شةةنررة خةةال  عةةن   و

   ن  خنر  الوزارة(.ا صن    التننعد  تر يق  يد  عز   يص   استننل    الوينة 

اصدار االوارر االداري  الخنصة  اإلنلة  الرةوظفيق علة  التننعةد ولسةب  ةن وق التننعةد ال نية  والتعةدي   .3

( واية  تغييةةرات CD  ادخةن  الرعلورةنت الخنصةة  انلتو يفةنت التننعدية  علة   ةةر  رةدرت( و26 ر ة  

 ينية  كة  شةير وكة لك تةرويت  التننعةد الوو ية  يةا تورأ عل  راتب ك  روظف لية  ترسة  الة  هيةمة

الرعةةنرالت التننعديةة  للرةةوظفيق الرلةةنليق الةة  التننعةةد اعتاةةنراً رةةق تةةنري  اال فكةةنك وارسةةنلين الةة  هيةةمة 

 التننعد الوو ي  عق ورير الاريد االلكترو ا واال تر ت. 

ق تةةرويت رعنرلةة  الفصةة  السينسةةا والتسةةنب رةةدة الفصةة  السينسةةا للروظةةف الةة ي لديةةه شةةييد او سةةجي .4

سينسةةا يةةا اللكةة  الانئةةد رةةق خةةال  لج ةة  الرفصةةوليق السينسةةييق يةةا الييئةة  وكةة لك تةةرويت رعةةنرالت 

 الشيدا  وتعويض  وي الشيدا  است ندا ال   ن وق تعةويض الرترةرريق جةرا  العرليةنت االرهناية  ر ة 

 . شييد( ير عل  اعتانرلاعد استلصن  رواين  وزارة الرنلي  ورواين  السيد الوز 2015( لس   57 

رةوااو واليةنت ا جةنز كتةب   اإلخةرا روااو تعليرنت وكةال    ا جنز عدد رق الروااو وااللينت را  .5

 (.روااو وتعليرنت توليد اجرا ات الرعنرل  الكرركي   اخرا  الرواد

الدوليةة   السةةعا لتفعيةة  كنيةة  االتفن يةةنت  ات الصةةل  انلعرةة  الكرركةةا رةةق خةةال  رفنتلةة  الر ظرةةنت  .6

نةن ات اةيق الييئة  يتح آين  التعةنوق يةا رجةن  إجةرا  االجترنعةنت واللوك لك . والعراي  يا ه ا الرجن 

 .اي  والدولي  يا رجن  العر  الكرركاوالر ظرنت العر

رات الراةةنلع الرستلصةةل  رةةق يرو ةةنت الرسةة  رةةط التنةةنرير الخنصةة  انلسةةين سةة وي  تاةةيق اعةةداد تنةةنرير .7

علة  لة  الرةوظفيق لتةد ير يرو ةنت الرسة  علة  رسةتوع الييئة  ولسةب الر ةنور العرة    والرلجوزة

 .2021وخال  ال صف الان ا رق العن   2019,2018ولالعوا  
 

العرة  علة  تعةةدي  اسةعنر الرةواد والارةةنئط والسةينرات الةواردة الةة  الالةد رةق خةةال  لجةنق رتخصصةة    .8

نب ك  ايجةناا علة  االيةرادات عةق وريةر التسةوتندي  الدراسنت الكنرل  لتلك االسةعنر ررةن ية عكس اشة

 .2021يا عن   واسترراراً  2020 سا  الرس  الرلددة لك  رندة خال  عن  

العرةة  علةة  التواصةة  اةةيق الرركةةز وا لةةي  كردسةةتنق ييرةةن يخةة  توليةةد االجةةرا ات الكرركيةة  وتوليةةد   .9

 .2021لسينرات ان واعين خال  عن  االسعنر للرواد والر تجنت وا

يةا ورل عرة  رختصة  انل ظةن  الر سةر والتخرةيق واللنسةوب وكة لك  قرةوظفيالالعر  عل  اشةراك   .10

الرشةةنرك  يةةا االجترنعةةنت وال ةةدوات التةةا تنيريةةن الر ظرةةنت الدوليةة  راةة  ر ظرةة  الكرةةنرك العنلريةة  

السةةنان  والتجةةنرة العنلريةة  واتلةةند الاريةةد العةةنلرا والر ظرةةنت اال ليريةة  االخةةرع اسةةتكرنال لالجترنعةةنت 

والتا تتعلر انلعرة  الكرركةا راة  تيسةير وتسةيي  االجةرا ات الكرركية  والتجةنرة االلكترو ية  وال ظةن  

 الر سر واتفن ي  كيوتو.

 شرا  رةوازيق جسةري  واجيةزة يلة  اللننئةب واجيةزة كشةف الرخةدرات واجيةزة يلة  اللنويةنت  .11

 .و نر الرئيسي ا شن  ررف سو نر خنص  اروظفا الكرنرك ررتاو  ار ظور  السو
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ت في  رشنريط الخو  االستارنري  والرترال  ارشروعا ا شن  الرخةنزق الكرركية  للر ونة  الوسةو  يةا   .12

 .ااو رريب ورشروا استرالك ارارا للييئ  العنر  للكرنرك

 .اكرين نت خنص  لسكق روظفا الكررك تجييز رركز كررك زرانوي   .13

رةق كنية  الجيةنت واةنألخ  والشةكنوي الةواردة لنرةنين الرلنلة  التلنير يا الرخنلفةنت االدارية  يةا ا  .14

هيةمة الر نية  اللدوديةة  لية  يةةت  استلصةن  رواينةة  السةيد الرةةدير العةن  علةة  تشةكي  لجةةنق تلنينية  وينةةنً 

 .الرعد  1991لس    14ا العن  ر   رق  ن وق ا رانو روظفا الدول  للنون (10  أللكن  الرندة

ر ةةنور الكرركيةة   الوسةةو  والج وايةة  والشةةرنلي  والغرايةة ( وكنيةة  تنسةةيرنت تفتةةيل ور ناةة  اعرةةن  ال  .15

وا سن  رراكز الييئ  للتمكد رق صةل  توايةر النةوا يق والتعليرةنت الكرركية  عةق وريةر النيةن  اجةوالت 

 تفتيشي  لتنيي  االدا  وير جداو  زر ي .

 .اللسنانت الس وي اعدل( وتد ير  ا  الصرف ولصرف  التد ير الرنلا لرعنرالت ا  .16

اعداد التنرير الس وي الخن  ارن ت  إ جنزل   وك لك 2022اعداد الخو  الس وي  لعر  الييئ  لعن    .17

 .2021رق خو  عر  الييئ  لعن  

  لرنية  الر ةتت ولسةب  ةرارات رجلةس الةوزرا   اإلسر ت الرستورد    الخنص  انت اعداد االلصنئي  .18

 .(اتفن ي  انز   الرواد الرست ف ة لألوزوق

االهترن  اإشراك روظفا كررك الرونر ادورات تدرياي  رختلف  تخ  العر  الكرركا اصةورة عنرة    .19

والعرةة  داخةة  كرةةرك روةةنر اغةةداد الةةدولا اصةةورة خنصةة  ور يةةن تفتةةيل لننئةةب الرسةةنيريق الرغةةندريق 

الننعةنت واالشةراف  الرخةدرات( داخة    السةو نرأجيةزة والنندريق رق وال  الالد وتةدرياي  علة  عرة  

تيريةب للرةواد عليي  وريط رستوع كفةن تي  لرواجية  اللةنالت الرةروري  والتةا تتصةف اةنلخوورة وال

 .الرخنلف  للتعليرنت

الت سير الرسترر رط سلو  الويراق الرةد ا والسةعا لتلةدي  أجيةزة السةو نر والفلة  انألشةع  علة    .20

 اخ  الرونر.رستوع الننعنت وامشراف الجينت األخرع الرختص  د

اعداد الراللظةنت الرتعلنة  ات ظةي  الجن ةب االر ةا واتخةن  كنية  االجةرا ات الالزرة  لتةمريق ولرني   ة    .21

ر ةا وارةن يةتالئ  رةط أوالرعدات( رق أي رةرر او اختةرا   االجيزة    الرعلورنت – االيراد – الران ا 

 سينسنت الركتب الوو ا للتصنريح االر ي .

كةة  اراعةة   ررةةن رلتنةةا الخدرةة ( يصةةلا  ة االسةةتاينق  الررةةن الةةوظيفا( وتلةةدي  وتجديةةد اسةةترنر .22

 شير.أ

 .(2021عل  رواكا  التغيير  خال  ال صف الان ا رق عن  ن ارهأاد كراس ل شر انني  الجودة واعد .23

تنةةةةدي  التسةةةةييالت للتجةةةةنر و انالسةةةةتارنر داخةةةة  العةةةةرا العرةةةة  علةةةة  تشةةةةجيط الشةةةةركنت االج ايةةةة   .24

 .زيندة لج  االيرادات والصندراتوالرستورديق لغرض 

 نيةة  الاريةة  والالريةة  االسةةراا يةةا عرليةة  ايةةط االرةةوا  الرصةةندرة واالرةةوا  الرتروكةة  يةةا جريةةط الر .25

 .  وت لي  العنانت التا تلو  دوق  لكوالجوي    

  للسةة  رورةةوعيق ريرةةيق لكرركيةة  او يةةا رنةةر الرديريةة ليةة  وارةةل  وشةةفني  يةةا الرراكةةز اآورةةط  .26

لتمخيري  ويترة التمخير او الترديةد للشةركنت ال فوية  وريةر ال فوية  التةا  نرةت امدخةن  رةواد الغرارنت ا

 عل  ساي  االدخن  الرؤ ت الق ه ا يسنعد يا تعظي  االيرادات اللكوري .
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( واال تيةن  35ر ون     ة   الكي ة لو  رية  ق ردينزاالول  رق رشروا ا شن  رخرتناع  استكرن  الررلل   .27

اة   2021لي  رق الرتو ةط ا جةنز كنية  االعرةن  الرتعلنة  انلررللة  االولة  يةا الراةط االو  لعةن  ر ين 

اعد  لك الت سير رط رلنيظ  اال انر للاد  امعرن  الررلل  الان ي  ع    د للو  ال صف االو  للعن   فسةه 

رةق  ية  لةن  اال تيةن إلسةينره يةا تعظةي  االيةرادات الكرركالغراية  للرلنيظ   كو ه رشروا استراتيجا

 .الرشروا وايتتنله اشك  رسرا

الييئ  العنر  للكرنرك ورلنيظ  اال انر والجينت  ات العال   إلعةندة ايتتةنح رركةز كرةرك ايق الت سير  .28

اعد الدا  داعل اإلرهناي  لي   جلت الرسةنعا  2015الوليد رط الجن ب السوري والرغلر ر   عن  

عرعر رط الجن ب السعودي ول  يتانة  سةوع رركةز كرةرك الوليةد والة ي اإع    ندة ايتتنح رركز كررك 

  تمر  اع   ندة ايتتنله  ريان.

الكرركية  الرتو فةة  ر ة  ادايةة  جنئلة  كورو ةةن  الرراكةزكةة  السةفر لألشةةخن  يةا كنيةة  اعةندة ايتتةنح لر .29

ر لألشةخن  رةط لسفوانلتنلا اركن ي  اعندة يتح لرك  ا 2021لي  رق الرؤر  ا تين  الجنئل  يا عن  

 .الدو  الرجنورة

لغةرض ال يةوض اوا عيةن الرةؤل  اعةد تعررةين  كرةرك الر ونة  الشةرنلي  رديرية رتناع  رشنريط واا ية   .30

للدر       نر الكنر  جرا  سيورة عصنانت داعل االرهناي  عليين والعر  جنري لنلين يةا ا جةنز ارلةب 

( 6( خرس  رشنريط سوف يت  اشغنلين رق  ا  اال سن  الرختص  واةن ا  5اا ي  الرديري  و د ت  ا جنز  

يةا الرلنيظة  ولةدي ن  الشةركنت الر فة ة رةق  اة  صة دو  االعرةنرست  رشنريط يةا ررللة  االلنلة  الة  

رنترلةة  وا نيةةنت لرللنةةنت هةة ل الرديريةة  تةة  دراسةة  الجةةدوع اال تصةةندي  ليةةن وتييئةة   لنليةةن رشةةنريط

رةةق  اةة  ديةةواق رلنيظةة   ي ةةوع  رعنو يةة   2021التصةةنري  والكشةةوينت التخري يةة  رةةرق خوةة  عةةن  

 االعرنر ه دس  االدارة الرللي .

( دي ةةنر  ترليةةوق وسةةت  1,036,806,134,527ارالةةع  ةةدرة   2021االيةةرادات الرتو عةة  للعةةن  ق إ .31

لةف وخرسةرنئ  وسةاع  وعشةروق دي ةنر أراليةيق ورنئة  واراعة  واالاةوق  واالاوق رلينر وار رنئ  وست 

 الرير(.

 االاةةة  ( دي ةةةنر 33,054,143,326ارالةةةع  ةةةدرل   2021الرصةةةروينت الرتو ةةةط ا فن يةةةن للعةةةن  إق  .32

لةةةف واالارنئةةة  وسةةةت  وعشةةةروق أسةةةوق رليةةةوق ورنئةةة  واراعةةة  واالاةةةوق واالاةةةوق رليةةةنر واراعةةة  وخر

 .دي نرالرير(

 
 إنجازات الهيئة

 نسبة االنجاز الهدف المخطط ت

 رسترر تغوي  التينجنت الرراكز الكرركي  اللدودي  انلروظفيق انلت سير رط لج   الت نالت  .1

 %100 انلروظفيقاصدار االوارر االداري  الخنص    .2

 %100 2021لصر الدرجنت الوظيفي  الرشغول  والشنررة لعن    .3

4.  
ادخن  الروظفيق يا الدورات التوويري  والورل وال دوات التا تنيرين الوزارات 

 والدوائر الرسري  ورركز التدريب الرنلا والرلنساا
100% 

 %100 تفعي  كني  االتفن ينت  .5

 %100  شر اإلعال نت التا تخ  الييئ   .6
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7.  
يتح سجالت للرراجعيق ووكال  االخرا  والصندر والوارد واالوارر االداري  وسج  

 ال ر  ع د االستال  والتسلي 
100% 

8.  
ننرير اعداد التننرير الس وي  التا تايق الرانلع الرستلصل  رق يرو نت الرس  رط الت

 الرلجوزةالخنص  انلسينرات 
60% 

 %100  2019و 2018تد ير التصنريح عل  رستوع الييئ  ولسب الر نور ولالعوا    .9

 %100 تعدي  اسعنر الارنئط والسينرات الواردة ال  الالد رق خال  اللج   الرختص    .10

 %60 سعنر رط كرنرك ا لي  كردستنق  االستررار انلعر  عل  توليد اال  .11

12.  
وتلديد الرين  والواجانت رق خال  لج   تسعير الارنئط رينرات النوع العنرل  تووير 

 ولج   تسعير السينرات والراررجيق الرتخصصيق انلعر  عل  اللنسانت                         
 رسترر

13.  
ت  ريط الرشروا ال  وزارة  1984( لس   23رشروا تعدي   ن وق الكرنرك ر    

الرنلي  لغرض الرواين  عل  رسودة تعدي  النن وق وير رن ي سج  رط خو  تووير العر  
          2022عن  

70 - 80% 

 رسترر 2021ييق و د لس  عدد رق دعنوي رتناع  الدعنوي الكرركي  رق  ا  الرراليق النن و   .14

 رسترر    2021ال فننت للييئ  للعن  الر تيا    .15

 %22 2021االيرادات للييئ  للعن  الر تيا    .16

 %130 الرراجع  الشنرل  لسير الرعنرل  الكرركي  والتصريل  االلكترو ي   .17

18.  
شرا  روازيق جسري  وأجيزة يل  اللننئب  إعداد وانئر الر ن ص ( وا شن  ررف 

 سو نر
90% 

19.  
رشنريط الخو  االستارنري  والرترال  ارشروعا  اعداد دراسنت وتصنري  رشروا ت في  

اعندة تمهي  رديري  كرنرك الر ون  الوسو  ورخنز ين يا ااو رريب( ورشروا 
 استرالك ارارا الييئ  العنر  للكرنرك

100% 

 تجييز رركز كررك زرانوي  اكرين نت خنص  لسكق روظفا الكررك  .20
ل  يت  إعندة 
إدرا  
 الرشنريط

 %100 تشكي  اللجنق التلنيني  الخنص  انلرخنلفنت الكرركي  والشكنوي الواردة للييئ            .21

22.  
رق  ا  هيمة ال زاه  والسلو  النرنئي  الداري انلرخنلفنت الرلنل  جرا  التلنير اإ

 والخنص  ار تساا ه ل الييئ 
100% 

23.  
لي  الرختص  وتصليح ييين تننرير اجيزة الر نا  الرنرتناع  التننرير التفتيشي  كني  ارن 

 رواوق الخوم
60% 

24.  
التد ير الداخلا والتد ير الرنلا لرعنرالت الصرف   ا  الصرف واعدل( وتد ير 

 اللسنانت الس وي 
100% 

 %100 2021اعداد الخو  الس وي  لعر  الييئ  لعن    .25

26.  
انالستيرادات والصندرات للرراكز جرط وتص يف وتاويب الاين نت االلصنئي  الخنص  

 الكرركي 
100% 

 %60  2021اعداد التنرير الخن  انل شنونت واال جنزات الرتلنن  يا دوائر الييئ  لعن    .27

 %100 اعداد االلصنئي  الخنص  انالسر ت الرستورد  .28

 %100 اعداد االلصنئي  الخنص  الرني  الر تت ولسب  رارات رجلس الوزرا   .29
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 %100 اعداد االلصنئي  الخنص  انلرواد الرست ف ة لالوزوق   .30

 %100 2021اعداد التنرير الس وي الخن  ارن ت  ا جنزل رق خو  عر  الييئ  لعن    .31

 %100 تزويد ولا  الدراسنت العلين انلاين نت االلصنئي  الرتويرة  .32

 رسترر رتناع  الصنئينت اتفن ي  انز   .33

34.  
الويراق الرد ا لتلدي  أجيزة السو نر يا كني  الننعنت الت سير رسترر رط سلو  

 والتواص  الرسترر رط الدوائر االخرع السن دة داخ  الرونر
80% 

35.  
ادار  وتووير اجيزة االتصن  السلكي  والالسلكي  ور ظور  الكنريرات و صب 

 كنريرات ررا ا  لديا 
100% 

 %90 ررن العنرلي  ق(  -ا الوظيف  االستاي  نق  الررند استر  نرات تل  دي   وتجدي   .36

37.  
عل  رواكا  العر  والتغيير خال  ال صف الان ا  داد كراس ل شر انني  الجودة واارهناع

 2022رق عن  
70% 

38.  
تويير اللرني  رط روظفا التلري والركنيل  رق  ا  شرو  الكرنرك يا لن  التعرض 

  لي  رق  ا  جينت رجيول
80% 

39.  
االج اي  انالستارنر داخ  العرا  رق خال  الدعوات التا  درتين تشجيط الشركنت 

 رديري  كررك الر ون  الج واي  للشركنت والرستارريق.
100% 

40.  
تسيي  االجرا ات الكرركي  وسيرهن اشك  ررق وتندي  التسييالت الكرركي  وير 

 النن وق للشركنت والرستورديق
100% 

41.  
وير الدعنوي الكرركي  واالروا  الرتروك  يا  اجرا  جرد تفصيلا لالروا  الرصندرة

 كني  الرراكز الكرركي 
100% 

42.  
اجرا  جرد عل  الرواد والرعدات التا ت  ادخنلين عل  ساي  االدخن  الرؤ ت وورط 

 جدو  انلغرارنت التمخيري  ويترة التمخير والترديد للشركنت ال فوي 
100% 

 رسترر الغراي رشروا ا شن  رخنزق رديري  كررك الر ون    .43

44.  
اعندة يتح لرك  السفر لألشخن  يا رركز كررك ورياي  ول  يت  لغني  االق اعندة 

 يتح اللرك  يا رركز كررك عرعر والننئ  اساب جنئل  كورو ن
 رسترر

45.  
ل  تتركق الرديري  رق اعندة ايتتنح رركز كررك الوليد و لك ألسانب خنر  صاللينت 

 االر ي  رق  ا  الجينت االر ي   ات العال  الرديري  تتعلر انلروايننت 
 رسترر 

 

 
  2021نشاطات الهيئة عام 

 

 جمالي ايرادات الهيئة العامة للكماركإ

رالةةع  ةةدرل  2021  لعةةن لننةةت الييئةة  العنرةة  للكرةةنرك إيةةرادات خةةال  شةة ير  -: اإليددرادات الكمركيددة .أ

تسةةعرنئ  دي ةةنر  ترليةةوق واا ةةنق رليةةنر وخرسةةرنئ  وتسةةع  عشةةر رليةةوق و (1,002,519,992,517)

 .وخرسرنئ  وساع  عشر دي نر الرير(لف أواا نق وتسعوق 
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( دي ةنر  ارن رنئة  واالاة  863,161,392,512رالةع  ةدرل   2020يا ليق لنن ت الييئة  إيةرادات لعةن   

لةةف وخرسةةرنئ  واا ةةن عشةةر دي ةةنر أرليةةوق واالارنئةة  واا ةةنق وتسةةعوق  وسةةتوق رليةةنر ورنئةة  ووالةةد وسةةتوق

 الرير(.

 (139,358,600,000)اوا ةة ط  2020/  نك ارتفةةنا يةةا إجرةةنلا اإليةةرادات الرتلننةة   لعةةن    اق ه  ةةيةةل

دي ةةنر  رنئةة  وتسةةع  واالاةةوق رليةةنر واالارنئةة  وارن يةة  وخرسةةوق رليةةوق وسةةترنئ  دي ةةنر الريةةر( أي  سةةا  

 ( عرن كنق رتلنر ر ين ل فس الشير رق العن  الرنرا.%8ارتفنا  
 

 

 (1جدول رقم )

 2020/ مقارنة بعام 2021/ اإليرادات الكمركية المتحققة لعام
  

 دينار عراقي                                                                                                       

الكمركية المتحققة لعام اإليرادات 

/2021 

 لعام اإليرادات الكمركية

/2020 

 الفـــــرق

)+( 

 

1,002,519,992,517 
 

 

863,161,392,512 

 

139,358,600,000 

 

 

 
 

 (1مخطط رقم )

  2020 مقارنة بعام 2021مقارنة االيرادات االجمالية المتحققة لعام 
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 ديوان الهيئة والمناطق الكمركية .ب

 
 
 

 (2جدول رقم )

 مصنفة حسب المناطق الكمركية 2020مقارنة بعام / 2021اإليرادات المتحققة لعام/

 
 

 

 (2مخطط رقم )

 وحسب المناطق والمديريات الكمركية  2020مقارنة بعام / 2021إليرادات المتحققة لعام/ا
 

 
 

 

0

5E+09

1E+10

1.5E+10

2E+10

2.5E+10

3E+10

3.5E+10

4E+10

4.5E+10

ديواق الييئ الشرنلي الغراي الوسو الج واي 

2021

2020

 المناطق ت

 االيــــــــــرادات
  

 الفرق
)+( 
  
  

 2020لعام  2021لعام 

1 
رديري  كررك الر ون  

 الج واي 
636,458,016,639 567,102,377,120 503457360481- 

2 
الر ون  رديري  كررك 

 الوسو 
133,430,679,580 51,432,596,018 81,998,083,562 

 30,778,565,887 202,119,856,309 171,341,290,422 رديري  كررك الر ون  الغراي  3

4 
رديري  كررك الر ون  

 الشرنلي 
5,370,785,860 3,799,086,169 1,571,699,691 

 136,944,589,795 192,863,809,811 55,919,220,016 ديواق الييئ  العنر  للكر  نرك 5
 

 المجمـــــــوع
 

1,002,519,992,517 863,161,392,512 139,358,600,000 
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 (3جدول رقم )

 2021/ )الشكاوى واالستفسارات( لعام      
 

 نسبة االنجاز العدد المهام    

 %100 451 االستفسنرات الواردة عار الاريد االلكترو ا 

 %100 411 االستفسنرات الواردة عار الخو السنخق 

 %100 748 اإلخانر التا ت   شرهن 

 %100 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                عدد الرسنئ  الرترجر                                                                                                          

 %100 126 عدد الرخنوانت رط ر ظر  الجرنرك العنلري 

 %100 90  جزة انل سا  لالتفن ينتعدد الكتب والر كرات الر

 
 

 ( 4م )جدول رق

  2021عدد المعامالت المنجزة في الهيئة لعام /
 

 عدد المعامالت المعامالت المنجزة ت

 4290 لجز األروا  .1

 1954 النن و ي  .2

 4941 األرور الكرركي  .3

 5448 تسيي  رير  .4

 1292 وكال  اإلخرا  .5
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 (5جدول رقم )

 عدد االموال المصادرة

 

 

 سبب المصادرة الكمية اسم المادة المصادرة المناطق الكمركية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مديرية كمرك المنطقة 

 الجنوبية

 دراج   نري  رختلف  اال واا

 سينرات + ادوات التينوي 

 راس ر  

14 

168 

400 

لرخنلفتين الكن   ن وق الكرنرك 

 ال ني  1984لس    23الرر   

رستلزرنت  + دراج   نري 

 واي 

 اونرينت ليايو  6زور  +

 اعالف ليوا ي  +

العنب  + راس ر   219

تسلي  الكترو ي  وولدات 

 رختاري 

55 

 

لرخنلفتين الكن   ن وق الكرنرك 

 ال ني  1984لس    23الرر   

رستلزرنت  + دراج   نري 

 واي 

 اونرينت ليايو  6 زور  +

 ليوا ي اعالف  +

العنب تسلي   + راس ر  

 الكترو ي  وولدات رختاري 

55 

 

 

 

219 

 

لرخنلفتين الكن   ن وق الكرنرك 

 ال ني  1984لس    23الرر   

 سينرات رختلف  اال واا

 رنشي 

 دراج   نري 

481 

349 

26 

لرخنلفتين الكن   ن وق الكرنرك 

 ال ني  1984لس    23الرر   

 دراج   نري 

 زور 

 سينرات

 ر  

 دراج  هوائي 

117 

1 

66 

100 

606 

 رخنلفتين  ن وق الكرنرك

 دراج   نري 

 سينرات

15 

92 

لرخنلفتين الكن   ن وق الكرنرك 

 ال ني  1984لس    23الرر   

 ترر  سينرات  دراج   نري 

 

لرخنلفتين الكن   ن وق الكرنرك  44

 ال ني  1984لس    23الرر   

 سينرات  دراج   نري 

 

لرخنلفتين الكن   ن وق الكرنرك  202

 ال ني  1984لس    23الرر   

 سينرات  دراج   نري 

 

لرخنلفتيةةةن ألكةةةن   ةةةن وق الكرةةةنرك  237

 ال ني  1984لس    23الرر   
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 هيأة التقاعد الوطنية

 

 نبذة عن الهيأة

تيدف ه ل الييمة إل  خدر  الرتننعةديق اكنية  يئةنتي  رةق رةد ييق وعسةكرييق و ةوع األرةق وت فية  كنية        

التشريعنت التننعدية  وتاايةت خةدرنت ر تسةاا الدولة  وورةط األسةس والراةندئ وإصةدار التعليرةنت لتسةيي  

ايةر النةرارات الصةندرة رةق عرلي  الت في  وريط الرنترلنت للجيةنت العليةن لتوةوير العرة   لةو األيرة  وتو

الجينت الرختص  ورعنلج  رن يواجه التواير رق رشنك  ررق إونر ه ل األهةداف ولة ف الللنةنت الزائةدة 

يةةا إ جةةنز الرعنرلةة  التننعديةة  وإدخةةن  الرك  ةة  وأعرةةن  اللنسةة وب يةةا كةة  أ شةة و  الييةةمة وورةة ط الخوةةو 

لك لغرض خدر  شريل  الرتننعةديق اميرة  رةن يركةق الرستنالي  الكفيل  اتووير عر  الييمة  لو األير  و 

 وررنق لصولي  عل  لنو ي  التننعدي  يا ا صر و ت رركق .
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 ةأإنجازات الهي

 

محور البرنامج 

 الحكومي

 االنجازات االولوية

االرتنةةن  انلرسةةتوع 

الخةةدرا والرعيشةةا 

 للرواوق

تلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيق  / أوال  

وتاسةةةةةيو اجةةةةةرا ات 

تنةةدي  الخةةدرنت التةةا 

تنةةةةةةدرين رؤسسةةةةةةنت 

 الدول 

االسةةةةتررار اعريلةةةة  التسةةةةنب الرواتةةةةب التننعديةةةة  للرتننعةةةةديق  -1

والتوةةةةوير علييةةةةن وارةةةةني   asp.netالرةةةةد ييق والعسةةةةكرييق الغةةةة  

 26يق والتشةريعنت ر يةن   ةن وق ر ة  اللنالت الجديدة الواردة انلنوا 

 .(2020لس    2و ن وق ر    2019لس   

التسةةنب اللنةةو  التننعديةة  توةةوير اال ظرةة  العنرلةة  يةةا تةةرويت و -2

والعسةةكري( ويةةر لرتننعةةديق الرلةةنليق الةة  التننعةةد افرعيةةه  الرةةد ا ل

 .يقالتشريعنت والنوا 

توةةةوير العرةةة  علةةة   ظةةةن   الرتغيةةةرات االلكترو ةةةا( وإرةةةني   -3

الاين ةنت استرنرات جديدة له را   تعدي  صل  النرااة   واجية  تعةدي  

 الشخصي (.

تووير العر  علة   ظةن  الرننصة  االلكترو ية  وتسةوي  الرديو ية   -4

 .التا ا ر  الرتننعد

راو  ظن  تسجي  روظفا الدول  رةط ار ةنرت االيةرادات والجانية   -5

 لتسديد التو يفنت التننعدي .

 .  ظن  الرراسالت(N12ت  العر  عل   ظن   -6

الةةة  الرركةةةز ويةةةروا راةةةو جريةةةط الراللظيةةةنت التناعةةة  للييةةةنة  -7

 .الرلنيظنت اشاك  اال تر ت

تة  شةرا  أجيةزة لتلوية  اليويةةنت التننعدية  الور ية  الة  هويةةنت  -8

ألكترو يةة  ولةة  يةةت  العرةة  علييةةن للةةيق راةةو األجيةةزة رةةط الاةةرارت 

الخنصةةةة   التسةةةةنب اللنةةةةو  التننعديةةةة ( و التسةةةةنب الرتغيةةةةةرات 

  الورا ((.

الرتننعديق وادأت انلفعة  رةق لي  جديدة يا عر  لسنانت آورط  -9

يط االلكترو ةةةا علةةة  شةةةك  د  انلةةةتتراةةة 2021شةةةير كةةةن وق الاةةةن ا 

 .رللر

االلتةةزا  اصةةرف ركنيةةيت  ينيةة  الخدرةة  ويةةر النةةوا يق ال نيةة ة   -10

 وعد  تجنوز التخصي  الرنلا واعد التد ير. 12 1ا سا  

ترتاةة  ا رةةة  رتوةةوير  ظةةةن  تنيسةةو الراةةةنلع ورتناعةة  الرواتةةةب ال -11

عةةد اق يةةت  اينةةنف رواتةةاي  واالشةةراف الرانشةةر علةة  العرةة  االسةةر ا

رةوا  التةا تشةك  وتووير  ظن  التنسيو االلكترو ةا اعةد اسةترداد اال

 .هدر انلرن  العن 

 تشكي  لجنق لغرض رتناع  الرواتب الرعندة ال  يروا الييمة. -12

 شر  ظةن  الرننصة  االلكترو ةا علة  رسةتوع الفةروا واال سةن   -13

 .االرتانو ايق الفروا والر نا  اصورة رانشرةكني  ويكوق 
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ورط روااو لصةرف يرو ةنت الرواتةب التننعدية  للرتننعةديق  -14

 والتا سنهرت يا ايننف هدر انالروا .

لرةةور االجترنعةةنت والتةةداو  رةةط  ن و يةة  الةةوزارة اخصةةو   -15

 رشروا اللفنظ عل  الوانئر.

صةةةةةةةةةةين     /ثانيددددددددددا   

 وتصري  الشاكنت

الصين   الدوري  للشاك  الداخلي  يا رنر الييةمة يةا اغةداد وجريةط  -1

 اغةةداد رترالةة   للييةةمة والراللظيةةنت التناعةة  لرلنيظةة  عةةفةةروا التناال

  راللظي  أاةو رريةب    راللظي  جسر دينل  راللظي  الرلرودي 

 .( نلي  الولدةراللظي  

سةةيس و صةةب شةةاك  داخليةة  يةةا الراللظيةةنت التناعةة  متصةةري  وت -2

( لية  راللظي  الرلوعي   لنيظ  صالح الديق  راللظي  الدوزلر

تةةة  العرةةة  علةةة  الةةةراو الشةةةاكا لجريةةةط  نعةةةنت ورةةةرف الا نيةةةنت 

علة  التواينةةنت الرة كورة وتزويةد الا نيةةنت اخدرة  الال تر ةت للعرةة  

ً نواال ظرةة  الخنصةة  ا لرلنيظةة  سةةيس شةةاك  م صةةب وت لييةةنة وايرةةن

ً  (اناةة   راللظيةة  الينشةةري  يةةا رلنيظةة  واسةةو تةة   صةةةب  وايرةةن

يةةا  راللظيةة  تننعةةد الصةةويرة( وتةة  تييئةة   داخليةة   وتمسةةيس شةةاك

الراو الشاكا يةا جريةط  نعةنت ورةرف الا نية  الرة كورة ارةن يخةد  

 رصلل  العر .

تةة  شةةرا  أجيةةزة سةةيريرات يةةا ا نيةة  صةة دو  تننعةةد رةةوظفا  -3

الدولةةة  وتةةة  ت صةةةيب التواينةةةنت الخنصةةة  ااةةةرارت صةةة دو  تننعةةةد 

 ا الدول .روظف

ت ظي  العند الرار  ايق رنر الييمة وايق الشةرك  الرةزودة لخةدرنت  -4

اال تر يةةةةت واال ترا يةةةةت لتزويةةةةد كنيةةةة  يةةةةروا الييةةةةمة يةةةةا اغةةةةداد 

 والرلنيظنت والراللظينت التناع  للييمة.

شةةةةرا  التةةةةراخي  السةةةة وي  ألجيةةةةزة لرنيةةةة  الشةةةةاك  الداخليةةةة   -5

 Firewa.)  

ي  لجريط  واعةد الاين ةنت ساوعااصورة يوري  و Backupعر   -6

واال ظر  والتوايننت الخنص  انلييمة لتفندي لةدو  اي رشةنك  ي ية  

  .يا  واعد الاين نت واأل ظر 

ر كتناةةة  وتوةةةوي  2

اال ظرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

لةد  مااللكترو ي  ا

اللغةةةةنت والاةةةةرارت 

 الرتويرة

واللفةةنظ علةة  ار يةة  الرعلورةةنت تةة  كتناةة   ظةةن   لر ةةط الخرو ةةنت -1 

ار نرت يرو نت الرؤسس  عةق وريةر ادخةن  الاين ةنت رةق  اة  يةروا 

الرلنيظنت وارسنلين رانشرة عق ورير ال ظةن  االلكترو ةا الة   سة  

 .السيورة يا رنر الييمة

 visualت  تلوي   ظةن  تسةجي  اين ةنت رةوظفا الدولة  رةق لغة   -2

fox pro  الغةة  الةة  واجيةةنتasp.net  نعةةدة اين ةةنت الغةة  و sql 

 ً علة  شةك  أ ةرا  رةق  اة  دوائةر  لي  كن ةت الاين ةنت ترسة  سةنانن

 ً يت  االدخةن  عةق  الوزارات كني  ال   س  االيرادات والجاني  ارن لنلين

شةاكا اةيق هيئنت ةن ورير الدوائر وتص  الاين نت عةق وريةر الةراو ال

 .ري ووالرؤسسنت اللك

 (user nameاةنالجرا ات االلترازية  تة  تغييةر  الج  االخ   -3
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 pass word ً رعلورةةنت والاين ةةنت علةة  سةةري  ال ( للرؤسسةة  لفنظةةن

 مة.عق ورير اليي

تعةةدي  ار ةةنرت الرصةةروف الزائةةد اصةةورة سلسةة  وريةةر رعنةةدة  -4

 .انالرني  ال  ادخن  الوانع  لتسيي  االجرا ات وسلب التننرير

رجةة  عنليةة  الد ةة  لر ةةط كتناةة  ار ةةنرت الصةةرف اليةةدوي وعلةة  د -5

 ةط رتكرار الصرف واظينر  ةوائ  الرتننعةديق للفرو ةنت الرصةروي  ل

 .التالعب والتكرار

للسةةةةنانت  (ر ةةةةنرت الرةةةةديوعنت  الصةةةةكوك الرعةةةةندةالتسةةةةنب ا -6

  .الرتننعديق ال  ار نرت الكترو ا

جانيةةة  اجةةةور عةةةق الخةةةدرنت التةةةا تنةةةدرين الييةةةمة ويةةةر رةةةوااو  -1  ظن  االيرادات 

الكترو ي  رط  ةوائ  الرواتةب التةا تظيةر للرتننعةديق والرسةتلنيق ارةن 

 .انل سا  لغير الرتننعديق يت  جانيتين اروجب وصوالت الناض

رننوعةةة  اين ةةةنت التننعةةةد الوو يةةة  رةةةط وزارة العرةةة  والشةةةؤوق  -2

 .االجترنعي  واستنونا الرانلع الرترتا  عليي  رق  ا  وزارة العر 

 .التننعدي  وشيندة اللينة للرتننعديقتد ير الرعنرالت  -3

 شةةةر الاننيةةة  الا كيةةة   

وزيندة  سا  االدخنر 

واعترةةةةةةةةةةند  ظةةةةةةةةةةن  

الرواتةةةةةةةب الا كيةةةةةةة  

لرةةةةةةةوظفا النوةةةةةةةنا 

العةةن  كررللةة  اولةة  

وصةةوال الةة  اعترةةند 

للعةةنرليق يةةا النوةةنا 

 الخن 

 .ت  توويق رواتب الروظفيق عل  الرنستر كنرد وت  العر  اين -1

نت رال كية  والرنسةتركنرد انالرةني  الة  خةدتواير  ظن  الاون    -2

ً سكي   االيداا والسلب والتلوي  وتا   .ديد الفواتير( الكترو ين

ادارة الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةودة 

 الشنرل 

الةة  توجييةةنت االرن ةة  العنرةة  لرجلةةس الةةوزار  اتوايةةر  ظةةن   سةةت نداً إ 

ادارة الجودة الشنرل  لرنر الييمة ويروعين وتواير  ظن  ادارة الجةودة 

 -عن   ادورات خنر  رنر الييمة وكن ت االجرا ات كنالتا:واالست

ريةةط ا سةةن  تشةةكلت لج ةة  ادارة الجةةودة ويتكةةوق اعرةةن هن رةةق ج -1

 .الييمة لت لي  الرصنعب

ادخن  اللجنق ادورات خنر  الييةمة واالسةتعن   اةوزارة التخوةيو  -2

 .لتووير الكوادر وتواير ال ظن  اجودة عنلي 

ويروعيةةن لتوليةةد العرةة  واتاةةنا عرةة  رسةةح ريةةدا ا لعرةة  الييةةمة  -3

  األصعدة. فس الخووات انجرا ات العر  عل  كني  

اس ند الفةروا اكةوادر الييةمة يةا لنلة  وجةود رشةنك  او رعو ةنت  -4

 .انلعر 

خةةن  جريةةط الرةةوظفيق اةةدورات تدريايةة  خةةنر  رنةةر الييةةمة يةةا دا -5

  .رركز التدريب الرنلا والرلنساا لريط رستوع كفن ات الروظفيق
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 مركز التدريب المالي والمحاسبي 

 

 نبذة عن المركز

( لسةة   93تمسةةس رركةةز التةةدريب الرةةنلا والرلنسةةاا يةةا وزارة الرنليةة  إسةةت نداً الةة  النةةن وق ر ةة          

ليتةةول  ريةةن  تةةدريب رةةوظفا وزارة الرنليةة  وتشةةكيالتين الرختلفةة  يرةةالً عةةق رةةوظفا الةةوزارات  1981

اوزارة ور ظرنت الرجترط الرةد ا والنوةنا الخةن  يةا الرجةنالت الرنلية   االخرع والجينت رير الررتاو 

 والرلنساي  اشك  رئيس.

 

 رؤية المركز

 رركز يترتط انلريندة  التريز  الت وا  واالاداا.

 الريندة: تاو  رو ط ريندي ايق الرؤسسنت الرع ي  اشؤوق التدريب رللينً وإ ليرينً ودولينً.

 ياي  انالعترند عل  رعنيير جودة التدريب الدولي .التريز: تندي  خدرنت تدر

 الت وا: تندي  خدرنت تدرياي  يا رختلف الرجنالت الرنلي  والرلنساي .

 االاداا: تندي  ك  رن هو جديد عل  وير االسنليب اللديا  يا التدريب.

 

الةة  وزارة الرنليةة   تنةةدي  خةةدرنت تدريايةة  رت وعةة  يةةا الرجةةنالت   الرنليةة  والرلنسةةاي (( :رسددالة المركددز

والوزارات االخرع والدوائر رير الررتاو  اوزارة ور ظرنت الرجترط الرد ا والنونا الخن   رةق خةال  

 ارارت تدرياي   نئر  عل  اسس واسنليب وور  علري .

 

 أهداف المركز

 ررنق اتسن  الارارت التدرياي  رط الار نرت اللكورا وتوجينت وزارة الرنلي . .1

  وتمهيليةةة  والتراييةةة  يةةةا الرجةةةن  الرةةةنلا والرلنسةةةاا لريةةةط كفةةةن ة الرةةةوارد الاشةةةري  تنةةةدي  تخصصةةةي .2

ورينراتين  يندينً وي ينً يا وزارة الرنلي  والوزارات االخرع والدوائر رير الررتاوة  اةوزارة ور ظرةنت 

 الرجترط الرد ا والنونا الخن .

الخاةةرات الرتراكرةة  يةةا وزارة الرنليةة  تةةويير رركةةز رعريةةا للاةةرارت الرنليةة  والرلنسةةاي  لاليةةندة رةةق  .3

 والوزارات والدوائر اللكوري  ورير اللكوري  االخرع.

 التركيز عل  الور  االاداعي  يا رجن  التدريب الرنلا والرلنساا. .4

االسةةةين  يةةةا  شةةةر الرعريةةة  والاننيةةة   ات الصةةةل  انلعرةةة  الرةةةنلا والرلنسةةةاا والرصةةةريا واالداري  .5

 .وتك ولوجين الرعلورنتوالنن و ا والترجر  
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  خطة عمل المركز

اتةةدريب الرةةوارد الاشةةري  العنرلةة  يةةا وزارة الرنليةة  وتشةةكيالتين الرختلفةة  ارةةني  الةة  جريةةط  رركةةزالينةةو  

الرنليةة  والرلنسةةاي  اشةةك  رئيسةةا ارةةني  الةة  اال شةةو  االخةةرع  اللكوريةة  والخنصةة  انال شةةو الر ظرةةنت 

  االداري   اللنسوب  الكرركي   الررياي   التمريق  التشريعنت  الالو  والترجر (.
\ 

 مركز الانجازات 

  الدورات التدريبية )داخل الخطة( .1
 

عدد المشاركين  الدورات التدريبية
 المستهدف

 االناث الذكور عدد المشاركين الفعلي

92 2032 3051 1669 1382 
 

  الدورات التدريبية )خارج الخطة( .2

عدد المشاركين  الدورات التدريبية
 المستهدف

 االناث الذكور عدد المشاركين الفعلي

14 350 535 361 174 
 

  ورش العمل .3

عدد المشاركين  ورش العمل
 المستهدف

 االناث الذكور عدد المشاركين الفعلي

23      665 368 297 
 

  الندوات العلمية .4

عدد المشاركين  الندوات العلمية
 المستهدف

 االناث الذكور عدد المشاركين الفعلي

3      171 92 79 
 

 االيرادات والمصروفات .5

 دينار

 المصروفات االيرادات

149,216,050  2,419,387,331  
 

  المالك الدائم والمالك المؤقت )العقود( .6

 االجمالي المالك المؤقت )العقود( المالك الدائم

 روظف 192 4 روظف 188



75 
 

 

 

 

 

 تكنولوجيا المعلومات

 

 

 نبذة عن الدائرة

 

ق اليدف األسنسا لتك ولوجين الرعلورنت هو توايةر  ظةن  رعلورةنت إدارة رنلية  رتكنرة  لةوزارة إ  

الة  تللية  العرليةنت ودراسة  الرنلي   وتندي  االستشنرات والللو  يا رجن  تك ولوجيةن الرعلورةنت  إرةني  

رتولانت العر  وورةط الخوةو وتنةدي  الللةو  الر نسةا   ويكةوق عرة  الةدائرة انسةلوب الت فية  الرانشةر رةط 

االستعن   انلنونا الخن  رق الشركنت الرتخصص  والتا تعترد التن ينت اللديا  يةا رجةن  عرليةن  إرةني  

 دوائر الوزارة ولسب ولاي . ال  تصري  وكتنا  ورتناع  ت في  األ ظر  لاعض
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 انجازات الدائرة

نسبة التنفيذ بحسب 

 المخطط

عدد/ كمية 

 العمل

محددددداور العمدددددل  الفعاليات واالنشطة

)البرنددددددددددددددددددامج 

 التنفيذي(

 E1 تجديةةةةد رخةةةة  صةةةة دو  اريةةةةد الكترو ةةةةا  250 100%

office 365 علةةة  الرو ةةةط االلكترو ةةةا لةةةوزارة )

الرنليةةةة  لخدرةةةة  التراسةةةة  االلكترو ةةةةا لتشةةةةكيالت 

 (.iq ون  الرسرا للعرا   الوزارة الرنلي  عل  

ادارة  ظةةةةةةةن  . 1

الواةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنئر 

االلكترو ةةةةةةةةةةةةةةةا

MS+Help 

Desk  100% 250  تجييز رخة  لرنية  صة ندير الاريةد االلكترو ةا

 .رق االخترا 

 تجييز رخص  1 100%

(POWER  BI PRO)  للرو ةةةةةةةط االلكترو ةةةةةةةا

 الرواز   الرفتول .

ادارة وتشةةةةةةةغي  ورتناعةةةةةةة  وصةةةةةةةين   اجيةةةةةةةزة  - اشك  يورا 100%

السيريرات واراريجينت وأ ظر  تشغي  الر ظورة  

 الرئيسي .

 عر  ال س  االلتينوي  السترجنا الاين نت. -

 .DMS ل ادارة صاللينت العر  عل   ظن  ا -

 الجدد لل ظن .تدريب الرستخدريق  -

( Helpdeskيريةةةةر ركتةةةةب الرسةةةةةنعدة   أوال  /  

ريةةن  االسةة ند والةةدع  الف ةةا للةةوزارة يتةةول  الةة ي 

الاوااةةةة  ودائةةةةرة تك ولوجيةةةةن الرعلورةةةةنت ويعتاةةةةر 

ة اعرةةةةن  الةةةةدائرة ليةةةة  ينةةةةو  االلكترو يةةةة  الدار

اتنةةدي  الةةدع  الف ةةا والتن ةةا للةة  الرشةةنك  الف يةة  

التةةا تنةةط رةةرق تخصةة  تك ولوجيةةن الرعلورةةنت 

والةة ي يرةةرق االسةةتجنا  السةةريع  لكةةندر العرةة  

ألي رشةةةكل  تخةةة  الةةةوزارة وادا هةةةن انلسةةةرع  

الررك ة  كرةن ينةةد  اين ةنت روانةة  ل شةنونت وعرةة  

كمسةنس  2015يةا عةن  الدائرة ال ي تة  اعترةندل 

 .دائرةل شنو ال

  الرشنك  الخنصة  ل( ت كرة و288ت  رلر   -1

 .2021اين خال  عن  

  ( خةال117عدد الرسةتخدريق الكلةا لل ظةن    -2

 .2021س   

ت واألجيةةزة نسةةانليريةةر عرةة  صةةين   ال ثانيددا  /

جريةةط أعرةةن  يتةةول  والةة ي الركتايةة  واالست سةةنو 

رسةةةةؤوليته يةةةةا تةةةةويير   صةةةةين   انإلرةةةةني  الةةةةال

 الارارجينت واال ظر  الركتاي  الالزر  الدارتين.

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ادارة 
العرليةةةةةةةةةةةةةةةةةنت   
 رركز الرسنعدة
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تكلف  االسترني  ها 

 8,995,000) 

 ادي نر عرا 

 Avesta groupتجديد االسترةني  رةط شةرك  - 100%

ازور  وتةةةةةة  تجديةةةةةةد االسترةةةةةةني  انلرواصةةةةةةفنت 

 -التنلي :

 CPU 2.3 8core 

 32 RAM 

 HDD storge 4TB .  لردة س 

خدرةةةةةةةةةةةةةةةةةة   .2
 اال تر ت

تلةةةةدي  و شةةةةر التنةةةةنرير الرنليةةةة  للةةةةدوائر  ات  - 100% 

العال ةة  وتلةةدي  الرسةةورنت الاين يةة  لسةةب ولةةب 

الةةدوائر وتلةةدي   ظةةن  التةة كير الخةةن  اتو يتةةنت 

 شةر التنةنرير الرنليةة  وتةدريب الررشةليق لغةةرض 

و شةةر التنةةنرير   OBSتلةةدي  رعلورةةنت رو ةةط

 ي .الرنل

 ا شن  رو ط الكترو ا لرركز التدريب الرنلا.  - 100% 

تلةةةةةدي  الار ةةةةةنرت الخةةةةةن  انيفةةةةةندات رةةةةةدرا   - 100% 

وروظفا رنر الةوزارة والةدوائر التناعة  ليةن اشةك  

 دوري.

 (7)    دورات روزع
الرست صري   ايق الجنرع 

رركز التعلي  الرسترر   
وجنرع  تك ولوجين 

 الرعلورنت واالتصنالت
ورركز التدريب الرنلا 
والرلنساا يا وزارة 

 .الرنلي 

  ورش  يا أراي 
دعوة رق شرك  لر ن ش   -

رشروا اليوي  

الررياي  او الر   

 الررياا الرولد.

دعوة رق الا ك الدولا  -

عل  لسنب رشروا 

تلدي   ظ  اإلدارة 

 .الرنلي  العنر 

التةةةةةةةةةةةةدريب  .3 والورلالدورات  - 
وا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  

 الندرات
 
 
 
 

  خووو جديةدة  9تسليك

لشةةةةاك  ديةةةةواق وزارة 

 الرنلي .

  خةو  16إعندة تسةليك

يةةةةةةةا ديةةةةةةةواق وزارة 

 الرنلي .

  1راةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوAN 

شةةةاك  اال تر يةةةت والشةةةاك  الداخليةةة  لةةةوزارة  - 

 الرنلي 

 الشاكنت .4
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 لرستخدرا الشاك .

   راةةو الوناعةةنت علةةة

 الشاك .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

راةةو  ظةةن  األرن ةة  العنرةة  

لرجلةةةةةس الةةةةةوزرا  عاةةةةةر 

الشاك  ادوائر  الرلنسةا   

النن و يةةةةةةةةةة   اإلداريةةةةةةةةةة   

 اال تصندي (

  راةةو ل ةةك اةةيق الا ةةنيتيق
الجديةةةةةةةةةةةدة اواسةةةةةةةةةةةو  

.Nano 

   راةةةةو الغريةةةة  األولةةةةة

انلغريةةة  الان يةةة  اواسةةةو  

 .m 50كيا  

   راويةةةةةةةةةةةة  انلكناةةةةةةةةةةةة

 الروئا.

 األرن   العنر  لرجلس الوزرا  

 

 

 

 

تمسيس شاك  داخلي  لا ني  الرشرف األر ا الجديةد 

  الصندر والوارد الندي (

ت صةةةيب الةةةرخ  علةةة   -

لنسةةةةةةةةةةةةانت الةةةةةةةةةةةةدائرة 

والةةةةةةةةوزارة ويلصةةةةةةةةين 

اشةةةةةةك  دوري او ع ةةةةةةد 

 اللنج  اليه.

االسةةةةتررار انالشةةةةةتراك  -

اشةير  3اخدر  التتاط كة  

ة ارالةةع عةةق وريةةر يةةنتور

 1,444,800). 
 

تتاةةةةط أجيةةةةزة  4تاةةةةدي   -
اسةةةاب عةةةد  تواينيةةةن رةةةط 

 .ال ظن 
ين   وتاةةةةدي  عدسةةةة  صةةةة -

 .كنلتينوالجينز 

 .ارتتلدي  الار -

(  نعةةنت zonesإرةةني   

جديةةةدة اعةةةد عرةةة  الرسةةةح 

 .الرو عا للونار األو 

 

 

 

 

ديةةةةواق وزارة 

الرنليةةةةةةةةةةةةةة  + 

دائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة 

تك ولوجيةةةةةةةةةةةةن 

 الرعلورنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تك ولوجيةةةةةةةةةةةةن 

 الرعلورنت

 

 Symantecت صةةةةةةيب رخةةةةةة  ار ةةةةةةنرت  -1

Antivirrus 

 

 

 

 (GPSرتناع   ظن  تتاط العجالت ال    -2

 
 

 
 

 (Access Door جينز ال   -3

 

 ر ظور  إوفن  اللرير -4

 

 ر ظور  الكنريرات -5

 

 

 ر ظور  الون   الشرسي  -6

 الرعلورنت .5
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 إنجازات قسم إدارة البيانات

تفاصيل  نوع العمل ت

 العمل

المنجز لغاية 

 2020نهاية 

المخطط 

2021 

نسبة 

اإلنجاز 

2021 

مجموع 

 االنجاز

 المالحظات

اعةةةةةةةةةةةةةةةةداد  1

الاةةةةةةةةةةةرارت 

 واال ظر 

اعةةةةةةةةةةةةةةةةداد 

ار ةةةةةةةةةةةةنرت 

التصةةةةةنريح 

 االر ي 

تةةة  اعةةةداد ار ةةةنرت لنسةةة   100% 100% 100% 0%

التصةةةةنريح االر يةةةة  يةةةةا 

ركتةةةةةب الةةةةةوزير ييةةةةةدف 

لتجريةةةط اين ةةةنت رةةةوظفا 

دوائةةةةةةةةر ديةةةةةةةةةواق وزارة 

الرنليةةة  والةةةدوائر التناعةةة  

اننعةدة اين ةنت رولةدة  لين

وتةةةةةةةةة  اعةةةةةةةةةدادل الغةةةةةةةةة  

access. 

ار ةةةةةةةةةةةةنرت 

السةةةةةةةةةةةةةةلف 

 والنروض

تةة  اعةةداد ار ةةنرت للسةةلف  100% 100% 100% 0%

والنةةةةةةةةةةةروض لولةةةةةةةةةةةدة 

اللسةةةةةةنانت يةةةةةةا دائةةةةةةرة 

تك ولوجيةةةةةةن الرعلورةةةةةةنت 

ولسةةةب رتولاةةةنت ولةةةدة 

اللسةةنانت وهديةةه لصةةر 

جريةةةةةةةةةةةط الرنتررةةةةةةةةةةةيق 

والرسةةةتلفيق رةةةق رةةةوظفا 

دائةةةةةةةةةةةةةرة تك ولوجيةةةةةةةةةةةةةن 

الرعلورةةةةةنت يةةةةةا  نعةةةةةدة 

اين ةةةنت والةةةدة للسةةةيورة 

عل  لسنب اسةتنونعنتي  

الشيري  ورعري  الجيةنت 

رض او الرن لةةةةةةةةةة  للنةةةةةةةةةة

 السلف . 

2 

 

الرشةةةةةةنرك  

يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

الرشةةةةةةةنريط 

التةةةةا تةةةةرد 

الة  الةةدائرة 

وينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنً 

لتوجيةةةةةةةةةةةةةه 

رعةةةةةةةةةةةةةةنلا 

رشةةةةةةةةةةروا 

الةةةةةةةةةةةةةةةةةر   

 الررياا

خةةةةةةةةةةةةةنر   0%

الخوةةةةةةةةةةةة  

ولسةةةةةةةةةب 

الرشةةةةةنريط 

التةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 ترد ن.

تةةة  اعةةةداد واينةةة  تصةةةري   100% 100%

التسةةةةةةةةةةجي  الرةةةةةةةةةةرياا 

وارشةةةنرك  اعرةةةن  رةةةق 

الييئةةة  العنرةةة  للرةةةرائب 

وتوجيةةه السةةيد وارسةةنعدة 

 الرستشنر  الرد زكا(.

لي  تور ت ه ل الواينة  

لكيفيةةةةةةةة  توليةةةةةةةةد الةةةةةةةةر   
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الةةةةةةةةةةةةوزير 

 الرلتر 

 (.TINالررياا  

رشةةةةةةةةةةروا 

اصةةةةةةةةةةةةةدار 

واينةةةةةةةةةةةةةةةةة  

التةةةةةةةةةةةةةمريق 

اآللةةةةا يةةةةا 

الر نيةةةةةةةةةةةةةة  

اللدوديةةةةةةةة  

لشةةةةةةةةةةةةةرك  

التةةةةةةةةةةةةةمريق 

 الوو ي 

خةةةةةةةةةةةةةنر   0%

الخوةةةةةةةةةةةة  

ولسةةةةةةةةةب 

الرشةةةةةنريط 

التةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 ترد ن.

تةةةةةة  تنةةةةةةدي  التوصةةةةةةينت  100% 100%

 الالزر 

رشةةةةةةةةةةروا 

الاون ةةةةةةةةةةةة  

الصةةةةةةةةةةلي  

لشةةةةةةةةةةةةةرك  

التةةةةةةةةةةةةةمريق 

 الوو ي 

خةةةةةةةةةةةةةنر   0%

الخوةةةةةةةةةةةة  

ولسةةةةةةةةةب 

الرشةةةةةنريط 

 التا ترد ن

تةةةةةة  تنةةةةةةدي  التوصةةةةةةينت  100% 100%

 الالزر 

رشةةةةةةةةةةروا 

الاون ةةةةةةةةةةةة  

 الارتننلي 

خةةةةةةةةةةةةةنر   0%

الخوةةةةةةةةةةةة  

ولسةةةةةةةةةب 

الرشةةةةةنريط 

 التا ترد ن

 يةةةةةةةةةةةةةةةد   يد اال جنز

 اال جنز

 

توةةةةةةةةةةةةةوير  3

الاةةةةةةةةةةةرارت 

الرعةةةةةةةةةةةةةةدة 

سةةةةةةةةةةةةةةةةةناننً 

والر فةةةةةةةةةة ة 

 اجةةةةةةةةةةةرا  

التعةةةةةديالت 

واالرنينت 

علةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 الارارت( 

 

 

 

 

 

 

 

ار ةةةةةةةةةةةةنرت 

 الصين  

رعةةةةةةةةد سةةةةةةةةناننً 

 ً  ور ف  لنلين

100 %

رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق 

 التعدي  

إرني  لن  الانركورد  .1 100% 100%

+ شنشةةةةةة  الةةةةةةة  عةةةةةةةق 

الجيةةةةةةةةنز رةةةةةةةةق خةةةةةةةةال  

 الانركود.

إرةةني  تنريةةر اةةمجيزة  .2

يورةةةةةح ر ةةةةة   upsالةةةةة  

الاةةةةةةةةةةنركود واالجةةةةةةةةةةرا  

  .الرتخ 
 

ار ةةةةةةةةةةةةنرت 

الوصةةوالت 

يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  

 الرليوق 

رعةةةةةةةةد سةةةةةةةةناننً 

 ور ف  لنلينً 

100 %

رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق 

التعةةةةةةةةةةدي  

 واالرني 

تةة  اجةةرا  عةةدة تعةةديالت  100% % 100

 وتغيير الانسورد
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 إنجازات الدائرة في مجال تقديم المشورة الفنية لدوائر وزارة المالية
 

 نسبة االنجاز الجهة المستفيدة اسم المشروع ت

رشةةروا إصةةدار واينةة  التةةمريق اآللةةا يةةا الر نيةة   1

 اللدودي 

 %100 شرك  التمريق الوو ي 

عنةةد اصةةدار وادارة اون ةةة  الةةديط االلكترو ةةا رةةةط  2

 شرك  اواا  العرا 

 %100 رصرف ال يريق االسالرا

 %100 يق الوو ي شرك  التمر اون   التمريق الوو ي  االلكترو ي  الشنرل  3

رشةةةروا رةةة ح الةةةر   الرةةةرياا ووانعةةة  اليويةةةنت  4

 الررياي  للركلفيق

 %100 الييئ  العنر  للررائب

 %100 الرصرف العننري توويق الرواتب 5

 %100 الرصرف العننري الننالو الروئا 6

 %100 الرصرف العننري ال ظن  الشنر  7

التدريب الرنلا رركز  ا شن  رو ط الكترو ا تفنعلا 8

 والرلنساا

100% 

 %100 شرك  التمريق الوو ي  الاون   الارتننلي  9

 %100 رصرف الرايديق عند تجييز خدر  اال تر ت 10
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 دائرة عقارات الدولة

                      

 نبذة عن الدائرة

 

الةوو ا يةا العةرا  لية  كن ةت تعةرف اإسة   دائةرة يرتد  شةنو هة ل الةدائرة ر ة  اداية  تمسةيس اللكة        

لتصةةةاح الةةةدع  1930( لسةةة   4االرةةةالك االريريةةة ( اةةة   نلةةةت الةةة  وزارة الرنليةةة  اروجةةةب النةةةن وق ر ةةة   

الرةديرينت العنرة  االراةط التةا تتكةوق ر يةن وزارة الرنليةة  آ ة اك ويولةر علييةن رديرية  االرةالك واالرارةةا 

اشةةؤوق  1933( لسةة   36(  ظةةن  وزارة الرنلية  ر ةة   12ن يةةا الرةةندة  االريرية  العنرةة  و ةةد لةةددت رينرية

االرةةالك واالرارةةا السةة وي  والنرةةنين اللنينيةة  الرتعلنةة  انالرارةةا وريرهةةن ولةةد  توةةور وتغيةةر اريةةن  

 ت ر ين اعرن  واريفت لين رين  اخرع .عوررور االعوا  لي  ري الدائرة اتعن ب الزرق

ا ةه  رة   اولةر علييةن  دائةرة عنةنرات الدولة ( كرةن 1980لسة    (92  لي  ر ة لنن وق وزارة الرن ست نداً إو

ً إاتوسيط وتوريح اهدايين     نتين ارن يلا:( رق النن وق الر كور واجا8( رق الرندة    اي ت الفنرة  رااعن

لك ارعةز  لصر الرلكي  العننري  للدول  رق ال نلي  ال وعي  والركن ي  وت ظيرين ورسك السجالت الالزر  لة 

عق الجينت التا خص  ليةن ورةط تلةك الرعلورةنت يةا رت ةنو  الجيةنت الرتخصصة  وتوايةر التشةريعنت 

رسةؤولي  ادارتيةن الخنص  اايط وايجنر العنةنرات الررلوكة  للدولة  وكة لك ادارة وايةط العنةنرات التةا ا يوةت 

 . وايعين انلوزارة

تلتنجةه  يتعلةر اتخصةي  رةن ايرة رت وع  ر ين رةنوتشر  عال نتين رط رؤسسنت الدول  يا جوا ب ورين  ك

ويةةةر الرةةةوااو واالسةةةس التةةةا رسةةةرتين هةةة ل  عنةةةنرات او ترليكيةةةن او ايجنرهةةنهةة ل الرؤسسةةةنت رةةةق هةةة ل ال

نةةة  انلعنةةةنرات عوةةةن  الةةةرأي او الرشةةةورة النن و يةةة  يةةةا الرسةةةنئ  الرتعلإنهر  يةةةا التشةةةريعنت وكةةة لك الرسةةة

 .  يق والتعليرنت الخنص  ا لكالنواعداد رشنريط إواالشتراك رعين يا 
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 دائرةالخطة عمل 
   

اق دائةرة عنةنرات الدولةة  هةا الةةدع تشةكيالت وزارة الرنليةة  والتةا تيةةدف الة  ادارة وت ظةةي  ارةوا  الدولةة  

ورراجع  سالر  التصةرف ايةن وتلنيةر الرسةنهر  يةا ورةط اسةس واتجنهةنت التخوةيو الرةنلا يةا العةرا  

التفصيلا لع نصر الخوة  الرنلية  لية  ا يةن تسةنه  اشةك  يعةن  يةا ريةد الخزي ة  العنرة  ويا تلديد االونر 

انإليرادات ال نتج  عق ايةط وايجةنر ارةوا  الدولة  ويةر النةوا يق والنةرارات الخنصة  اية ا الشةمق وهةا جية  

وكة لك توجييةةنت ت في ية  تنةو  ات فيةة  النةوا يق والنةةرارات والتوجييةنت التةةا ليةن عال ة  امعرةةن  هة ل الةةدائرة 

االرن ة  العنرة  لرجلةس الةوزرا  وركتةب رئةةيس الةوزرا  اصةدد الترليةك والتخصةي  والتشةريعنت الخنصةة  

 (.2013لس    21اايط وايجنر االروا  الر نول  ورير الر نول  وير  ن وق  

 

 -وتخطط الدائرة االتي :

ارةن انل سةا  للرصةروينت الفعلية  دي ةنر   (56,147,121,511  ةدرل يعلةا رالةع تتو ط الدائرة تلنيةر  .1

 دي نر. (30,955,218,578 يتتو ط رالع  درل 

الة  لجةنق التنةدير تيةن سةيت  النلو ( عنةنر يةا اغةداد والرلنيظةنت472عدد العننرات التا يت  لصرهن   .2

 لغرض تنديرهن لغرض ايعين وير النوا يق السنئدة .

 -ورق رر ين : االستررار انيجنر العننرات العنئدة لوزارة الرنلي  .3

 ( يا الرلنيظنت.119رلونت االسترال  وتعائ  الو ود عل  الور  الخنرجي  والانلع عددهن   -

 ( يا الرلنيظنت.276العننرات التا سيت  تمجيرهن وير  ن وق االستارنر الص نعا والانلع عددهن   -

( يةةةةا 232  ( الرعةةةةد  والاةةةةنلع عةةةةددهن2006لسةةةة    13العنةةةةنرات الرشةةةةرول  انةةةةن وق االسةةةةتارنر   -

 الرلنيظنت.

( عننر لألشةخن  الة يق وردت اسةرنؤه  رةرق  ةوائ  52عننرات الرلجوزة اروالي  والانلع عددهن   -

 (.2007لس    72اللجز الخنص  انن وق  

 ( عننر يا الرلنيظنت.119عننرات ألرراض رختلف  والانلع عددهن   -
 

( والاةةنلع عةةددهن 2013لسةة    21لدولةة   العنةةنرات التةةا سةةيت  ايعيةةن ويةةر  ةةن وق ايةةط وايجةةنر ارةةوا  ا .4

 ( عننر يا الرلنيظنت.241 

 -رتناع  تسديد ا سنو ادالت االيجنر واستيفن  اجر الرا  والعننرات الرتجنوز عليين ورق رر ين : .5

 الرلالت الوا ع  يا الر ون  الخررا . -

 الشركنت والسفنرات يا الر ون  الخررا . -

 (.161 رلالت خنق دجن  والانلع عددهن  -

 الرلالت الوا ع  يا ر ون   الوزيري . -

 الرلالت الوا ع  يا ر ون  جرف ال داف. -

   ( دار.450( رل  و 125الدور والرلالت الوا ع  يا ر ون  الصدري  والانلع عددهن   -

استررار الدائرة اايط الرجرعنت السك ي  سوا  كن ت  دور  شنر  سك ي ( ال  شنرليين وير الكةن   ةرار  .6

 ( عل  اق ال تكوق دور تشغيلي .2011لس    198الوزرا   رجلس 

 االستررار يا تخلي  الدور رق الرتجنوزيق ويرض اجر الرا  عل  الرتجنوزيق. .7
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  انجازات الدائرة

 
 

 2021ايرادات ونفقات دائرة عقارات الدولة  لسنة / 

 دينار                                                                                                   

 المبلغ  ت

 34,451 االيرادات 1

 90359 ال فننت 2
 

 

 2021نشاطات دائرة عقارات الدائرة لسنة / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد النشاط ت

 88 الكتب الروجي  ال  رجلس رئيس الوزرا   .1

 2248 وزارة الالكتب الروجي  ال   .2

 2775 الروجي  ال  ان ا الوزارات والدوائر االخرع الكتب .3

 3950 الكتب الروجي  ال  دائرة التسجي  العننري .4

 200 الكتب الروجي  ال  ارن   اغداد .5

 100 ال زاه  الكتب الروجي  ال  .6

 238 هيئ  االستارنر الكتب الروجي  ال  .7

 7379 يروا عننرات الدول  الكتب الروجي  ال  .8

 601 عدد الدعنوي .9

 1870 التانليع واالوارر االداري  واال  ارات 10

 35 هيئ  دعنوي الرلكي  .11
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 الهيئة العامة للمناطق الحرة

 

 نبذة عن الهيئة

إجتة اب رؤوس االرةوا  ررا  يا ديط عجل  الت ري  اال تصندي  واالجترنعي  ال  االرن  عق ورير 

الوو يةة  والعرايةة  واالج ايةة  واالسةةتارنرات الصةة نعي  رةةق الةةدو  الرتندرةة  وإدخةةن  التك ولوجيةةن الرتوةةورة 

وخلر ير  عر  جديدة وزيندة لج  الصندرات وروارد ال نةد االج اةا  وإلدارة واسةتارنر الر ةنور اللةرة 

راي  ودولي   اإدارة واسس عرا ي  شةرا  ةن وق تمسةيس اإعتانرهن استارنراً عرا ينً يخد  أررارنً وو ي  وع

 .1998 5 7الييئ  يا 

 رسالة الهيئة

توير ايئ  رالئر  لج ب االستارنرات الرللي  عراية  كن ةت او اج اية  وتلنيةر ررةن الرسةتارريق رةق خةال  

سةتارريق تندي  السق الخدرنت وتفعي  لس الشراك  وترجرته الة  وا ةط رلرةوس رةق خةال  الت سةير رةط الر

 والجينت  ات العال  .

 :   ر نور لرة عنرل  ها أراطوللييئ  

 .الر ون  اللرة يا خور الزاير .1

 .الر ون  اللرة يا  ي وع .2

 . الر ون  اللرة يا الننئ  .3

 .الر ون  اللرة يا عكنشنت .4
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 نجازات الهيئة إ

 

الور   الايرن  لإلصالح لي  تتررق ( رق 25الاد  ات في  خو  عر  الييئ  لت في  الرشروا ر     :اوال  

 :-  عدة رلنور واهداف ررسور  وير تو يتنت زر ي  رلددة وكرن يا اد نل

لجعلةه اكاةر رواكاة  لسينسةنت تشةجيط  1998( لس   3تعدي   ن وق الر نور اللرة ر    الهدف االول:  .1

الرسةودة ال ينئية  للجيةنت العليةن لية  تة  الرواينة  عليةه رةق  اة  رجلةس االدارة وريةط  االعرن  الجديةدة

 .للرصند   عليه

توسةةيط وتلديةةد الر ةةنور اللةةرة السةةيرن يةةا رلنيظةة  الاصةةرة وعررةةين علةة  رجلةةس الهدددف الثدداني:  .2

رةط رة ح   اللةرةالوزرا  لغرض ا رارهةن رةق خةال  اعةداد الدراسة  الخنصة  اتوسةيط وتلديةد الر ةنور 

 .ر اللرةلزر  اعفن ات وارتينزات للرستارريق يا الر نو

  وادارة الر نور اللةرة يتح انب االستارنر ارن  الشركنت الروورة العنلري  لغرض ا شن الهدف الثالث: .3

 ا :  وير االت
 

 .اعداد الرلف االستارنري الخن  افتح انب االستارنر ارن  الشركنت والرستارريق -أ

والف يةة  الالزرةة  رةةق اجةة   لغةةرض اعةةداد الدراسةةنت اال تصةةندي  االسةةتعن   اركتةةب استشةةنري دولةةا -ب

تلوي  الاصرة ال  ردي ة  ا تصةندي  لةرة اعةد الولةب رةق رجلةس الةوزرا  تخوية  الييئة  ورلنيظة  

 .الاصرة انلتعن د رط الرستشنريق الدولييق ألعداد تلك الدراس 

ا شةةن  ر ةةنور لةةرة رتخصصةة  يةةا خةةدرنت الويةةراق يةةا الروةةنرات الدوليةة   اغةةداد   الاصةةرة    -ت

 .ال جف(

 .  الر ون  اللرة يا ا لي  كردستنق العرا ا شن - 

 .ا شن  الر ون  اللرة اال تصندي  يا شاه جزيرة الفنو - 

ا شن  ر نور لرة رتخصص   رب الر ني  الاري  ارن يتفر رةط تزايةد ال شةنو  التاةند  التجةنري( رةط  -ح

رب ري ةن  زرانوي ( ارني  ال  ا شةن  ر ونة  لةرة  ة -الشالرج   -دو  الجوار يا ر نور  سفواق 

 .ا   صر

يةتح اةنب االسةتارنر ارةن  الشةركنت العنلرية  الروةورة لتنهية  وادارة الر ونة  اللةرة يةا  الهدف الرابع: .4

 -:ا االتخور الزاير رق خال  

  الر ونة  اعداد الرلف االستارنري الخن  افتح انب االستارنر يا الر ون  اللةرة يةا خةور الزايةر -أ

 .التوسعي (

الوزرا  عل  اعالق الر ون  اللةرة يةا خةور الزايةر  الر ونة  التوسةعي (  استلصن  رواين  رجلس -ب

يرص  اسةتارنري  كر ونة  لةرة رتخصصة  اإعرةن  الة فو والغةنز والاتروكيرينويةنت وانلت سةير رةط 

 .وزارة ال فو وال ن  والييئ  الوو ي  لالستارنر

ا خةور الزايةر والنلتةه الة  ا شن  رسةفق عةنلرا يةا ري ةن  خةور الزايةر واللن ةه انلر ونة  اللةرة ية -ت

 . شركنت عنلري  رتخصص  اتندي  خدرنت الصين   والتص يط للسفق والزوار  الالري 

  رعو نت واالجرا ات الكفيلة  الليةنوالو وف عل  الرشنك  والعل  وا ط الر ون  اللرة الوالا اعد ا :ثانيا  

  االدارة واتخةة  النةةرار يةةا الجلسةةالةة  رجلةةس  رق عةةدة توصةةينت رةةق  اةة  يريةةر العرةة تةة  ريةةط تنريةةر يترةة

رعنلجة  الرشةنك  والرعو ةنت التةا تواجةه تفعية   شةنو الرسةتارريق يةا الر ونة   ( وترةرق1  الفنرة   الان ي

انت داعةل االرهناية   اة  سةيورة عصةن  2014 6 10رةط الييئة   اة  تةنري  اللرة يةا  ي ةوع الرتعن ةديق 

يسةةخت عنةةوده  او الةة يق ا تيةةت رةةدة عنةةوده  للعةةودة الةة  ( ولتشةةجيط الرسةةتارريق الةة يق علةة  الرديريةة 

 -:  رشنريعي  السنان  والستنونب رستارريق جدد  رر الرجلس رنيلا
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( رق  ير  الارنع  لرستارري ورةودعا الر ونة  %0,5( ال   %1تخفيض اد  الخدرنت العنر  رق   .1

 .راللرة يا  ي وع لردة خرس س وات اعتانرا رق تنري  صدور ه ا النرا

واعتاةةنرا رةةق تةةنري  رةةق اةةد  االيجةةنر لرةةدة خرةةس سةة وات  (%25اينةةنف ت فيةة  ينةةرة الزيةةندة الانلغةة    .2

 . صدور ه ا النرار

( دوالر لرةدة خرةس سة وات واعتاةنرا رةق 100تلديد اد  ر ح او تجديد اجنزة ررنرس  ال شةنو ارالةع   .3

 . تنري  ه ا النرار

( رةق اةدالت االيجةنر الرعترةدة لنليةن %50كني  واوا ةط  تخفيض ادالت ىناليجنر لال شو  االستارنري   .4

 .ولردة س تنق اعتانرا رق العن  النند 

السةرنح للرسةتارريق اررنرسةة   شةنوي  انللةةد االد ة  رةةق الر شةيت الالزرةة  لعرلية  اعةةد ازالة  اال نةةنض  .5

عل  اق يلتز  الرستارر ات فية  اال شةن ات وينةن للرخووةنت الرندرة  رةق  الةه   والرخلفنت رق رشنريعي 

علة  اق يةت  رراجعة  هة ل النةرارات اشةك  . ع د التعن د اعد ررور س تنق رق تنري  صةدور هة ا النةرار

 . س وي لتنيي  اانرهن وا عكنسنتين عل  تفعي  ال شنونت االستارنري  ييين

رةق جريةط الرسةتلننت  2014 6 10ده  الرتعن ةديق رةط الييئة   اة  تةنري  اعفن  الرستارريق ال ني ة عنو .6

شةريو  عةودتي  لررنرسة  ال شةنو  2021 12 31لغنية   2017  1 1الرنلي  الرترتا  ا رتي  للفتةرة رةق 

رةط  وريط اال ننض الروجودة يا رشةنريعي  والرانشةرة انعةندة ترريريةن خةال  يتةرة ا صةنهن سةت  اشةير

ت الالزر  لعرلي  واخاليه يصنر ال  عد  شةرولي    اعرنلي  انللد االد   رق الر شيلالسرنح لي  ارزاو

كرةةن   ايةة ا االعفةةن  رةةط اتخةةن  االجةةرا ات النن و يةة  لفسةة  عنةةوده  وروةةنلاتي  انلرسةةتلننت الرنليةة  كنيةة 

 علةة  الرسةةتارريق الرفسةوخ  عنةةوده  يةةا لنلةة  رراةةتي  اتجديةد عنةةوده  وهةة ا يعتاةةر لةةنيزي واةر هةة ا 

 .فعي  عر  الر ون  اللرة يا  ي وعللرستارريق للعودة ال  ررنرس  ا شوتي  واعندة ت

 

 لهيئةااألنشطة الخاصة ب
 

 النشاط المالي : -أوال 

 إجمالي اإليرادات بالدينار العراقي  -1

الغةةن  ةةدرل ر 2021الغةةت إجرةةنلا إيةةرادات الييئةة  العنرةة  للر ةةنور اللةةرة انلةةدي نر العرا ةةا خةةال  العةةن  

( سةةت  رليةةنرات وارن رنئةة  وسةةاعوق رليةةوق واالارنئةة  وسةةت  عشةةر الةةف وسةةاعرنئ  6,870,316,770 

 وساعوق دي نر. 

( سةت  رليةنرات واالارنئة  6,319,819,591رالغةن  ةدرل   2020يا ليق الغت اإليرادات للعن  السةنار 

ليةة  ارتفعةةت   وتسةةعوق دي ةةنروتسةةع  عشةةر رليةةوق وارةةنق رنئةة  وتسةةع  عشةةر الةةف وخرسةةرنئ  ووالةةد 

 -( عق العن  السنار و كرن رورح يا الجدو  أد نل :%9اإليرادات اإلجرنلي  ا سا   

 

 (1رقم )جدول 

 دينار العراقيالفترة باللنفس  2020مقارنة بالعام السابق  2021إيرادات الهيئة لعام 

 

 

 

 نسبة التغير % 2020ايرادات عام  2021إيرادات عام 

6,870,316,770 6,319,819,591 9 
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 / 1450   اق سةةاب ارتفةةنا االيةةراد انلةةدي نر العرا ةةا يعةةود الةة  ارتفةةنا سةةعر صةةرف الةةدوالر الةة مالحظدة )

 .دي نر للدوالر الوالد
 

 

 

 ( اإليرادات بالعملة األجنبية )الدوالر -2

رالغةةةنً و ةةةدرل  2021 الغةةةت االيةةةردات الرتلننةةة  للييئةةة  العنرةةة  للر ةةةنور اللةةةرة انلةةةدوالر خةةةال  العةةةن 

( 2,467,934رالغةةن  ةةدرل   2020( دوالر  يةةا لةةيق الغةةت اإليةةرادات يةةا العةةن  السةةنار 3,437,089 

%( عق العةن  السةنار كرةن رورةح يةا الجةدو   39دوالر  لي  ارتفعت اإليرادات انلدوالر ا سا  تغير  

 -أد نل :
 

 (2رقم )ل دوج

 لنفس الفترة بالدوالر 2020العام السابق  يرداتإقارنة بم 2021إيرادات الهيئة لعام 
 

 نسبة التغير % 2020ايرادات  2021ايرادات 

3,437,089 
 

2,467,934 39 
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السةةاب يةةا ارتفةةنا ايةةرادات الييئةة  رةةق العرلةة  االج ايةة   الةةدوالر( اسةةاب اق التسةةديد اصةةاح  يعةةود /مالحظددة 

 . انلعرل  االج اي  ادال رق الدي نر العرا ا 2021خال  عن  

 

 

 المصروفات  -3

اي رةةةةةن   دي ةةةةةنر( 2,760,619,036رالغةةةةةن  ةةةةةدرل   2021الغةةةةةت رصةةةةةروينت الييئةةةةة  خةةةةةال  عةةةةةن  

ليةةةة  ارتفعةةةةت الرصةةةةروينت   ( دي ةةةةنر2,442,331رالغةةةةن  ةةةةدرل   2020الغةةةةت يةةةةا العةةةةن  السةةةةنار 

 .(%13السنار ل فس الفترة ا سا    عق العن 
 

 (3رقم )جدول 

 لنفس الفترة بالدينار العراقي 2020مقارنة بالعام السابق  2021مصروفات الهيئة لعام 
 

 نسبة التغير % 2020 عام مصروفات 2021عام  مصروفات

2,670,619,036 2,442,331,292 13 
 

 

 
 

 

  اإلرباح -4

الغةةت اإلراةةنح للعةةن  اي رةةن ( دي ةةنر  4,109,697,734رالغةةن  ةةدرل   2021الغةةت أراةةنح الييئةة  خةةال  عةةن  

ا  ارتفعةت األراةنح عةق العةن  السةنار  دي نر  (3,877,488,299ل فس الفترة رالغن و درل   2020السنار 

 -كرن رورح يا الجدو  أد نل :  (%6ا سا   
 

 (4رقم )جدول 

 بالدينار العراقي 2020مقارنة بالعام السابق  2021أرباح الهيئة من عام 
 

 نسبة التغير% 2020 األرباح لعام 2021لعام االرباح 

4,109,697,734 3,877,488,299 6 
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 النقد الداخل في االحتياط  -5

 وارن رنئةةة  وسةةةت  رليةةةنريقدي ةةةنر   (2,876,788,414  2021الةةةع رنةةةدار ال نةةةد الةةةداخ  اناللتيةةةنو لعةةةن  

الغةت يةا   اي رةن (راعة  واراعرنئة  واراعة  عشةر دي ةنررليوق وساعرنئ  وارن ي  وارن وق الةف واوساعوق 

رليةةنريق وسةةاعرنئ  وأراعةة  دي ةةنر  ( 2,714,241,809ولةة فس الفتةةرة رالغةةن و ةةدرل   2020العةةن  السةةنار 

 (.نئ  وتسع  دي نر عرا األف وارن رعشر رليوق ورنئتنق ووالد وأراعوق 
 

 

 

 (5رقم )جدول 

 لنفس الفترة بالدينار العراقي 2020 مقارنة بالعام السابق 2021مقدار النقد الداخل باالحتياطي لعام 
 

2021 2020 

2,876,788,414 2,714,241,809 
 

   رليةةنر تسةةع  واالاةةوق   ( دي ةةنر39,732,840,701الةةع رنةةدار االلتيةةنوا العةةن  اةةدوق الرأسةةرنلا

 .(وساعرنئ  واراع  عشر رليوق ورنئتنق ووالد واراعوق الف وارن رنئ  وتسع  دي نر

 

 (6رقم ) جدول

 االيرادات  إيرادات ومصروفات ونسبة تطور  

 ألف دينار                                                                                                    

 تاادنسبة تطور االير الفائض المتحقق  المصروفات  االيرادات  السنة

2011 2271066 2637353  366,287)  31) 

2012 2885718 2749412 136,306 27 

2013 5394823 2659191 2,735,632 87 

2014 9082200 2882498 6,199,702 68 

3,750,000,000

3,800,000,000

3,850,000,000

3,900,000,000

3,950,000,000

4,000,000,000

4,050,000,000

4,100,000,000

4,150,000,000

2021ارانح الييئ  لعن   2022ارانح الييئ  لعن  

2021مقارنة بالعام السابق 2022مخطط بياني يوضح ارباح الهيئة لعام 
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2015 7,580,705 3,015,859 4,564,846  17) 

2016 10,364,395 2,766,669 7,597,726 37 

2017 5,806,092 2,567,751 3,238,341  44) 

2018 5,041,344 2,373,812 2,667532  13) 

2019 8,434,714 2,443,174 5,991,540 67 

2020 6,319,819 2,442,331 3,877,488  25) 

2021 6,870,316,770 2,760,619,036 4,109,697,734 6 
 

 

 في الهيئة اإليرادات ومصروفات ونسبة تطور يراداتإل مخطط بياني

 

 

 

 االيرادات والمصروفات المخططة والفعلية

   دي ةةنر اي رةةن كةةنق الرخوةةو للييئةة  اق تلننةةه 6870,316,770لننةةت الييئةة  ايةةرادات يعليةة   يرتيةةن )

(% وتعد  سا  جيةدة خصوصةنً 88( دي نر  اي  سا  الرتلنر ال  الرخوو كن ت  7,676,000,000 

 ظ  الظروف التا يرر اين الورط اال تصندي يا الالد اساب تداعينت جنئل  كورو ن.يا 
 

 

 ( 7جدول رقم )

 نسبة المتحقق الى المخطط 2021لعام  المخطط 2021المتحقق لعام  التفاصيل

 %88 7,676,000,000 6,870,316,770 االيراد
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  دي ةنر اي رةن كن ةت الرصةروينت 2,760,619,036 ارن ييرن يخ  الرصروينت يند ت  صةرف رالةع )

% وتعتاةر  سةا  جيةدة كةوق  (54اي ا سةا  تلنةر    ( دي نر5,135,000,000الرخوو اق تصرف  

 . رن ت  صريه ا   ررن كنق رخوو له ررن يريط رق ايرادات الييئ  ويعزز ورعين الرنلا
 

 (8جدول رقم )

 نسبة المتحقق الى المخطط 2021المخطط لعام  2021المصروف لعام  التفاصيل

 %54 5,135,000,000 2,760,619,036 الرصروينت
 

 

 

 

 

االيراد الرخوو لعن  
2021

2021االيراد الرتلنر 

2021مخطط بياني يوضح االيرادات المتحققة والمخططة لعام 

المرصوف المخطط 
2021لعام 

المرصوف المتحقق 
2021

2021مخطط  بياني يوضح المصروفات الفعلية والمخطط لها لعام 
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  : االستثمار -ثانيا 

  الننئ ( ارختلف األ شةو   تجةنري – ي وع  –الع عدد الرشنريط يا الر نور اللرة الاال   خور الزاير 

 -: ( رشروا روزع  كنالتا91خدرا(   -ص نعا  -
 

 .شروا تجنرير  (58) -

 .شروا ص نعار (17)  -

 .شروا خدرار (16) -

   والغةت  سةا  الرشةنريط الصة نعي    (%49الغت  سا  الرشنريط التجنرية  إلة  إجرةنلا عةدد الرشةنريط

 (.%28%( أرن الخدري  يند الغت  ساتين   22 
 

 
 

  ونعنتيةةن الجةةدو  أد ةةنل يورةةح عةةدد العنةةود االسةةتارنري  ال نيةة ة يةةا الر ةةنور اللةةرة الةةاال  اجريةةط 

 . 2021 12 31خدرا( لغني   ا ص نع   تجنري

 

 ( 9جدول رقم )

 المجموع 2021عقود  المنطقة

 خدمي صناعي تجاري

 69 13 10 46 خور الزبير

 22 3 7 12 نينوى
 ----- ------ ----- ----- القائم

 91 16 17 58 المجموع

التجنري
64%

الص نعا
19%

الخدرا
17%

لي مخطط بياني يوضح نسب العقود االستثمارية حسب نوع القطاع من اجما
عدد العقود
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 -: يتبين من الجدول أعاله ما يلي
 

  عندا91الغت   2021 12 31السنري  الرفعو  لغني  العن   ود ) . 

 يشك  ال شنو التجنري ال سا  األكار رق العنود ال ني ة والرسنلنت الرتعن د عليين. 

  ال شنو الص نعا يمتا يا الررتا  الان ي  رق إجرنلا العنود الرو ع . 

  ال شنو الخدرا يمتا يا الررتا  الانلا  رق أ شو  الييئ. 
 

  النشاط االستثماري للهيئةحركة  :- 
 

رض اللةرة الدولية  لالسةتارنرات العننرية  يةا رديرية  خةور الزايةر لنوعة  االرض أتو يةط عنةد شةرك   .1

( اال اةةةةةةوب ال ن ةةةةةة  لل شةةةةةةنو الصةةةةةة نعا اتةةةةةةنري  2 400+9702وارسةةةةةةنل    (S3-A) الرر رةةةةةة 

14 11 2021. 

هةال  الاصةرة للرنةنوالت والتجةنرة لنوعة  نئي  ال  شرك  يتو يط رللر عند ت نز  شرك  سنيروس الكير .2

( لل شةنو الصة نعا 2 28000وارسةنل    (N2-4-6-8-10-12-14-16-18-20) االرض الرر ر 

 .2021 2 16واتنري  

تو يط رللر عند ت نز  الرستارر عرةنر عاةد الكةري  علةا الة  السةيد رلرةد عاةد الاةن ا صةنلح وخرةير  .3

 .2021 8 4( لل شنو التجنري واتنري  2 4800   وارسنل (S4) عانس شليا  للنوع  الرر ر 

تو يط رللر عند ت نز  الرستارر عرةنر عاةد الكةري  علةا الة  السةيد رلرةد عاةد الاةن ا صةنلح وخرةير  .4

لل شةةنو  2  (1505+2449608وارسةةنل    (AN15-17-19-21) عاةةنس شةةليا  للنوعةة  الرر رةة 

 .2021 8 4التجنري واتنري  

  رر رلرةد عاةد الاةن ا صةنلح وخرةير عاةنس شةليا  لنوعة  االرض الرر رة تو يط عند  تجديد( الرسةتا .5

(S4)     2021 11 20( لل شنو التجنري واتنري  2 4800وارسنل. 

 (.70ت  تو يط اجنزة ررنرس   شنو عدد   .6
 

 
 

 : القانونينشاط ال - رابعا  

ررالليةن النن و ية   خةروآل ا  الييئ  علة  الغيةر واةنلعكس رتناع  الدعنوع رير الرلسور  والرننر  رق  .1

 .وت في   رارات اللك  الركتسا  الدرج  النوعي  لدع دائرة الت في  سوا  يا رنر الييئ  أو الرديرينت

توجيه إ  ارات إل  الرستارريق الرتلكئيق يا ا جةنز رشةنريعي  االسةتارنري  اوعةد  ررنرسة   شةنوي  أو  .2

 .ريق لصنلح الييئ ماوليص  تعد  تندي   انلع رنلي  اوالرترتا  ا رتي  ر

الر نولةة  العنئةةدة للرسةةتارريق الرترتاةة  اةة رتي  راةةنلع رنليةة  لصةةنلح  راللجةةز علةة  األرةةوا  الر نولةة  وريةة .3

ً الييئ   وريةط اللجةز اعةد تسةديد   الرعةد 1977( لسة   56لنن وق تلصةي  الةديوق اللكورية  ر ة    وينن

 .تلك الرانلع

 .لصنلح الييئ ( 2021ب  2606لس  الدعوع الرر ر    .4

 .ك لك االشتراك انللجنق التلنيني رتناع  النرنين الخنص  اييئ  ال زاه  و .5

 
 

 التخطيط والدراسات : -ا  خامس

الةةع عةةدد الرتةةدرايق يةةا الةةدورات التدريايةة  التةةا تنةةن  يةةا الرراكةةز التدريايةة  والجنرعةةنت العرا يةة  رةةق  -1

ً 31روظفا الييئ  العنر  للر نور اللرة   الةع عةدد الرةوظفيق الرشةنركيق يةا ورشةنت العرة   و( رتةدران

 رتدرب. (2  يند الععدد الرتدرايق خنر  العرا    أرن ( رشتركيق4 
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كرةةن تةة  ا جةةنز  2020 السةة وي أل شةةو  الييئةة  وا جنزاتيةةن للعةةن   و تةة  إعةةداد التنريةةر اإلداري الفصةةلا -2

 .2021التنرير ال صف الس وي للعن    

 .2022الييئ  العنر  للر نور اللرة لعن    ت  إعداد خو  عر   -3

 (.4ت  إعداد رلخصنت لدراسنت الجدوع للرشنريط االستارنري  يا الييئ  وعددهن   -4

ليةةنت عرةة  وت ظةةي  شةةيندة الر شةةم التجنريةة  والصةة نعي  رةةط تزويةةده  اةةنل رو   يتةة  تزويةةد الرةةديرينت ا -5

 ه عل  الوزارات كني  والييئ  العنر  للكرنرك.كرن ت  اعرنر  دع الييئ  الخن  اشيندة الر شمالرعترد ل

( رةق اةدالت االيجةنر اعةد رةرور خرةس سة وات رةق %25ت  اعداد دراسة  رفصةل  عةق  سةا  الزيةندة   -6

و لةك ي ةدر  رةرق سةعا ( 2أ  4الفنةرة  2021العند السب  رار رجلس االدارة  الجلس  االول  لعن  

نعدة الرسةتارريق علة  تخوةا الظةروف اال تصةندي  وال  لزر  رةق التسةييالت واللةوايز لرسةإالييئ  

اساب جنئل  كورو ن والكسةند العةنلرا وتة  تنةدي  الدراسة   2020الصعا  التا رر اين الالد والعنل  عن  

 .(2021  النرار الر نسب اشم ين اجلسته  التنسع  لعن  ال  رجلس االدارة وت  اتخن

يا  ي وع التا تنط ررق االرض التوسةعي  السةب رةن ت  اعداد دراس  تفصيلي  عق االرض الزراعي    -7

( واعةد ا جةنز الدراسة  تة  عررةين علة  رجلةس 2020دارة  الجلس  االولة  لعةن  جن  انرار رجلس اال

 (.2021االدارة وت  اتخن  النرار الر نسب اشم ين انلجلس   التنسع  لعن  
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 للتنمية الخارجيةالصندوق العراقي 

                    

 

 رة دائـنبذة عن ال

 دو  كرؤسسةة  رنليةة   ات شخصةةي  رع ويةة  واسةةتنال  رةةنلا واداري اروجةةب النةةن وق ر ةة  صةةتمسةةس ال      

وتشةةك  رجلةةس ادارة الصةة دو  وتةة  اختيةةنر اعرةةن  الرجلةةس رةةق وزارات رتعةةددة رةةق  1974( لسةة   77 

يعةةد واالسةةكنق والتخوةةيو والتجةةنرة والعةةد  ارةةني  الةة  رئةةيس الصةة دو  ورختصةةيق رةةق وزارة الخنرجيةة  

صةاح عةن  أ( خرسوق رليوق دي نر عرا ا و50  ا  ادأ الص دو  ارأسرن   درل  رجلس االدارة السلو  العلين

 ( رنئتنق رليوق دي نر عرا ا.200  1979

 

نهر  يةةا رشةةنريط واةةرارت وتنريةةر الرسةةورةةط السينسةةنت العنرةة  السةةتارنر ارةةوا  الصةة دو   -: ومددن مهامدده

تررةةه الصةة دو  للسةةناه ورتناعةة  عال ةةنت العةةرا  الرنليةة  ني  ةةرار شةةروو النةةروض وتنريةةر رةةنإالت ريةة  و

دارة رسةنهرته يةا الر ظرةنت والصة ندير والييئةنت إيتعلةر اة والخنرجية  الرتعةددة االوةراف والا نئية  وكة  رةن

لرشترك  وك  رةن لةه عال ة  انتفن يةنت النةروض الخنرجية  واالتفن يةنت والشركنت الدولي  واال ليري  والعراي  ا

 الررياي  رط الخنر .

 

 

 أهداف الصندوق

  

 ر ح الرشروعنت اال رنئي   روض رتوسو  ووويل  األرد لأل ونر العراي  ال نري  اشروو ريسرة. -1

انلتكنرةة  اال تصةةندي الرسةةنهر  يةةا الرشةةروعنت اإل رنئيةة  خنصةة   ات الوةةناط االسةةتارنري التةةا تتسةة   -2

 العراا.

 توظيف األروا  العنر  والخنص  ارن يكف  تووير عرلينت الت ري  اال تصندي  يا الالداق العراي  ال نري . -3

 تويير الخارات والرعو نت الف ي  يا رختلف رجنالت الت ري  اال تصندي  يا الالداق العراي  ال نري . -4

 تعلن  انلجدوع اال تصندي  للرشروعنت.تروي  الدراسنت الي دسي  والدراسنت الر -5

التعنوق والت سير رةط صة ندير الت رية  العراية  والدولية  وصة ندير الت رية   ات األرةراض الرشةناي  التةا  -6

 يسنه  العرا  ييين.
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 ـل الصندوق خطة عم
 

العرايةة  تلصةةي  لنةةو  وايةةرادات الصةة دو  العرا ةةا للت ريةة  الخنرجيةة  عةةق الرسةةنهرنت يةةا الشةةركنت  -1

 الرشترك  وايداعين يا لسنب الص دو  العرا ا.

اتنةةنرير عةةق لرةةور ررالةةيي  اجترنعةةنت رجلةةس االدارة  تزويةةدالرةةط الةةوزارة النونعيةة  اشةةمق  الرتناعةة  -2

 .   شنو الشركنت واورنعين الرنلي والجرعي  العروري  للشركنت العراي  الرشترك  لغرض الو وف عل

 .ي خر اجرا اتي  ورواعيد ا تين  اعرن  التصفعري  آرناع  رط لجنق التصفي  لالرت -3

 .لص دو  لدع اعض الشركنت العرا ي الرتناع  رط الجينت  ات العال   الستعندة رستلننت ا -4

االسةةةتررار يةةةا الرشةةةنرك  يةةةا االجترنعةةةنت الدوريةةة  لصةةة دو  االواةةةك للت ريةةة  الدوليةةة  والا ةةةك الةةةدولا  -5

سةرن  أانلزيةنرات يةا رالعراي  واستلصن  الروايننت الخنص   وص دو  ال ند الدولا والرؤسسنت الرنلي 

 الرؤسسنت والر ظرنت التا للعرا  اكتتنب رعين واعداد واين  تعيد االلتزا  انلزيندة.

العر  عل  درت العرا  يا الرجترط الدولا وجعله  وة ينعل  و وي  يا ص ط النرارات التةا تتخة هن هة ل  -6

 الر ظرنت.

الالزر  يا تسري  ررالا وزارة الرنلية  يةا الر ظرةنت والصة ندير الت روية  العراية  استلصن  الروايننت  -7

 ي ساب.ولب االرر  لك ع د شغور الر صب ألوالدولي  وكرن ت

 تسديد رسنهرنت وزارة الرنلي  لصنلح الرؤسسنت والر ظرنت العراي  والدولي . -8

واالج اي  التا رةق الرؤرة  اق تتفعة  وت عنةد  رتناع  اللجنق الرشترك  ايق العرا  وعدد رق الدو  العراي  -9

 انلت سير رط وزارتا التجنرة والخنرجي . 2022اجترنعنتين خال  عن  

جة  االوةالا ين واعرنريةن علة  ا سةن  الصة دو  ألرتناع  التوورات اال تصندي  الدولي  الرير  ودراسةت -10

 عليين وااليندة ر ين يا رسنر العر  الري ا.

الكشةةوينت الرنليةة  للشةةركنت التةةا يسةةتارر يييةةن الصةة دو  العرا ةةا يةةا الةةدو  العرايةة  دراسةة  وتلليةة   -11

والتركيز عل  الشركنت الرتعارة رق لي  ال شنو واالرانح وايجند الللو  الر نسا  لللفنظ عل  االرةوا  

 الرستاررة وتواير  رادأ ايننف الخسنرة راح(.

العر  عل  ا ن   نعدة اين نت االورا  الرنلي  العنلرية  لغةرض اختيةنر االسةي  والسة دات  ات التصة يف  -12

    الرخنور و لك لتعظي  روارد الص دو  العرا ا.مالعنلا واوالعنئد 

    الرخنور ال  االدارة ورجلس االدارة.معق الفر  االستارنري  الراال  واتندي  رنترلنت  -13

لةدع العةنرليق يةا الصة دو   ظر  ادارة الجودة وترسي  رفةنهي  ادارة الجةودة الشةنرل  ماال شر والتوعي   -14

التواص  رط الجينت الرختصة  الرللية  والخنرجية  لرتناعة  التغيةرات يةا الرواصةفنت النينسةي  و العرا ا

  ظر  ادارة الجودة.أل

رةط الجيةنت  1974( لسة   77 رتناع  اجرا ات تعدي   ن وق الص دو  العرا ا للت ري  الخنرجية  ر ة   -15

  ات العال  .

رتناع  الدعنوع الرننرة  رةد الصة دو  العرا ةا للت رية  الخنرجية  لةدع الرلةنك  والترايةط يييةن ورتناعة   -16

 النرنين ارن  هيئ  ال زاه  ورتناع  روروا لج   تصفي  شركتا الاشنئر والرفنخر.

دع ا سةجنرين رةط النةوا يق واال ظرة  والتعليرةنت التلنر رق ينعلي  جريط العرلينت اللسةناي  الرتاعة  ورة -17

 الرعرو  اين.

يةا هة ل التا تخة  النسة  الرةنلا تد ير جريط النيود الرست دي  والتسوينت ارن ييين السجالت الرلنساي   -18

 .الدائرة

 ت في  جريط التعليرنت والروااو الصندرة ورونانتين ارن هو رعرو  اه. -19
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 اإلنجازات 
 

شةترك  الص    دو  العرا ا للت ري  الخنرجي  ر ق االرانح الرتلنن  للشركنت العراي  الراستلصن  لص   -1

 . ورتناع  ايداعين يا لسناه

االرد ي  الدع الشركنت العراي  الرشترك  الرسنه  ايةن رةق  اة   –تفعي  عر  شرك  الان هنوس العرا ي   -2

رق التص يط ال  وزارة الصة نع  والرعةندق الص دو  رق خال  تسوير ر تجنتين داخ  العرا  و ن  جز  

الشةةرك  العنرةة  لصةة نع  السةةينرات و ةةد تةة  رفنتلةة  وزارة الصةةل  لشةةرا  سةةينرات االسةةعنف الجرةةنعا   

 .  الر تج  رق  ا  الشرك

التوجةةه لدعةة وة اعةةض الشةةركنت العرايةة  الرسةةنه  ايةةن لالسةةتارنر داخةة  العةةرا  و ةة د تةة  رفنتلةة  اعةةض  -3

 . لرتنل  ليتس   تزويد الشركنت اينا العرا  لتزويد ن انلفر  االستارنري  االجينت  ات العال   ي

دد رةةق الرعةةنرض لعةدد رةةق الةةدو  وعة الفعنليةنت اال تصةةندي  والرةةؤترراتاعةداد عةةدد رةق التنةةنرير اشةةمق  -4

 . التجنري  الرختلف 

علةة   التو يةةط رتناعةة  اتفن يةة  تج ةةب االزدوا  الرةةرياا اةةيق العةةرا  وجريوريةة  التشةةيك   رةةق الرؤرةة  -5

 .االتفن ي  اصيغتين ال ينئي 

رتناع  رشةروا اتفن ية  تج ةب االزدوا  الرةرياا اةيق العةرا  وجريورية  الصةيق   رةق الرؤرة  اق يةت    -6

 التفنوض اشم ين.

 . ررن  العرا  ال  اتفن ي  ا ك االستارنر االسيوي للا   التلتي إرتناع  واستكرن  اجرا ات  -7

 .(EBRDرن  العرا  ال  الا ك االوراا إلعندة االعرنر والت ري   ر إرتناع  واستكرن  اجرا ات  -8

  واصةةدد رتناعةة  تو يةةط رشةةروا اتفن يةة  تج ةةب االزدوا  الرةةرياا اةةيق العةةرا  وتركيةةن اصةةيغتين ال ينئيةة -9

 .اجرا ات الرصند  

اةةيق العةةرا  وايةةراق ورتناعةة   تو يةةط الاروتوكةةو  الرللةةر ارشةةروا اتفن يةة  تج ةةب االزدوا  الرةةرياا -10

  .لعراي  رق رشروا االتفن ي  اعاللتو يط ال سخ  ا

 ت  ا شن  ودائط انات  يا الرصنرف لتعظي  روارد الص دو  العرا ا للت ري  الخنرجي . -11

دراسةة  وتلليةة  وتلديةةد رخةةنور ا ةةن  رلفظةة  اسةةتارنري  داخةة  العةةرا  انلتعةةنوق رةةط الا ةةك الرركةةزي  -12

جةةنرة العرا ةةا والرصةرف الصةة نعا وتةة  ريةةط رة كرات اشةةم ين الةة  السةةيد الةةوزير العرا ةا ورصةةرف الت

 .ورجلس إدارة الص دو  الستكرن  االجرا ات الالزر 

دراس  وتللي  وتلديد رخنور ور نيط االستارنر يا س دات دو  رجلس التعةنوق الخليجةا انلتعةنوق رةط  -13

 رصرف التجنرة العرا ا.

ور نيط االسةتارنر يةا سة دات اللكورة  االرنراتية  انلتعةنوق رةط ا ةك ااةو دراس  وتللي  وتلديد رخنور  -14

 ظاا األو .

 دراس  وتللي  رخنور ور نيط ا ت ن  أسي  التمسيس للشرك  العرا ي  لررنق الودائط. -15

العر  عل  دراس  وتللي  رخنور ا ت ةن  سة دات اللكورة  العرا ية  والرزرةط اصةدارهن رةق  اة  وزارة  -16

 وق رط دائرة الديق العن .الرنلي  وانلتعن

رةةط الجيةةنت  1974( لسةة   77اعةداد رسةةودة تعةةدي   ةةن وق الصةة دو  العرا ةةا للت ريةة  الخنرجيةة  ر ةة    -17

  ات العال  .
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اعداد رسودة ال ظن  الةداخلا للصة دو  العرا ةا للت رية  الخنرجية  وانلت سةير رةط  سة  الرةوارد الاشةري   -18

 والشؤوق الرنلي .

لدوائر الوزارة والوزارات االخرع والجيةنت  ات العال ة  يةا الروارةيط التةا يكةوق  اعداد الرراسالت -19

 الص دو  العرا ا ورينً ييين.

 
 متابعة مواضيع مختلفة

عنةةةد اجترةةةنا اللج ةةة  الخنصةةة  اتسةةةوي  الرديو يةةة  الفيت نريةةة  لصةةةنلح لكورةةة   2021 4 25تةةة  اتةةةنري   -

الرصةةيد الرسةةتلر للرديو يةة  اةةيق الجةةن ايق العرا ةةا جريوريةة  العةةرا  و لةةك لر ن شةة  رورةةوا رونانةة  

 والفيت نرا.

توجيةةه رسةةنل  روجيةةه رةةق السةةيد وزيةةر الرنليةة  يةةا جريوريةة  العةةرا  الةة  وزيةةر  2021 5 27اتةةنري   -

اال تصةةند والرنليةة  يةةا الجريوريةة  االسةةالري  الروريتن يةة  اخصةةو  ولةةب تسةةديد رالةةع النسةةو والفنئةةدة 

 .2021 6 30نري  الرستلن  عل  روريتن ين ات

اعداد رسنل  روجي  رق السيد وزير الرنلي  يا جريوري  العرا  الة  وزيةر الرنلية   2021 6 7اتنري   -

يةةا جريوريةة  ايرينيةةن الوسةةو  اسةةت ندا الةة  توصةةي  لج ةة  رتناعةة  النةةروض ارلرةةر اجترنعيةةن الرةةر   

 55.) 

ً توجيه كتنب الة  االرةيق الرةنلا يةا وزارة الر 2021 6 15اتنري   -  تهعلة  رسةنل نلية  الجنرنيكية  جوااةن

ق رق وزارتا الرنلي  رةق كةال الجةن ايق رةق خةال  دائةرة ييق الف ياخصو  عند لنن  رانشر ايق الرختص

تلفزيو ي  رغلن  و لةك للوصةو  الة  الرصةيد ال يةنئا الرسةتلر والتسةوي  التةا تررةا الوةرييق للةديوق 

 الرستلن  عل  الجن ب الجنرنيكا.

 ( دوالر.2,072,983,59الانلع   2021 8 15نلا رالع النسو والفنئدة الرستلر يا تسديد دول  ر -

رتناع  تندي  الدع  الرع وي لةدور االيتةن  والرسة يق يةا اغةداد اتجييةزه  اةاعض االلتينجةنت الرةروري   -

لررنرس  لينتي  اليوري  رق خال  التخصي  الرنلا الررصد للتارعةنت يةا رواز ة  الصة دو  العرا ةا 

 ت ري  الخنرجي .لل

عنةةد اجترةةنا للج ةة  الخنصةة  اتسةةوي  الرديو يةة  الفيت نريةة  لصةةنلح جريوريةة   2021 12 2تةة  اتةةنري   -

 العرا  لر ن ش  روروا رونان  الرصد الرستلر للرديو ي  ايق الجن ب العرا ا والفيت نرا.

    :  الدو  الردي   الرستلصل  رق رستلننت النروض عل الرانلع -

 1,234,529 70  2020 6 30ريتن ين النسو والفنئدة الرستلن  يا سددت دول  رو.) 

  1,234,258 69  2020 12 31سددت دول  روريتن ين النسو والفنئدة الرستلن  يا.) 

  2,036,979,99  2021 12 15سددت دول  رنلا النسو والفنئدة الرستلن  عليين يا.) 

  ر.( دوال4,504,038 38  رن سدد رق أعالل رجروا الع 

الفصة  الانلة  رةق عل  الدو  الردي   خةال  الفتةرة  الرانلع الرستلصل  رق رستلننت النروض العرا ي   -

 (.2021عن   

  1,225,689 32الاةةةنلع   2021 6 30تسةةةديد دولةةة  روريتن يةةةن رالةةةع النسةةةو والفنئةةةدة الرسةةةتلن  يةةةا )

 دوالر.



100 
 

 

 

 

 

 

 نديـوان التأميـ

 

 نبذة عن الديوان:

 

لسة    10أوالً( رةق  ةن وق ت ظةي  اعرةن  التةنريق ر ة   -5تمسس ديواق التمريق إست نداً اللكةن  الرةندة           

2005. 

ييدف الديواق ال  ت ظي   ونا التمريق واالشراف عليه ارن يكف  توةويرل وتةمريق سةو  رفتةوح وشةفنف وآرةق 

تلكنت رةد الرخةنور للرنية  اال تصةند الةوو ا رنلينً وتعزيز دور ص نع  التمريق يا ررنق االشخن  والرر

ولتجريط الردخرات الوو ي  وت ريتين واستارنرهن لدع  الت ري  اال تصندي  لغرض لرني  لنةو  لرلة  الواةنئر 

والرستفيديق رق اعرن  التمريق وررا اة  الرةال ة الرنلية  للرةؤر يق وريةط ادائية  وكفةن تي  لزيةندة  ةدرتي  علة  

 للرواو يق.تندي  خدرنت اير  
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 وما تم إنجازه خطة السنويةال

 المنجز من الخطة عمل الخطة 

 

التأايفيرة  تق ام المجنرة في األانر -1

 .للجهات التي تحتاجها
 

 

 

 

 

 

 

تقررر ام ال راسرررات واألتحرررا  عرررل  -2

 سن  التأايل و اارته .

عرررررر ة تياوررررررات شرررررراالة عرررررر اا قا  -3

وسرطا  الترأايل  )شاكات التراايل 

 التأايل (.وخياا  
 

تفظررررررريم الفررررررر وات المتخصصرررررررة  -4

 .وتائجهاعما   و
 

 عرررر اا التقااررررا السررررفن  وتقررررنام  -5

للرررررر انا  ولسررررررن   كيررررررا ة األاا 

 .التأايل تجكل عا 

تسرررررلم  ليرررررات ارررررف  ا جرررررازات  -6

لنسرررطا  الترررأايل و عرررااة الترررأايل 

والررررررنك   والخيرررررراا  و   اررررررل 

اقرر اي خرر اات التررأايل واراسررتها 

 واليت تها.

وتقرراراا عررل ارر و  عرر اا جرر او   -7

التررراا  كرررل ارررل شررراكات الترررأايل 

  ووسررطا  و عررااة التررأايل ووكرر 

 .التأايل وخياا  الكجف

 تمحيل ال انا   اا  المحاكم.  -8

تعهررررر ات تصررررر ا  النكررررراالت وال  -9

 .والكيالة الخاصة تال انا 

 ام المجرررررنرة فررررري األارررررنر تقررررر  -10

 .القاونوية

المجررررراركة فررررري لجفرررررة ترررررر قي    -11

تنضررع الجرراكات وارر و الترراااهم 

 

جهات تنا اعافة الجناوب التأايفية وار و تم تق ام المجنرة لع ة  -1

 هميتها للمنا ل الختيرار وييقرة تراايل افاسرية لره وكرملال تالفسرية 

 .لجهات  خاو تاغب في فت  فاع  و شاكة تاايل ج ا ة
 

 .ةلم اتم تق ام اراسة خ   همل السف -2

 

 .اا قاع ة اليياوات والعمل عليهاع  تم  -3

 

 
 

شرراكات التررأايل الحكنايررة تررم  قااررة اجتماعررات اتخصصررة اررع  -4

 .لمجاركة في الف وات والمهاجاواتوالخاصة  وكملال ا
 

 .تقااا ولكل تصنرة اتناضعة  اليا  اتم  ع اا ال -5

 

 

كرر   الترراايل ( و3(  ليررات اررف   جررازة خيرراة و)4تررم اسررت   ) -6

 ( وسرررطا  ترررأايل خررر   السرررفة وترررم1)( شررراكات ترررأايل و2و)

 .اراستها واليت تها تمف  ا جازة

 

 

 .اتم  ع اا تجكل اور  -7

 

 

 

 .السفة لتمحيلها  اا  المحاكمال تنج  اعنو خ   همل  -8

 .ال تنج  كياالت خ   همة السفة -9

 

تم تق ام المجنرة القاونوية و جاتتهم عرل  اار  الكترب الاسرمية  -10

 .للجاكات المستيساة عل دلال ةلمنجها

س  % اررل ر30تنضررع وااعررة ياتتررة تفسررية اطاليررة الجرراكات  -11

واتاتعررة وضررعها فرري اصررارب  كنايررة او  هليررة رصرريفة المررا  
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وااعرررة النرررما  لصرررال  الررر انا  

تسرر ا  اررا تررماتهم اررل  والتأكرر  اررل

 .رسم الطاتع

الماليرة والمحاسريية   اارة األانر  -12

و عررررررررر اا المنازورررررررررة التفييمارررررررررة 

والحسرررررراتات الختاايررررررة واتاتعررررررة 

نا  فررري المصرررارب  رصررر ة الررر ا

 .والناائع الحاتتة

اتاتعرررة وا تسرررات رسرررم تج اررر    -13

  جازات للجاكات وغياها.

 

 

 

وضررررع خطررررط اسررررتقيلية وهرررري   -14

شرررراا  اليرررراااة واألوظمررررة ألاا  

 . عما  القسم تصنرة  ا  و ساع

 .الااارات التيتيجية للجاكات -15

ترررررر قي  السررررررج ت المحاسرررررريية   -16

 .لل انا 

تررررر قي   سرررررات الفقررررر  وكجرررررف   -17

لمصرراب واطاتقترره اررع سررج ت ا

 .ال انا 

صررررركنو ووصرررررنالت تررررر قي  ال  -18

 .القيض وكجف الاواتب

لتأكرررر  اررررل ترررر قي  الصررررف و  وا  -19

 اررررر اع كافرررررة المقينضرررررات  لرررررى 

 .المصاب انايا  

اااقيررررة عمررررل شرررراكات التررررأايل  -20

وار و التاااهرا تقرناويل وتعليمررات 

 .التأايل الصاارةاانا  

تررر قي  سرررجل  اررراااات الررر انا    -21

 تجكل وصف سفن .

المجررررراركة فررررري لجفرررررة ترررررر قي    -22

الجرراكات وارر و الترراااهم تنضررع 

وااعرررة النرررما  لصرررال  الررر انا  

ل تسرر ا  اررا تررماتهم اررل ارروالتأكرر  

 .رسم الطاتع

 عرررر اا الخطررررة الت راييررررة لكافررررة   -23

 .اقسمة على ا ار السفة المنظييل

 .ع اا تماة الجاكات ال رسم الطاتعوالتأك  ال اف

 

 

رصر ة تمت اتاتعة األانر المالية تالجكل المعتاا عليه واتاتعة   -12

المصارب وتم تج ا  وااعة وا  ة فقط في اصاب الااف ال وتم 

 .لل انا  ضافة فنائ ها في الحسات الجار  

 

 

( اليررررارا  104 546 887 2استحصررررا  ايلرررر) وقرررر رل )تررررم  -13

و رتعرن   لرف  ويماومائة وسيعة ويماون  الين  وخمسمائة وستة

  عرررل رسرررم تج اررر  ا جرررازات للجررراكات واائرررة و رتعرررة اافرررار

 والخياا .
 

 .ع ة جهات ووحل تص ا شاا  تاااة قمفا تمااجعة -14

 

 
   .( خ   همل السفة ودلال تسيب جائحة كنرووا2تم زاارة ) -15

 .تم ت قي  السج ت تصية اوراة -16

 

 .وكجف المصاب واطاتقته تصية اوراةتم ت قي   سات الفق   -17

 

 
 

 .النصنالت وكجف الاواتب تجكل اور تم ت قي  الصكنو و -18
 
 

 .ا ا اع للمصاب تجكل اور  تم ت قي  الصف و  والتأك  ال -19
 

 

 

 .ةااارات التيتيجية والكتب الاسمياتاتعة الجاكات ال خ   ال -20

 
 .ات للفصف األو  والحاوي ال السفةتم ت قي  سجل ا اااا -21

 

تم اتاتعرة عر ا ارل الجراكات وفر  ارا اطلرنت افهرا ارل تسر ا   -22

رسم  اتع وزارااة راس المرا  وا تجراز النااعرة لصرال  الر انا  

 .اغلب الجاكات لما هن اطلنت افها وتم استجاتة

 

 
 

ب فرري ( انظررف للترر را10تررم  عرر اا خطررة ت راييررة واختيررار ) -23

 .خارج العاا  وتم  رسالهم جميعا (2الماكا المالي و)
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 وات والتافيعررررات اتاتعررررة العرررر  -24

 .على ا ار السفة

  رسررررا    صررررائية شررررهااة  لررررى  -25

 .القنو العاالة في وزارة المالية

تقيرريم اررنظيي الرر انا  كررل سررتة   -26

لررى الرنزارة قسررم اشرها و رسرالها  

 .الحاسية والتنيي 

 عررر اا اررر و الررر انا  وافاقجرررته   -27

 اع اائاة المنازوة.

مب اتاتعررررررررة  جرررررررراا ات الحرررررررر  -28

 .واالستح ا  اع اائاة المنازوة

 ع اا اللجرا  واتاتعتهرا كرل سرتة   -29

 اشها.

 رسررررررا  اتغيرررررراات المررررررنظييل   -30

حاسررررررية و رسررررررالها  لررررررى قسررررررم ال

 .والتنيي  في وزارة المالية

 .التافيعات والع وات اع النزارةاتم اتاتعة  -24

 

ترأو  و رسرالها  لرى وزارة اتم تح اث ا  صرائية الجرهااة  و   -25

 .المالية

لسررفة و رسررالها  لررى وزارة تررم تقيرريم اررنظيي الرر انا  ارراتيل تا -26

 .المالية

 

 تم  ع اا الم و. -27

 

 .تنج   اكة على الم و  -28

 

 .2021( لجفة لعا  16تم  ع اا ) -29

 
 

 .م  رسا  كافة المتغياات  اتغيااتت -30
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 ةلوطنيـميـن اأـة التشرك

                      

 نبذة عن الشركة 

صةةدور  ةةن وق وع ةةد  1950( لسةة   56تةة مسست شةةرك  التةةنريق الوو يةة  اروجةةب النةةن وق ر ةة    

ووينةةنً لرتولاةةنت النةةن وق الرةة كور اصةةالت شةةرك  عنرةة  اروجةةب  1997( لسةة   22الشةةركنت العنرةة  ر ةة   

 رسج  شركنت. الصندرة عق وزارة التجنرة   1997 12 24( لس   54شيندة التمسيس الرر ر   

 

  ـةرؤيــا الشرك

اةيق رختلةف شةرائح الرجترةط وتةويير االروية  ريق مري ا والو ةنئا واننية  التةمتسع  الشةرك  ل شةر الةوعا التة

 التمري ي  للرواو يق ارن يخد  ويعزز اال تصند الوو ا.

 

  هداف الشركة ومهامهاأ

ل ندية  الرتلننة  تيدف الشرك  ال  الرسنهر  يا دع  اال تصند الوو ا وتروي  الخزي ة  رةق خةال  الفةوائض ا

 -, يتترا  يا :عق  شنو التمريق

 عندة التنريق لسب اتفن نت االعندة.إتمريق الرانشر  لينة وررتلكنت( وا واا الررنرس  جريط  -1

ررنرس  جريط ا واا االستارنر رةرق خوة  الت رية  الوو ية  وارةن يخةد  خوة  اال تصةند الةوو ا ورةرق  -2

 .1997لس    22ق  ن وق الشركنت ر   رالشروو الواردة يا الفص  الرااط 

   والنونا الخن  اك  رن له عال   انلتمريق.تندي  الرشورة ال  دوائر الدول -3

ريق والرسةنهر  م  توةورات التةايجند الروااو رط اسةوا  التةنريق واعةندة التةنريق العراية  والدولية  ورتناعة -4

 يا الرؤتررات وال دوات الرللي  والعراي  والدولي  ييرن يخ  شؤوق العر .

العرا  وتشجيط الالة  العلرةا وتنةدي  الرسةنعدة تدريب روظفا الشرك  وتووير رينراتي  داخ  وخنر   -5

 للانلايق والدارسيق يا رجن  التنريق.

الرسنهر  يا تووير سو  التنريق و شر التوعي  التمري ي  والرشةنرك  يةا اجةرا ات الو نية  رةق االخوةنر  -6

 وتنلي  الخسنئر.
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 2021النشاطات المنجزة لعام 

الةةة   (خرسةةة  عشةةةر رليةةةنر دي ةةةنردي ةةةنر  ( 15,000,000,000تةةة  زيةةةندة راس رةةةن  الشةةةرك  رةةةق   -1

لسةة    481ر ةة   اروجةةب  ةةرار رجلةةس الةةوزرا  (سةةتوق رليةةنر دي ةةنر  دي ةةنر (60,000,000,000 

2021. 

( 106( جلسةة  لرجلةةس ادارة الشةةرك  ليةة  الغةةت الرةة كرات الرعرورةة  علةة  الرجلةةس  12تةة  عنةةد   -2

 ر كرة.

والاد  اتمهي  كندر رق جريط اال سن  والفروا عةق وريةر ترت الرانشرة انجرا ات ادارة الجودة الشنرل   -3

 كرد نيق جودة داخلي  هيلي  العداده  مت اشراكي  يا دورات

 الرشنرك  يا رعرض كركوك الدولا للون   واالعرنر واالستارنر . -4

 الرشنرك  يا رعرض انا  الدولا االو  للص نعنت واال تن  الوو ا. -5

 ريق يا العرا (.مصالح  ونا التإولا الس وي االو  اع واق  را الدالرشنرك  يا الرؤترر العل -6

 ريق تلت رعني  الا ك الرركزي.ميا ورش  عر  لنونعا الرصنرف والتالرشنرك   -7

ا نرةة  ورشةة  عرةة  اع ةةواق  االركن يةة  التفنورةةي  وتسةةوير الةة ات لرجةة  الايةةط والتسةةوير( رةةق  اةة  يةةرا  -8

 الرستنا  .الشرك  يا رلنيظ  انا  وانلتعنوق رط كلي  

 الرشنرك  يا رعرض  ي وع الدولا االو  للون   واالعرنر واالستارنر. -9

 

 -االيرادات والصادرات:

 )المبالغ باالف الدنانير(                                                                                                     

 2021لعام المتحقق  2021عام  مخطط التفاصيل 

 85214421 76770500 ريق االجرنلا م سنو التأ

 9347169 7000000 ري ي  مايرادات العرلينت الت

 6028615 550000 ايرادات االستارنرات 

 135090 200000 ايرادات اخرع

 22265301 20000000 صنيا التعويرنت الرديوع  

 8759509 5000000 ري ي  مرصرروينت العرلينت الت

 89956 300000 ريق مصنيا رسو  الت

 12521616 16126000 ا ةةةةةدانر+ الرصةةةةةروينت االداريةةةةة  +
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 رصروينت اخرع

 155439220 95798108 لج  االستارنرات 

 7808942 9276000 الرواتب واالجور

 

 

االدارية  النيةندات   ريقمادارة االسةتارنرات يةا شةركنت التة الرشنرك  يةا الةدورات والاةرارت التنلية   -10

ترجرةةة  الرصةةةوللنت الرنليةةة    رسةةةؤولي  الرلنسةةةب والرةةةد ر يةةةا اللةةةد رةةةق الفسةةةند االداري  الوسةةةو 

الجةةداو     ةةن وق رواتةةب رةةوظفا الدولةة   اصةةو  اعةةداد الالةة  العلرةةا  ادارة الةةديق العةةن   والرصةةريي 

الرخنواةنت والرراسةالت   وب يندة اللنس  لرني  ال ظ  الكيرانئي   اللوكر  االلكترو ي   ال كي  الرتندر 

لسة    14انو روظفا الدول  ر ة  رالار نرت الرتخ    ن وق ا   ريقمتسوير وانئر الت  انللغ  اال كليزي 

ال نة  رسةؤولينت    ال نةد اا ةن  اللفةظ لواد  جرنعية    لواد  يردي    ريق رد اللواد  مالت(  1991

  ت رية  ريةنرات اللغة  اال كليزية   رجةن  التةمريق كشف الرخنلفنت وااللتيةن  والو نية  ر يةن يةا  شخصي 

دراسةة  الجةةدوع الرنليةة  واسةةنليب تلليةة  وتنيةةي  الرشةةنريط   ريقمد التنةةنرير الرنليةة  يةةا شةةركنت التةةاعةةدا

ل يةا تنلية  الخسةنئر يةا رةاو عرليةنت االكتتةنب وااةر  ريقمرة الرخةنور يةا شةركنت التةادا  اال تصندي 

 .(النيندات االداري  الوسو   ريقمشركنت الت
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 الشركة العراقية للخدمات المصرفية  

 

 نبذة عن الشركة 

 

وترتاو اوزارة الرنلي   1997لس   ( 22  شرك  عنر  رؤسس  اروجب  ن وق الشركنت العنر  ر         

وتترتط انلشخصي  الرع وي  واالستنال  الرنلا واالداري وتعر  وير اسس ا تصندي  تيدف ال  االسين  يا 

ا رجن  ال ن  الرتخص  والخدرنت الرصريي  ويا اونر السينس  اال تصندي  يدع  اال تصند الوو ا 

ط رستوع االدا  اال تصندي الوو ا ارن يلنر اهداف خو  والرنلي  وال ندي  وتلنير اهداف الدول  وري

اري   داخ  تند  الشرك  خدرنتين يا رجن   ن  ال نود العرا ي  واالج اي  واالورا  الرنلي  والرواد ال  الت ري 

الرئيسا يا رلنيظ  اغداد ويروعين يا رلنيظ  الاصرة للسنب الجينت  كزهنالعرا  رق خال  رر

  واالهلي   العرا ي نتين الرترال  ادوائر الدول  والنونا العن  والرصنرف اللكوري  الرستفيدة رق خدر

عت ه ل . و والرعد  1997لس   ( 22-21  الدولي ( والشركنت الرؤسس  اروجب النن وق ر    العراي 

يا رسيرتين رر  لداا  تمسيسين يكن ت الرائدة يا رجن   ن  العرل  والر فردة  الشرك  العنر  شوون كايراً 

ررق دوائر الدول  وكنق تريزهن يا تندي  خدرنتين انلسرع  والد   واالرن   واللر  ال ي له االار يا 

سيورة الرلنيظ  عل  الرن  العن  وتفويت الفرص  عل  االرهنايق الخنرجيق عق النن وق يا االستيال  وال

 عل  الرن  العن .
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 خطة عمل الشركة
 

 -: المبالغ المتوقع نقلها -1

( 46,604,350,000,000الرانلع الرتو ط  نلين انلدي نر العرا ا للرلالت الداخلي  وارن يننرب   -

 دي نر عرا ا. (رليوق راط رلينرات واالارنئ  وخرسوقأست  واراعوق ترليوق وسترنئ  و نو دي نر ي

( 25,723,250,000,000الرانلع الرتو ط  نلين انلدي نر العرا ا للرلالت الخنرجي  وارن يننرب   -

دي نر  (خرس  وعشروق ترليوق وساعرنئ  واالا  وعشروق رلينر ورنئتنق وخرسوق رليوق دي نر ينو 

 عرا ا.

خرس   دوالر ينو  (5,610,223,350االرريكا للرلالت الداخلي    الرانلع الرتو ط  نلين انلدوالر -

 دوالر. (لف واالارنئ  وخرسوقأرة رليوق ورنئتنق واالا  وعشروق رلينرات وسترنئ  وعش

رنئ  االا  دوالر ينو (366,900,000الرانلع الرتو ط  نلين انلدوالر االرريكا للرلالت الخنرجي    -

 دوالر.( لف أوست  وستوق رليوق وتسعرنئ  

 (لفأيوق وساعرنئ  وخرسوق ساع  عشر رل ( ينو 17,750,000ورو  الرانلع الرتو ط  نلين اعرل  الي -

 يورو.

لف أ( 5,155 عدد الرلالت( رن يننرب  عدد الولانت الرتو ط تلنينين للرصنرف ويروعين والشركنت  -

 ( ولب رلل  خنرجا.1,055( ولب رلل  داخلا  4,100ولب واوا ط  

داخلي  ( استرنرة 11,330استرنرة واوا ط  لف أ( 14,715رات الرتو ط ارن يننرب  عدد االسترن -

 ( استرنرة خنرجي .3385 و

 واعه انالرني  ال  الرعندق الاري   و لك اعد أونئرة رتخصص  ل ن  ال ند اكني   يا  ي  الشرك  شرا  -

 استلصن  الروايننت االصولي  ا لك.

 دي نر. (رس  عشر رليوقخ ( ينو 15,000,000 شن  سل  ووارئ لا ني  رنر الشرك  ارالع تخري ا  إ -

 دي نر. (االا  رليوق ( ينو 3,000,000هي  وارالع تخري ا  منر الشرك  واعندة التصين   سوح ر -

 دي نر. (اراع  رليوق ( ينو 4,000,000صين   الرجنريط الصلي  لرنر الشرك  وارالع تخري ا   -

 دي نر. (رليوقست   ( ينو 6,000,000اعرن  صين   و نئي  آ ي  ارالع تخري ا   -

هي  شاك  الكيران  الرئيسي  لجريط وواار مسي  لرنر الشرك  رط اعندة تاق لول  التلك  والسيورة الرئي -

دي نر ارني   (خرس  وعشروق رليوق ( ينو 25,000,000ورللننت رنر الشرك  وارالع تخري ا  

نسانت ارارت التصليح جيزة يل  السينرات ولماليدوي  وتعزيز شعا  الصين   ا ال  شرا  العدد

( 25,000,000والفل  و لك لديرور  عر  السينرات وتووير عرلينت التصليح وارالع تخري ا  

 رليوق دي نر. (خرس  وعشروق ينو 

( درجنت وظيفي  رق ررق شنرر ه ل 10ت  استلصن  رواين  السيد وكي  وزير الرنلي  عل  تعييق   -

 الرلنيظ  الر كورة   وع وعل  اق يكوق التعييق رق سك  يالشرك  لسد لنج  الشرك  يا يرا رلنيظ  

ق رق ه ل الشرك  ت  اعندة التعييق لروظفيق رستنليوت  استلصن  رواين  دائرة الرواز   كرن سي لصراً 

( روظف اصف  6سيت  تعييق روظفيق اوا ط   .( روظفيق4وررق تند  اولب العندة التعييق واوا ط  

  لي  يت  استلصن  رواين  رجلس ادارة الشرك  ورق ا  الدائرة النن و ي  عند كو ي  رق  وي الشيدا
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( روظف رق الرصرف الص نعا للعر  اصف  سنئر يا ه ل 30ا لك ارني  ال  ت سيب روظفيق اعدد  

 .اعد استلصن  الروايننت االصولي  الشرك 

 

 

 

 
تووير  درات روظفا الشرك  يا العر  رق خال  زجي  يا الدورات التدرياي  وارن يتالئ  رط  -

( روظف يا ه ل الارارت الرتخصص  100االختصن  العلرا والري ا لي  سيت  اشراك رن يننرب  

  ( ار نرت تدرياا رت وا يا كني  االختصنصنت انالرني  ال  الرشنرك  انلارارت التدرياي50واوا ط  

( وجانت تدرياي  وارالع تنديري اجرنلا 6( ارارت واعدد  10الر عندة خنر  العرا  واوا ط  

 دي نر الرير. (اراعرنئ  رليوق ( دي نر ينو 400,000,000 

( عجل  وارالع اجرنلا 40( عل  عجالت ارنيي  واوا ط  GPSراو ر ظورنت تتاط العجالت   -

 رير.دي نر ال (ستوق رليوق ( ينو 60,000,000 

رنئتنق  ( ينو 200,000,000تووير اررج  االسترنرة االلكترو ي  لولانت  ن  العرل  وارالع اجرنلا   -

 دي نر. (رليوق

استكرن  رشروا  ن  تصوير كنريرات السينرات ال  الرنر الرئيسا للشرك  رط  وط رينر لر ظورنت  -

الرني  ال  رالع دي نر ان (وقرنئتن رلي ( ينو 200,000,000الكنريرات االخرع وارالع  درل  

 لف دي نر شيرين لك  سينرة.أ( عشروق 20,000 

ع  وستوق تس ( ينو 69,801,000استكرن  رشروا اللوكر  االلكترو ي  لي  ت  تو يط العند ارالع   -

 ( ينو 13,960,200وت  تسديد الديع  االول  ارالع   (لفأرليوق وارن رنئ  ووالد 

 دي نر. (لف ورنئتنأئ  وستوق االا  عشر رليوق وتسعرن 

والرالع الرتانا  ترت  اعرن  الشرك العر  جنري الستكرن  ت في  العند ال ي يعتار الا ي  التلتي  أل -

واق شاك    دي نر (لف وارن رنئ أخرس  وخرسوق رليوق وارن رنئ  واراعوق  ( ينو 55,840,800 

( ينو رنئ  رليوق 100,000,000لتواينين وارالع  اللكور  االلكترو ي  تتولب عدة اجيزة ورعدات 

 دي نر.

استكرن  رشروا اال ترا ت واصدد تو يط العند والا يشر  تسديد اشتراكنت شيري  لك  رو ط وارالع  -

( وارالع اجرنلا  درل 6لف دي نر لي  اق اجرنلا عدد الروا ط  أسترنئ  ( 600,000 

دي نر انالرني  ال  االجيزة والرعدات  (لفأرنئتن االا  واراعوق رليوق و ينو ( 43,200,000 

 دي نر. (خرس  وساعوق رليوق ( ينو 75,000,000الرللن  ارالع  

( ينو عشروق رليوق ورنئ  وستوق 20,160,000اشتراك خدر  اال تر ت ارالع اجرنلا س وي  درل   -

 لف دي نر.أ

يوا   وع  ارض واستخدارين كرا  إل شرا توسيط يرا الشرك  يا الر ون  الج واي   يرا الاصرة( و -

( ينو 1,000,000,000السينرات و لك اعد استلصن  الروايننت االصولي  ا لك وانير  تنديري   

 والد رلينر دي نر الرير.

يا  ي  الشرك  شرا   وع  االرض العنئدة للرصرف الص نعا و لك اعد استكرن  دراس  الجدوع  -

 عدره. اال تصندي  والتا تلدد الشرا  رق

رق اعرن  سيت  عر  تنيي  لرخنور السالر  الري ي  وتلديد  سا  الخوورة وتلديد الرعنلجنت رق ر -

 .ادارة الجودة يا الشرك 

 ( ينو رليوق دي نر.1,000,000وانع  الكراس الس وي الخن  انلشرك  وارالع تنديري   -
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الشرك    الكرادة واكلف  تنديري   تجديد العند رط شرك  العصن السلري لت ظيف الرنر الرئيسا الدارة -

 ( ينو اا نق واراعوق رليوق دي نر الرير.42,000,000 

 

 

 
 

 

 خرس  ( ينو 75,600,000( واكلف  تنديري   2شرا  سينرات ايك اب تويوتن خدري  للواجانت اعدد   -

 .دي نر (لفأوساعوق رليوق وسترنئ  

اراع   ( ينو 4,500,000وارالع اجرنلا  ( 3وق(  وا تيسوت واعدد   3شرا  سالت ك توري   -

 دي نر الستعالرنت رنر الشرك . (لفأرليوق وخرسرنئ  

-  ً  عل  ال ظني  العنر  وارالع شرا  دايع  هوا  وويل  يو  انب الدخو  الرئيسا للشرك  لفنظن

 دي نر. (لفأاالارنئ  وخرسوق  ( ينو 350,000 

رنئ  وساع   ( ينو 107,100,000( واسعر  3 شرا  سينرات هو داي ان   وا  ستنريكس( عدد  -

 دي نر. (لفأرالييق ورنئ  

 يا  ي  الشرك  يتح يرا لين يا ا لي  كردستنق يا رلنيظ  اراي . -

تجديد كني  العنود الرارر  رط الشركنت والرصنرف  اللكوري  واالهلي ( والسعا ال  توسيط  شنو عر   -

 جديدة.الشرك  رق خال  التعن د رط جينت رستفيدة 

ريق والسعا ال  توسيط  شنو عر  الشرك  رق خال  التعن د رط جينت رستفيدة متجديد كني  وانئر الت -

 جديدة.

ا شن  ولدات للتصنريح االر ي  يا يروا الشرك  لرتناع  سينس  التصريح االر ا وعر   س  لكني   -

اب الخنرجي  ييرن يخ  كني  االاويرا الشرك  أوالندي  وان ا الجديد يا الرنر الرئيسا رفنتيح الشرك  

 سنرين ويروعين ارني  ال  عر   س  التينوي  لكني  العجالت العنرل  لدع ه ل والداخلي  التناع  أل

 .الشرك   اللصي   والرراين  والخدري (

 
 

 

 نجازات الشركة العراقية للخدمات المصرفية والمقارنة بالمخطط إجدول خاص ب

 2021من خطة عام 

 دينار
 

االنجاز  نسبة 2021عام المتحقق الفعلي ل االجمالي المخطط طبيعة النشاط

 المتحقق

 47,351,000,000 االيرادات

 

48,368,807,386  102% 

 25,671,906,020 ال فننت

 

14,992,762,899 

 

58% 

 

دي نر  الرالع الر نو   

 عرا ا

72,327,600,000,000 

 

82,815,173,072,694 

 

114.5% 

 5,977,123,350 دوالر الر نو   الرالع 

 

8,433,879,958 

 

141% 

 %25 4,408,190 17,750,000 يورو الرالع الر نو   
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 شركة إعادة التأمين العراقية العامة

 

 نبذة عن تاريخ الشركة

 

داخة  تنو  شرك  اعندة التمريق العرا ي  يةا ادارتيةن للرلنيظة  االسةتارنري  اةزرا االسةتارنرات الرتعةددة 

 -وخنر  العرا  ورق اه  ه ل الرسنهرنت الداخلي  والخنرجي  وها :

 االستارنرات الرنلي  وويل  االج    ونا رختلو( . -

 االستارنرات الرنلي  وويل  االج    ونا خن ( . -

 االستارنرات يا  روض االسكنق للروظفيق واال راض العننري وترلك العننرات وتمجيرهن . -

   لا نق   اليرق .يس شركنت عراي  يا الالريق االستارنرات يا تمس -

االستارنرات يا الا وك عل  شك  ودائط والرسنهر  يا الص ندير االستارنري  اةنلعرالت الصةعا  وافنئةدة  -

 رجزي  .

 ايط وشرا  االسي  الرراض اال ت ن  والرتنجرة . -
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 انجازات الشركة
 

خرسة  عشةر  دي ةنر ينةو   (306 / 15,973,139,714) للفتةرةالغةت اال سةنو الفعلية  الةواردة للشةرك   .6

لةةف وسةةاعرنئ  واراعةة  عشةةر دي ةةنر أاعوق رليةةوق ورنئةة  وتسةةع  واالاةةوق رليةةنر وتسةةعرنئ  واالاةة  وسةة

ً  (يلسةةنوسةةت  واالارنئةة    (8,968,250,000يالةةع   2021اةةمق الرخوةةو لغنيةة   ينيةة  سةة    الريةةر. علرةةن

 ي رةنأالريةر.  (لةف دي ةنرأيةوق ورئتةنق وخرسةوق وارن ية  وسةتوق رلارن ية  رليةنر وتسةعرنئ   ينةو  دي نر

 لصةنر تةةماير جنئلةة  كورو ةةن إوسةةاب هة ا ال رةةو يعةةود الةة    (%178    جةةنز يعلية  تنةةدر اةةإيراة   سةةا  

 .عل   تنئتأروظفيق رق اج  تلنير جيود جريط ال نيرظوت

وسةةاعوق االاةة  رليةةنر وسةةاع   دي ةةنر ينةةو ( 3,077,304,118   079  رادات  سةة  االسةةتارنرإيةةالغةةت  .7

ق الرخوةو لغنية  . عرن امالرير ( ي  عشر وتسع  وساعوق يلسناللف ورنئ  وارنآرنئ  واراع  رليوق واالا

واالاةةة  وارةةةن وق رليةةةوق رليةةةنراق وسةةةترنئ   ينةةةو دي ةةةنر ( 2,683,300,000لةةةع  ا 2021 ينيةةة  سةةة   

 (.%115     تندر اي رنيرا   سا  ا جنز يعليأالرير.  (لف دي نرأواالارنئ  

ً   شةركالنلع الرستردة رق االرصدة الرستلن  لصنلح ارالع رجروا ال .8  (2,686,479,611رنةدارل   رالغةن

 لةد عشةرألةف وسةترنئ  وأق رليوق واراعرنئ  وتسةع  وسةاعوق رلينراق وسترنئ  وست  وارن و ينو  دي نر

لةةف أرليةةوق وسةةاعرنئ  وتسةةع  واالاةةوق   ريكةةاأر (دوالر 1,739,007   75  . وكةة لكالريةةر (نردي ةة

 .الرير (وساع  دوالر وخرس  عشر س ت

 

 2021 / مين العراقية العامة لعامأعادة التإستمارة خطة عمل شركة إ

 البديل االول في حالة وجود معوقات دائمة )المقياس الكمي  أو المقياس الزمني للهدف(

 

وحدة  طبيعة النشاطات المخططة

 القياس

 الكمية او

 القيمة

نسبة تغيير 

المخطط 

الى مخطط 

العام 

الماضي 

% 

نسبة تغيير 

المخطط الى 

الفعلي للعام 

 الماضي %

التاريخ المتوقع 

 لالنجاز

      خو  االهداف  (1 

     النشاطات المخططة -أ

لف أ الراح ال ينئا

 دي نر

581607 57,89 64,03 31 12 2021 
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                  النشاطات األخرى -ب

       سنواأل :اوال  

اال سنو الواردة رق داخ   -1

 العرا 

ألف 

 دي نر

8968250 18,88 19,99 31 12 2021 

األ سنو الواردة رق خنر   -2

 العرا 

ألف 

 دي نر

               100 31 12 2021 

لف أ الرجروا رق الداخ  والخنر 

 دي نر

8968250 18,88 21,53 31 12 2021 

ق تواجد ررالا إال إالرنلي  والسينسي  االستا نئي   رتو ف اساب الظروف التسوير الخنرجا :ثانيا  

جترنعنت رجنلس االدارة واللجنق والرؤتررات خنر  العرا  إالشرك  يا 

 يتيح لين رتناع  االرور الرتعلن 

االعرن  عل  اللنسا   :ثالثا  

 االلكترو ي  

     

 2021 12 31 100 صفر 2 عدد  ظر  جديدةأت في   -1

 2021 12 31 100 صفر 2 عدد دراس  أ ظر  جديدة  -2

 +  ران ا التشييد :رابعا  

 (االستارنرات

لف أ

 دي نر

  صفر صفر 8000,000

لف أ الصين   :خامسا  

 دي نر

70000 7,69 704,50  

لف أ يرادات االستارنرات إ سادسا:

 دي نر

2,683,300 1,89  2,02)  

      التدريب :سابعا  

  337,5 25 70 عدد التدريب داخ  العرا    (1)

      الرسنعدات الف ي   (2)

  257,14 25 50 عدد داخ  العرا  -أ

                        عدد خنر  العرا  -ب

                        عدد التدريب خنر  العرا   (3)
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  300 300 4 عدد االالن  والتننرير :ثامنا  

      خو  التكنليف (2 

ألف  االجور الرخوو  -أ

 دي نر

1,407,710  3,45) 4,08  

ألف  الرصنريف االداري  -ب

 دي نر

2,007,710 1,63 25,92  

لف أ رصنريف الون   - 

 دي نر

76,000 15,15 63,35  

لف أ رصنريف اخرع رت وع  -د

 دي نر

324,000 5,96 31,53  

لف أ سنعنت عر  ارنيي  –ل 

 دي نر

                         

      الروارد الاشري  ( 3 

  29,63 2,94 105 عدد الدرجنت االختصنصي  -أ

  10,34 5,88 32 عدد الدرجنت الف ي  -ب

  14,28 30 7 عدد الدرجنت االخرع -ت

  22,03 1,37 144  الرجروا
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 مين العراقية العامةأشركة الت

                      
 

 مهام وواجبات الشركة
  

 

اق رين  وواجانت الشرك  تترا  اتسةوير واةنئر التةنريق ارختلةف ا واعيةن وتةويير اللرنية  التنري ية  للرشةنريط 

والعنود الرارر  رط الرصنرف والشركنت والجينت االخرع وااليراد ورن تعكسه رق ايرادات للشةرك  تسةر  

والرسةةتفيديق والرسةةتلنيق اروجةةب عنةةود ان سةةنو التةةنريق وانلرنناةة  تنةةو  اةةديط التعويرةةنت للةةنرلا الواةةنئر 

 التنريق.
 

 الخطة االنتاجية
 

ريق علة  الليةنة ا وعيةه مريق ان واعيةن الرختلفة  سةوا  يةا التةمسنو الرتلننة  عةق تسةوير واةنئر التةتترا  انال 

  ,اللةواد  العنرة ,اللريةر ,الي دسةا ,لعن  ارلنيظة  الرتعةددة  السةينراتريق امالجرنعا( وك لك الت , الفردي

( رليةنر دي ةنر  والةد وسةتوق رليةنر دي ةنر( و ةد 61  2021الارنئط( لي  اق خو  الشرك  لعن      الالري

( رليةةوق دي ةةنر  رنئةة  وسةةت  رليةةنر وارن رنئةة  ووالةةد 106861ا سةةنو اجرنليةة    2021لننةت الشةةرك  لعةةن   

 % عق الرخوو.75وستوق رليوق دي نر ( ازيندة  ساتين 
 

 التعويضات المدفوعة
  

 نرةت الشةةرك  اةةديط التعويرةنت للةةنرلا الواةةنئر والرسةتفيديق اروجةةب عنةةود التةنريق وارالةةع اجرةةنلا رنةةدارل 

% عةةق 46( رليةةوق دي ةةنر  والةةد وخرسةةوق رليةةنر وسةةت  وخرسةةوق رليةةوق دي ةةنر( ازيةةندة  سةةاتين 51056 

 الرخوو .
 

 النشاط االستثماري
 

ليةوق دي ةنر  االاة  رليةنرات واالاةوق رليةوق دي ةنر( ( ر3030  2021الغت ايةرادات االسةتارنر خةال  عةن   

 ( عق الرخوو.%1وان خفنض  ساته  
 

 المصروفات االدارية
 
 

( رليةةوق دي ةةنر  خرسةة  رليةةنر وتسةةعرنئ  وسةةت  وتسةةعوق رليةةوق 5996نرةةت الشةةرك  اصةةرف رالةةع رنةةدارل   

علرةنً  2021االدارية  لعةن   % رق اجرنلا خوة  الرصةنريف 69دي نر( كرصنريف اداري  وها تشك   سا  

 % رق اجرنلا الرصروينت االداري  للعن  الر كور.79اق لسنب الرواتب واالجور يشك   سا  
 

 التدريب والتطوير
 

( روظفةةنً يةةا الاةةرارت التدريايةة  80لية  تةة  تةةدريب   2021% رةةق خوةة  التةةدريب لعةةن   70تة  ت فيةة   سةةا  

ق ولاة  الرعيةةد العةنلا للدراسةنت الرلنسةةاي  والرنلية    تخصةة  ( ونلاةن رةة15الرتعةددة ارةني  الةة  اسةتنان   

 تنريق وتدرياي  يا الشرك  لردة ست  اشير كجز  رق رتولانت  ي  الشيندة الر كورة.
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 صافي الربـح 
 

( رليةةوق دي ةةنر  عشةةرة رليةةنر وتسةةعرنئ  وسةةاع  عشةةر رليةةوق 10917لننةةت الشةةرك  رالةةن صةةنيين ارنةةدار  

 % عق الرخوو.47دي نر( ا سا  ا جنز 

 

 
 

 الشركة انجازات
 

 
 

 ب التنفيذ للخطط الرئيسية للشركةجدول يبين تفاصيل المخطط والمتحقق ونس

 

االجمالي المخطط  طبيعة النشاط

  2021  لعام

 لعامالمتحقق الفعلي 

2021 

 نسبة التغيير

 %173 109411103 63080000 ايرادات العرلينت التمري ي  

 %99 3030075 3050000 ايرادات االستارنر

 %189 94677090 50000000 رصروينت العرلينت التمري ي 

الرصةةروينت االداريةة  والتلويليةة  

 االخرع

7804285 5995721 69% 

 %147 10917327 74425715 صافي الربح

 

 –ريق يةةا العةةرا  مصةةالح  وةةنا التةةإن  يةةا جنرعةة  ال يةةريق تلةةت ع ةةواق  الرسةةنهر  يةةا الرةةؤترر الرنةة -

 .(تلدينت الوا ط وير  الرستنا 

ريق مالرةنلا والرلنسةاا تلةت ع ةواق  التةالرسنهر  وادارة ورش  العر  التةا ا يرةت يةا رركةز التةدريب  -

 يا العرا  وا تصند رناعد ال فو(.
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 مصــــرف الرافديـــن

 

 

 رؤيا ومهام المصرف 

 

 

 واسةتنال  رةنلا رع وية  اشخصةي  ويترتةط انلكنرة  للدولة  وررلةوك  اتيةن وررةو  1941 يا سة   تمسس      

 . ا تصندي  اسس وير ويعر  واداري

 التةا كن ةت االج اية  الرصةنرف يةروا رق العديد ايق التجنري  الصيري  يرنرس وو ا رصرف كمو  وعرله

 الرصةنرفلتوليةد   1974 عةن  وا تيت 1964 عن  ادأت رتعددة درت اررال  ورر آ  اك العرا  يا عنرل 

اتروية   ينةو  العةرا  الة ي يةا الوليةد التجةنري الرصرف أصاح ال ي الرايديق رصرف رط ودرجين التجنري 

 اوةنر يةا التخويوية  وكة لك والنةرارات الت رية  خوةو ويةر الرتعةددة الةوو ا اال تصةند ويةروا  ونعةنت

 . الرتننعديق رواتب اتوزيط وينو  للدول  وال ندي  الرنلي  السينسنت
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 ( 1جدول رقم )

 13/12/2021المركز المالي للمصرف لغاية بيانات عن قائمة 
 

 2021الرصيد بالدينار العراقي لسنة  التفاصيل رقم الحساب

 19,445,399,517,319 ال نود 18

 4,296,388,605,248 االستارنرات 15

 17,775,511,696,489 لج  االئترنق ال ندي 14

 3,773,667,726,228 الروجودات االخرع 17 -16 - 12 -11

 45,290,967,545,284 مجموع الموجودات

 226,000,000,000 س الرن أر 211

 228,293,643,220 االلتينونت  214 - 212  

 1,633,870,316,636 النروض الرستلر  242 - 241 

لسنانت جنري  وودائط  25

  لج  االيداعنت(

35,947,431,106,294 

 7,255,372,479,134 رولوانت اخرع 26

 45,290,967,545,284 رجروا رصندر التروي  

 1,163,789,558,553 رجروا االيرادات 

 730,699,490,632 رجروا الرصروينت 

 433,090,067,921 الفنئض 
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 حجم السيولة (2) جدول رقم

 باستثناء المصارف حسب النوع للقطاعات المقيمةودائع الجهات االخرى 
 

 

 القطاعات

 ودائع التوفير الودائع ذات الطبيعة الجارية الودائع الجارية

عملة  دينار

مقيمة 

 بالدينار

عملة  دينار

مقيمة 

 بالدينار

عملة  دينار

مقيمة 

 بالدينار

 0 0 0 0 0 0 حكومةال

       اللكور  الرركزي  -

       اللكور  الرللي  -

    646,609,495  19,494,185,145 وزاراتال

       ررنق االجترنعاال

       ا وك الرركزي ال

 انستا ن  أخرع شركنت رنلي  

 الرصنرف(

      

 0 0 0 0 0 0 شركنت رير رنلي 

 0 8,031,818,050  1,706,169,047  2,217,509,466  ونا رللا

  8,031,432,483  1,669,535,266  610,050,386 ايراد -

  385,567  16,633,781  1,607,459,080 رؤسسنت رير هندي  للراح -

       االسر -

 0 8,031,818,050  2,352,778,543  21,711,694,611 1مجموع ال

       (2الفوائد الرلنن  رير رستلن  الديط  

 0 8,031,818,050  2,352,778,543 0 21,711,694,611 (2+1المجموع الكلي )
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 اإلنجاز للخطط والمشاريع الخاصة بالمصرف 
 

 

 دينار عراقي قروض االئتمان المصرفي

 المنجز المخطط نوع النشاط 

 455,095,667,132 272,500,000,000 االسكنق الخن  ار تساا الرصرف

 18,809,200,000 30,000,000,000  روض الدرجنت الخنص 

 15,881,000,000 75,000,000,000 ( رليوق50االسكنق الخن  انلرواو يق  

 113,346,403,244 150,000,000,000 رشروا اسرني  السك ا

 132,474,171,948 175,000,000,000 سينرات الشركنت

 57,006,906,834 300,000,000,000  روض الرشنريط الصغيرة

 0 10,000,000,000  الصلنب الف ند (النروض التشغيلي  

 3,048,500,000 40,000,000,000  روض االوان  والصيندل  والرختارات الواي 

 0 2,500,000,000  روض تفجير لرير الكرادة والشورج 

 161,000,000 22,500,000,000  روض الرختارات الواي  

 979,000,000 7,500,000,000  روض الالو  العلري 

 4,033,000,000 200,000,000,000 التسييالت الرصريي   ونا خن 

 339,405,000,000 500,000,000,000 التسليفنت   كني  ا واا السلف

 49,254,250,000 3,575,000,000,000 النونا الخن  النروض االستارنري 

 359,091,000 832,000,000 شرا  الركنئق واالالت الرصريي 

 31,452,000 75,000,000,000 وور  ران ا وا شن ات

 588,638,946 5,500,000,000 صين   ران ا وا شن ات 

 193,236,000 1,375,000,000 صين   اآلالت والرعدات

النروض التشغيلي  الصلنب الردارس االهلي  ورينض 
 االوفن 

25,000,000,000 8,200,000,000 

 14,253,702,461 330,000,000,000  روض الترري  والتمهي  الدور السك ي 
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 المنجز المخطط نوع النشاط

 31,912,400,000,000 30,000,000,000,000 الرانلع الررسل  ال  الفروا  ند عرا ا  دي نر(

 363,387,888 200,000,000 الرانلع الررسل  ال  الفروا  ند اج اا  دوالر(

الفروا والا ك الرركزي  ند عرا ا الرانلع الرستلر  رق 
  دي نر(

30,000,000,000,000 32,060,873,000,000 

الرانلع الرستلر  رق الفروا والا ك الرركزي  ند اج اا 
  دوالر(

200,000,000 132,730,122 

 89,101 112,000 الصكوك الررسل  ال  الفروا  ديتر(

 92,165 112,000 الصكوك الرستلر  رق الفروا  ديتر(

 13,395,577,710 3,920,000,000 الرانلع الرستلصل  انلدي نر رق النس  النن و ا

 12,340 98,154 الرانلع الرستلصل  انلدوالر رق النس  النن و ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

ع ا               

 المنجز المخطط نوع النشاط

 1,190,022 3,212,500 إصدار الاون   ال كي 

 2 2 إصدار خونانت الررنق

 10 13 الغن  خونانت الررنق

 4,830 4,020 اللواالت الخنرجي  الصندرة الرانع 

 76 59 اللواالت الخنرجي  الواردة الرسلوا 

 400 303  ند لدع الرصنرف الخنرجي 

 17,370 17,500  ند لدع الفروا الخنرجي  اجريط الرانلع التا  يدت

 4,712 4,741 كشف النيود الرسددة وايرنح رنت  تسديدل
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 مصــرف الرشيـــد

 نبذة عن المصرف 

اروجةب النةن وق ر ة   1988كار رصرف لكورا يا العرا  تمسةس عةن  أيعد رصرف الرشيد ان ا          

ويخرةةط الرصةةرف  1997( لسةة   22صةةاح شةةرك  عنرةة  اروجةةب  ةةن وق الشةةركنت العنرةة  ر ةة   أ( و52 

 .وديواق الر نا  الرنلي لر نا  الا ك الرركزي العرا ا 

اهدايه يا دع  اال تصند الوو ا يا رجن  الصةيري  التجنرية   1998( لس   7و د لدد  ظنره الداخلا ر    

واستارنر االروا  وتندي  التروي  لرختلف النونعنت وير خوو الت ري  والنرارات التخويوية  لةدع الرصةرف 

 ( يرعنً ر تشرة يا أ لن  العرا  كني .151 

 

 رسالة المصرف
 

الرسةنهر  يةةا ت ريةة  األ تصةند العرا ةةا عةةق وريةةر تنةدي  خةةدرنت رصةةريي  رتكنرلة   ات جةةودة عنليةة  لسةةب 

 .الرعنيير العنلري  الرائدة

 

 وظائف المصرف

 

 .الصيري  التجنري  الشنرل  -1

 .الخنر ستارنر االروا  يا الداخ  وإ -2

 .تروي  جريط النونعنت اال تصندي  وير خوو الت ري  -3

ية  الرترالة  انللسةنانت الجنرية  والتةويير والودائةةط تنةدي  الخةدرنت الرصةريي  يةا رجةن  الرعةةنرالت الداخل -4

 والتسةةييالت االئترن يةة  لاليةةرادانلعرلةة  االج ايةة ( انلةةدي نر والنةةروض الرت وعةة    الاناتةة  ورةة ح السةةلف و

 .الشركنتو

  وتلصةةي  ح االعترةةندات الرسةةت ديينةةد  الرصةةرف خدرنتةةه يةةا الرعةةنرالت الخنرجيةة  الرختلفةة  يةةا يةةت -5

 .ال  العرا اللواالت واصدار خونانت الررنق واجرا  التلوي  الخنرجا رق و

لسةنانته وتخرةط اعرنلةه ويرنرس الرصةرف اعرنلةه يةا اوةنر النةوا يق و التعليرةنت ال نية ة يةا العةرا .  -6

 .لتد ير ديواق الر نا  الرنلي 
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 المصرف  نجازاتإ

 

 

 مقارنة بالمخطط لنفس العام  2021المتحقق الفعلي لعام / 

 دينار                                                                                             

 

 النسبة المتحققة

 

لعام المتحقق الفعلي 

/ 2021 

 

 االجمالي المخطط
 
 

 طبيعة النشاط

 

88% 

96% 

 

439309655 

383771900 

 

 498953000اإليرادات     

 399688475   الرصروينت  

 
 

 تجاري

 

56% 

 

55537755 

 

 99364525   صنيا الراح   
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 إجراءات تحصيل ديون المصرف 

 المبلغ العدد التفاصيل 

 4,517,473,907   الرانلع الرستلصل  عق الدعنوع الجزائي   دي نر(

 840,510,690 47 الرلنل  ال  شعا  اللنو   دي نر(الديوق 

 300,523 19 الديوق الرلنل  ال  شعا  اللنو   دوالر(

 45,438,455,668   الرانلع الرستلصل  انلدي نر

 77,520   الرانلع الرستلصل  انلدوالر

 1,147,555,250 36 الدعنوع الرننر  رد الرصرف 

 56,931,516,430 18 الدعنوع الرننر  رد الغير

 1,102,710,325 34 الرعنرالت التا ت  يك الرهق ع ين

الرعنرالت التا ت  ايننف االجرا ات النن و ي  النين 
  دي نر(

26 198,847,096 

الرعنرالت  التا ت  ايننف االجرا ات النن و ي  النين 
  دوالر(

3 21,610 

 10,000,000,000   الرعنرالت الت في ي 

 35,264,080,687 45 التا ت  التخوي  اايعين  دي نر( الرعنرالت

 633,000 3 الرعنرالت التا ت  التخوي  اايعين  دوالر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبالغ المستحصلة بالطرق الودية
 دي نر عرا ا      

 المجموع الكلي الفائدة المستحصلة  المبالغ المستحصلة 

4,246,743,332 316,501,006 4,563,244,338 
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 النقد العراقي

 دينار  

 218,995,123,000 رجروا االيراد رق الفروا ال  الخزي   

 7,300,000,000,000 رجروا االيراد رق الا ك الرركزي ال  الخزي  

 7,747,963,414,000 رجروا الرصروف رق الخزي   ال  الفروا  

 9,900,000,000 رجروا الرصروف رق الخزي   ال  الا ك الرركزي 
 

 

 النقد االجنبي بالدوالر

 49,040,840 رجروا الوارد الكلا

 38,252,886 رجروا الصندر الكلا 
 

 

 قسم االئتمان 
  

 المبلغ التسهيالت المصرفية 

 25,421,200,000 ر ح  روض ارشنريط صغيرة  دي نر(

 340,000,000 ر ح  رض اسكنق رواو يق  دي نر(

 20,350,000,000 تجنري  دي نر(ر ح  رض 

 37,000,000,000 ر ح  رض استاارنري  دي نر(

تسديد اللواالت الراتنع  وال نتج  عق تصفي  الرو وينت للر نور 
 الرلررة  دي نر(

258,704,970 

اللواالت الصندرة لتلوي  رواتب الرتننعديق الرنيريق خنر  
 العرا   دوالر(

7,757,412 

الواردة لتلوي  رواتب الرتننعديق الرنيريق خنر  اللوالت 
 العرا   دوالر(

737,600 

 2,141,335,790 إوفن  رعنرالت  روض وسلف الرتوييق  دي نر(

 15,151,500,000 رصيد س دات الرننوليق  دي نر(

 4,761,657,680 عرول  وانئر التمريق  دي نر(
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 المبلغ شركات التمويل الذاتي

 61,500,000,000 شركنت التروي  ال اتا روض 

 1,458,334,000 رجروا أص  النروض الرسددة 

 34,960,104,988 رجروا الفوائد الرسددة 
 

 

 المبلغ مجموع المنح والزيادة

 280,000,000 لزيراق

 450,000,000 تروز

 613,000,000 آب

 805,000,000 أيلو 

 535,000,000 تشريق األو 

 160,000,000 الان اتشريق 

 605,000,000 كن وق األو 
 

 دينار عراقي                                                                                   

منح سقوف ائتمانية وقروض سيارات لفروع داخل وخارج 
 بغداد 

 المبلغ

 153,800,000,000 كن وق الان ا

 627,125,000,000 شانو

 443,450,000,000 آ ار

 319,550,000,000  يسنق

 143,350,000,000 آينر

 1,373,275,000,000 لزيراق

 165,150,000,000 تروز

 174,900,000,000 آب

 23,470,000,000 أيلو 

 45,220,000,000 تشريق االو 

 95,265,485,800 تشريق الان ا

 13,772,844,037 كن وق االو 
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 الحواالت الصادرة والواردة للمصرف 

  
 المبلغ بالدوالر الحواالت الخارجية الصادرة

 599,292 كن وق الان ا

 998,382 شانو

 738,446 ا ار

 592,785  يسنق

 909,042 رنيس 

 632,516 لزيراق

 426,018 تروز

 684,184 اب

 851,300 ايلو 

 910,780 تشريق االو 

 107,867 تشريق الان ا

 38,344 كن وق االو 

 7,488,956 المجموع
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 المبلغ بالدوالر الحواالت الواردة

 195,980 كن وق الان ا

               شانو

 51,780 ا ار

                يسنق

 48,980 رنيس

 48,980 لزيراق 

 146,960 تروز

               اب

               ايلو 

 48,980 تشريق االو 

 146,960 تشريق الان ا

 48,980 كن وق االو 

 737,600 المجموع
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 القروض
    

 التفاصيـــــل
 قطاع عام قطاع خاص

 المعادل بالعراقي دينار عراقي  المعادل بالعراقي دينار عراقي

ال شنو الرنلا عدا 
 0 13,608,000,000 0 0 الرصنرف

 0 0 58,784,751 3,541,848,334 التجنريال شنو 

 0 9,255,011,056 152,608,874 415,325,540 ال شنو الص نعا

 0 420,000,000 0 31,737,133 ال شنو الزراعا

 1,314,915,510 8,711,152,780 350,400,000 23,317,746,771  شنو الا ن  واالعرنر

 3,854,342,161 777,600,000 0 4,068,961,193  شنو ال ن  واالتصنالت

 0   0 16,685,299  شنو الون  

 0 1,526,400,000 0 384,663,698 خدرنت عنر 

 5,169,257,671 34,298,163,836 561,793,625 31,776,967,968 المجموع
 

 

 

 

 السلف
    

 التفاصيــــل
 قطاع عام قطاع خاص 

 المعادل بالعراقي دينار عراقي  المعادل بالعراقي دينار عراقي

ال شنو الرنلا عدا 
 0 1,863,989,302 0 810,304,959 الرصنرف

 0 0 0 0 ال شنو التجنري

 0 0 0 0 ال شنو الص نعا

 0 0 0 0 ال شنو الزراعا

 0 0 0 0  شنو الا ن  واالعرنر

 0 0 0 0  شنو ال ن  واالتصنالت

 0 0 0 0  شنو الون  

 0   0 17,185,622,712 خدرنت عنر 

 0 1,863,989,302 0 17,995,927,671 المجموع
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 المصرف العقاري

                      

   رؤيا المصرف

  

 1949رنلةةه يةةا ادايةة  عةةن  وانشةةر اع 1948لسةة    18تمسةةس الرصةةرف العنةةنري اروجةةب النةةن وق ر ةة     

رلينر دي نر سةنه  الرصةرف العنةنري اشةك  ( خرسوق 50سرا  درل رليوق دي نر ورأسرنله لنلينً  إارأسرن  

كاير يةا الرعنلجةنت االسةكن ي  ولةه اصةرنت وارةل  يةا التوسةط العررا ةا لردي ة  اغةداد والرلنيظةنت خةال  

النرق الرنرا ويرتلك  نعدة روجودات رخر  اشك  ارارا رتريزة و تيج  لسينسنت اال ظر  السةنان  تةد ا 

اصةةاح الرصةةرف العنةةنري  1997الرؤسسةةنت اللكوريةة  سةة    رسةةتوع ادا ل ع ةةدرن ورةةعت سينسةة  اصةةالح

شرك  عنر  وولدة ا تصندي  ررول   اتيةنً وررلوكة  للدولة  انلكنرة  ويترتةط اشخصةي  رع وية  واسةتنال  رةنلا 

 واداري.

 

 اهداف ومهام المصرف

 

جةنلا  تصةند الةوو ا يةا ريعر  الرصرف العننري وير اسةس ا تصةندي  وييةدف الة  الرسةنهر  يةا دعة  اال

ويةةر خوةةو الت ريةة  والنةةرارات التخويويةة  ويسةةت د  (والصةةيري  التجنريةة  واالسةةتارنر العنةةنري اإل ةةراض 

الرعةةد  و ةةن وق  1976لسةة    161الرصةةرف يةةا اوةةنرل النةةن و ا علةة   ةةن وق الرصةةرف العنةةنري الرةةر   

وتعديالتةه وكة لك علة  ال ظةن  الةداخلا للرصةرف العنةنري الرةةر    1997( لسة   22الشةركنت العنرة  ر ة   

 ا للرصةرف رسةنل  عرة  واسةع  جةداً ل. و د رة ح ال ظةن  الةداخالصل والنوا يق ال ني ة  ات  1999لس    (2 

 .لت وا يا تندي  الخدرنت الرصريي وه ل ريزة تسنعد عل  ا
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 ات المصرف انجاز
  

اوال   روض راندرة الا ك الرركزي العرا ا   روض شةرا  ولةدات سةك ي  رةرق الرجرعةنت السةك ي   -1

الرجرعةنت السةك ي    روض شةرا  خةنر   رعنرل  5702الرصروي    االستارنري  والغت عدد رعنرالته 

 رعنرل (. 7871عدد رعنرالته الرصروي     والغت

لنةن وق االسةتارنر رشنريط االستارنري  السك ي  الخنرع  التسوير لراندرة الا ك الرركزي رق خال  دع  ال -2

ير العةن  والويةد الررايةر لةه ورتناعة  يا رلنيظنت النور لي  ت  زينرة ه ل الرشنريط رق  ا  السةيد الرةد

 -ررال  ا جنز العر  وها كنالتا :

 ركةا رشةروا   رلنيظ  دينل   الرشروا السةك ا يةا ردي ة  خةن نيق الرشنريط االستارنري  السك ي  يا

 .س تر السك ا يا ردي   اعنوا (

  ط اال دلس السك ا(رجر  نري  السك ي  يا رلنيظ  الاصرة  رجرط السعف  السك االرشنريط االستار. 

 . الرشنريط االستارنري  السك ي  يا رلنيظ  كراال  الرندس 

    رجرةةط اسةةكنق الدولةة  السةةك ا رجرةةط الجةةوهرة الرشةةنريط االسةةتارنري  السةةك ي  يةةا رلنيظةة  الرا ةة

 رجرط اواا  الرا   السك ا( .  رشروا الخير السك ا  السك ا

  السك ي  يا رلنيظ  صالح الديق  الرجرط السك ا يا ردي   سنررا ( الرشنريط االستارنري. 

 رجرةط الزهةور السةك ا  الرشنريط االستارنري  السك ي  يا رلنيظ  اغداد  رجرط ادور اغداد السةك ا  

رشةروا ردي ةة  ااةةا   رجرةةط ردي ة  الكنظريةة  ال رو جيةة   رجرةةط ر صةةور سةتا  رجرةط دارةةنك السةك ا

 .رجرط  سي  ستا السك ا(  يرة اراق السك ارجرط جز  الفر  السك ا

 ارنري  السك ي  يا رلنيظ  انا   رجرط السال  السك ا(الرشنريط االست. 

  رجرةةط وياةةه    رجرةةط السةةال  السةةك االرشةةنريط االسةةتارنري  السةةك ي  يةةا رلنيظةة  ال جةةف االشةةرف

 . السك ا(

  رجرةةط سةةنت السةةك ا  رةةوك السةةك ااال اةةنر  رجرةةط الير الرشةةنريط االسةةتارنري  السةةك ي  يةةا رلنيظةة  

 .(رجرط اارا  الفلوج  السك ا

 رجرةط كةنردق   رجرط رو  زهةور    السك ي  يا رلنيظ  كركوك  رجرط ردي تاالرشنريط االستارنري

 .  رجرط توروس(  ق ستادررجرط رو  است

 -عندة تمهي  وا ن  يروا الرصرف العننري الرترررة ور ين :إت   -3

  يا ردي   اغداد   الكرادة.يرا الرصرف العننري 

 لعننري يا رلنيظ  كراال  الرندس يرا الرصرف ا. 

 الرصرف العننري يا رلنيظ  دينل  يرا. 

 ا الرصرف العننري يا رلنيظ  انا ير. 

 رف العننري يا رلنيظ  صالح الديقيرا الرص. 

   الرصرف العننري يا رلنيظ   ي  نرا جنز ا ني. 

 ا رلنيظ  اال انرلرصرف العننري يا جنز ا ني  ا. 

تةة  عرةة  صةةفله و شةةر  شةةنونت واخاةةنر الرصةةرف واوةةالا الرةةواوق علةة  تعليرةةنت  ةةروض الراةةندرة  -4

 ( إلدع صفلنت التواص  االجترنعا.   الرصرف العننري العرا ا  رسري  عل  الفيس اوك تلت اس 

وانلنسةو الرةريح  اال ةوااتو يط عند رط شرك  دينر الللو لتجنرة السةينرات يترةرق ايةط سةينرات رختلفة   -5

 .لجريط الرواو يق
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 أنشطة المصرف
 

  

 

 

                                                     

                                                
 

 

 المجموع النشاط

راندرة الا ك  -رجروا الرانلع الرستردة لجريط الارارت  النروض الندير  
 …….( روض السينرات -الرركزي

146,483,884,909 

الار نرت االو  لرانلع التسديدات الخنص  انلنرض الرر وح لروظفا 
 الوزارات كني 

466,586,000 

الار نرت الان ا لرانلع التسديدات الخنص  انلنرض لعرو  الرواو يق 
 اهلييق( -رتننعديق  -عسكريق  - روظفيق 

1,698,654,000 

الار نرت الانل  لرانلع التسديدات الخنص  انلنرض االسكن ا الجديد لعن  
2007 

48,148,351,000 

 4,102,500,000 الار نرت الرااط  رض الا ك الرركزي العرا ا االسكن ا 

 1,030,000,000 الار نرت الخنرس  إجرنلا رانلع الرعنرالت الرصروي (

 5,184,844,000 تسديدات النروض الفعلي  

 3,622,760,929,000 أرصدة الصيري  التجنري  

( راتب الرر وح لروظفا 100    نلع التسديدات لنروض االسكنق الرا
 الرصرف العننري لصرا 

1,106,160,000 

 261,868,000 رانلع التسديدات لنرض الفنو الخن  

 83,430,000 هينك  كركوك  42رانلع التسديدات لنرض 

نتررا يروا  اال انر, الصكوك الخنص  انستنونا الرانلع الرستردة  لر
  ي وع(و ,صالح الديق

3,041,634,015 

 32,685,000,000 صرف رانلع   روض شرا 

 621,008,537,810  روض شرا  عننر

 45,402,945 تلوي  رالع عق اجور االشتراك يا شاك  راو الرصنرف 

 215,822,756 تلوي  ال  وزارة الرنلي    دائرة الرلنسا  عق رالع السفنتت الراول  

دائرة الرلنسا  عق رس  وناط وكنتب تلوي  رالع ال  وزارة الرنلي    
 عد 

1,378,457,892 

تلوي  رالع ال  الا ك الرركزي العرا ا عق اجور االشتراك الس وي 
 CBSل ظن  االستعال  االئترن ا 

5,000,000 

( الرفتوح لدع الا ك الرركزي عق ينئض  ندي 93033تعزيز  اللسنب  
 الاصرة  دينل  ( رق خال  الفروا  انا  

2,000,000,000 
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 إحصائية االحتياط القانوني الشهرية

 35,687,009,000 كن وق الان ا

 36,194,780,000 شانو

 35,892,762,000 ا ار

 36,584,074,000  يسنق

 42,841,769,000 رنيس

 57,687,248,000 لزيراق

 66,446,718,000 تروز

 71,560,734,000 اب 

 98,699,180,000 ايلو  

 73,028,055,000 تشريق األو 

              تشريق الان ا

 118,965,682,000 كن وق االو 
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 المصرف الصناعي

 

 نبذة عن مهام وواجبات المصرف

 

رةةق  1941اةة  اسةةتن  كرصةةرف صةة نعا ت رةةوي عةةن   1935راعةةا الددز تمسةةس الرصةةرف الصةة نعا        

اجة  ت ريةة  وتوةوير  وةةنا الصة نع  الةةوو ا يةا العةةرا  رةق خةةال  دعة  النوةةنعيق الخةن  والرخةةتلو ليةة  

يةا تمسةيس العديةد رةق الشركة نت الصة نعي  التةا شةكلت هيكة  الص نعة   الوو ية  سنه  الرصرف الص نعا 

للنوة نا الصةة نعا الرخةتلو كو ةةه  وةةنا ليةوي ولةةه أهريةة  يةا توةةوير اال تصةةند الةوو ا  كرةةن أق الرصةةرف 

  .1994عرو يا اتلند الرصنرف العراي  ر   عن  

وررلوكة  للدولةة  انلكنرةة  يترتةةط انلشخصةةي  الرصةرف الصةة نعا  شةةرك  عنرةة ( ولةدة ا تصةةندي  ررولةة   اتيةةن 

الرع وي  ويرنرس  شنون ا تصندين وييدف إل  الرسنهر  يا دع  اال تصند يا رجن  ت رية  وتوةوير الصة نع  

الوو ية  والنيةن  افعنليةةنت الصةيري  التجنرية  ويةةر خوةو الت رية  والنةةرارات التخويوية   ويرةنرس الرصةةرف 

تعليرةنت ال نية ة ارةن الرعةد  والنةوا يق واال ظرة  وال 1991( لس   22 ه ر    لتلنير أهدايه وينن إللكن   ن و

 -ا :لكنره ارن يلاال يتعنرض و

 ر ح النروض للروجودات الانات  الخنص  انلرشروا الص نعا عل  إق تسدد ارواعيد تلدد اعد النرض. -

واال تصةةندي  والنيةةن  اةةإجرا ات االشةةتراك يةةا تمسةةيس الشةةركنت الصةة نعي  اعةةد التااةةت رةةق جةةدواهن الف يةة   -

 .التمسيس واالكتتنب للشركنت الص نعي  الرسنهر  وانن لنن وق الشركنت

 الرسنهر  يا ورط خوو ور نهت الت ري  الص نعي  رط الدوائر والجينت الرع ي . -

اال تصةندي  يةا إعداد دراسةنت الجةدوع اال تصةندي  للرشةروعنت الصة نعي  التةا يركةق أق تة يض انلت رية   -

 .العرا  رط تندي  اال ترالنت اشم ين إل  النونعنت الرع ي 

 ه.تندي  الرشورة للنونا الص نعا يا رجن  اختصنص -

ينو  اكني  يعنلينت الصيري  التجنري  التا ترنرسين الرصةنرف التجنرية  إسةت نداً لنةرار رجلةس  يةندة الاةورة  -

 .1997( لس   22 وق الشركنت العنر  ر    إرني  إل   ن 1996( لس   9الر ل  ر    
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 خطة عمل المصرف
 

a.  ر ح النروض والتسييالت الرصريي  والسلف ال  الزانئق يا رو  الخوو االئترن ي  الس وي. 

b. التوسط يا تندي  الخدرنت الرصريي  لرختلف شرائح الرجترط ويا كني  الرلنيظنت. 

c. إستلدا  خدرنت رصريي  جديدة. 

d.  الرصرف انلكوادر الوظيفي  الرؤهل  علرينً وارن يتالئ  رط رتولانت عر  الرصرف اللنلي ريد. 

e. ت في  خو  الرصرف التدرياي  للتمهي  وتووير روظفا اال سن  والفروا. 

f. .ت ظي  اعرن  الرصرف وتشكي  اللجنق وتكليفين ات في  االعرن  وتويير التينجنت الرصرف 

g.   ال ظن  الرصريا الشنر .استررار العر  ات في  ررال 

h. إوال  خدر   MOBILE BANKING  و )(INTERNET BANKING. 

i.   التوسيط يا عرلي  توويق الرواتب لروظفا دوائر الدول. 

j.  .التوسط يا  شر شاك  أجيزة الصراينت اآللي  يا رختلف الرلنيظنت 
 

 

 إنجازات المصرف
 

 .2022جنري لغرض االيتتنح عن  الاد  اا ن  يرا للرصرف يا ر ون  السيدي  والعر   .1

 ا ن  ركتب للرصرف يا را   هيئ  التننعد العنر    الواا . .2

 إيتتنح ركتب يا ا ني  ديواق الر نا  الرنلي  االتلندي يا ر ون  العالوي. .3

السةةير اةةإجرا ات ا تنةةن  يةةرا سةةنل  ايةةروت الةة  ا نيةة  رالئرةة  للعرةة  الرصةةريا ترنشةةينً رةةط الخةةدرنت  .4

 رو ي  اللديا  وتواير ال ظن  الرصريا الشنر .الرصريي  االلكت

اال تيةةن  رةةق تمهيةة  إعداديةة  صةة نع  جةةنار اةةق ليةةنق رسةةنهر  رةةق الرصةةرف يةةا ريةةد اللركةة  التعليريةة   .5

 الص نعي  يا الالد.

 الرانشرة ا صب ر ظورنت الون   الشرسي  يا كني  يروا الرصرف. .6

روا الرصرف يا اغداد والرلنيظةنت ويةا ركتةب اال تين  رق تواير ال ظن  الرصريا الشنر  يا كني  ي .7

 الرصرف.

 ( يا رختلف الرلنيظنت.ATM شر شاك  أجيزة الصراينت اآللي    .8

( والتةةا تتةةيح لزاةةنئق INTERNET BANKING( و  MOBILE BANKINGإوةةال  خةةدرتا   .9

 الرصرف الترتط اخدرنت رصريي  رتعددة.

 CARDااللكترو يةةةةةةةةةةةة   الرصةةةةةةةةةةةةرف علةةةةةةةةةةةة  وشةةةةةةةةةةةةك توايةةةةةةةةةةةةر  ظةةةةةةةةةةةةن  إدارة الاون ةةةةةةةةةةةةنت  .10

MANGMENTSYSTEM  وإدارة اون نتةةه االلكترو يةة  الصةةندرة اإسةةره واةةدوق وسةةنو  الشةةرك )

 اللنلي .

 التوسط يا رشروا توويق رواتب روظفا دوائر الدول  انستخدا  أ ظر  الديط االلكترو ا. .11

نق وتك لوجيةةن ( العنلريةة  لال سةةن  اإلداري واالئترةةISOلصةة  الرصةةرف علةة  االاةة  شةةيندات االيةةزو   .12

 الرعلورنت انلرواصفنت التنلي  :  

-  27001 2013.) 
 

-  9001 2015.) 

-   20000 2015.) 
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 DATAيعرةة  الرصةةرف لنليةةنً علةة  إ جةةنز الرو ةةط الاةةدي  لرركةةز اين ةةنت الرصةةرف االلكترو يةة    .13

CENTER.يا يرا الكرار يا رلنيظ  ال جف ) 

 (.VISAالديط  الاد  اإجرا ات اللصو  عل  رخص  العر  ااون    .14

 (.COBIT 5ت  التعن د رط شرك  رتخصص  لتواير روااو اللوكر  لتن ي  الرعلورنت   .15

ز  روظفيه ادورات تدرياي  وورل عر  و دوات داخة  وخةنر  العةرا  وكرةن   الرصرف لري  عل .16

 رورح يا الجدو  أد نل :  
 

 

 2021تدريب الموظفين لعام 

 عدد المشتركين مكان إقامة الدورات

 46 الا ك الرركزي العرا ا 

 1 الرركز الرنلا والرلنساا

 30 الرصرف الص نعا   اإلدارة العنر 

 MKNETS 3شرك  

 37 رااو  الرصنرف

 9 لا نق

 9 الجنرع  الرست صري 

 135 المجموع
 

 

 

ينةةو  الرصةةرف اررنرسةة  ال شةةنو االسةةتارنري يةةا ال نةةد عةةق وريةةر  اةةو  ودائةةط الرصةةنرف والجيةةنت  .17

اللكورية  وإعةةندة تشةةغيلين يةةا  شةةنونت الرصةةرف الرختلفة  ويةةا االسةةي  والسةة دات يةةا شةةركنت النوةةنا 

 .الرختلو والخن 

يعتار االئترنق الرصريا رق أه  الخدرنت الرصريي  التا ينةدرين الرصةرف لزانئ ةه وهةو لةري  علة   .18

ييالت ويةةر تعليرةةنت االسةةتررار اةةدع  الرشةةنريط التجنريةة  والصةة نعي  عةةق وريةةر رةة ح النةةروض والتسةة

 -ريسرة وررن نت تكف  للرصرف استرداد ارواله وتتخل  اال جنزات لي ا الرجن  ارن يل   ا :
 

 

 %98( مليار دينار عراقي بنسبة إنجاز 250خطة المصرف االئتمانية والبالغة )من  المتحقق

 31/12/2021ولغاية  2/1/2021للفترة من 

 دينار

 52,346,289,605 ر ح  روض الرشنريط الص نعي  والتجنري  واالستارنري  والتسييالت 

 40,197,220,000 الصنلوق -ر ح  روض شرا  السينرات اال تنجي  

 85,424,486,850 ر ح  روض لر تساا دوائر الدول  الروو   رواتاي  لدع الرصرف

 67,679,448,100 ر ح النروض لر تساا دوائر الدول 

 114,765,113 االستررار اتاليع دوائر الروظفيق لتسديد رن ا رتي  رق رانلع رستلن 

 28,251,573.049 رجروا التسديدات للنروض الرر ول  رق الرصرف

 النروض الر كورة يا الجدو  أعالل ترا  رانلع رق ررق الخو  االئترن ي . 
 

 

الرصةةةرف الصةةة نعا  خةةةنر  الخوةةة  كرةةةن تةةة  رةةة ح  ةةةروض االسةةةكنق والنةةةروض الشخصةةةي  لرةةةوظفا  -

 دي نر. (28,043,927,450االئترن ي ( ارالع  درل  
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 التعاوني المصـرف الزراعــي

 

 نبذة عن المصرف

  لية   الرصةرف الزراعةا الصة نعا(  .. و ةد سةرا يةا لي يةن اة1935عةن  يةا تمسس الرصةرف 

  ا  كن ةت اسةتارنراته الرنلية  تلةنو  أق تغوةا ال شةنويق الزراعةا والصة نعاتروية  لددت أهدايه ورينرةه ا

رتولاةةنت األعرةةن  واأل شةةو  الزراعيةة  الرختلفةة  وت سةةلب علةة  الرشةةنريط الصةة نعي  التةةا يةة يض اتمسيسةةين 

 .اعض التجنر وأصلنب اللرف
 

  والصة نعي  للنةروض  ظرا لت نرا لنجنت الرزارعيق والفالليق وأصلنب الريةق التجنرية 1946يا عن  و

  ارتمت اللكور  تمسيس رصرف ص نعا رسةتن  يتةول  ريةن  لج  ترويالت الرصرف وتعدد أهدايهوازديند 

 .. ترويةةة  الرشةةةنريط الصةةة نعي  .. ييرةةةن يخةةةت  الرصةةةرف الزراعةةةا اترويةةة  رتولاةةةنت النوةةةنا الزراعةةةا

اف العال ة  الزراعية  رةق ياللةيق ل  تنتصر عرلي  التروي  علة  الفاللةيق والرةزارعيق اة  شةرلت كنية  أوةر

ورزارعيق وجرعينت ياللي  وشركنت زراعي  ولك  رق له عال   انلوا ط الزراعةا دوق اعتاةنر الةراح هةدين 

 .أسنسين يا يعنلينت الرصرف
 

جرةةدت السينسةة  اال رارةةي  للرصةةرف اروجةةب توجييةةنت رركزيةة  اةةدواا زيةةندة دخةةو   1994عةةن  يةةا و

  و ةد ا تصةر عرة  الرصةرف علة  تنةدي    السعري  للرلنصةي  االسةتراتيجي ينسالرزارعيق جرا  ارتفنا الس

  .النروض الت روي  التا خرعت ال  توجيينت رركزي 

( لسةة   9  اعةةد صةةدور النةةرار ر ةة   أعرةةن  الصةةيري  التجنريةة  الشةةنرل  رةةنرس الرصةةرف 1996عةةن  ويةةا 

  ارةةني  يري  التجنريةة  الشةةنرل أعرةةن  الصةة والةة ي اروجاةةه سةةرح للرصةةنرف الرتخصصةة  اررنرسةة  1996

اتسةةعت رسةةنل  ال شةةنو التةةا تتلةةرك يييةةن  2007عةةن  يةةا . العرنليةةن الةةواردة انوا ي يةةن وأ رةةرتين الداخليةة 

يعنلينت الرصرف وت وعةت تلةك الفعنليةنت رةرورا اتنةدي  خةدرنت الصةيري  الشةنرل  رةق خةال  شةاك  الفةروا 

يةةا دعة  النوةنا الزراعةا عاةةر تنةدي  الخدرة  الرصةةريي   العنرلة  يةا الرلنيظةنت  نهيةةك عةق الةدور الرئيسةا

والتسةةييالت   لجريةةط العةةنرليق يةةا النوةةنا الزراعةةا ولرختلةةف األرةةراض الزراعيةة    رةةق خةةال  صةة دو  

( وكةة لك رةةق  %5 -3رليةةنر وخفةةض  سةةا  الفنئةةدة الةة     54 ةةروض الفاللةةيق الةة ي تةة  ريةةط رأسةةرنله الةة  

% اعةد أق 8لزراعي  عار  روض ت  خفض الفنئدة الرستوينة عليين الة  خال  التسييالت الرندر  لألرراض ا

 %.16-14كن ت 
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 إنجازات المصرف
 

ويةر  رةق راةنلع الخوة  ( رليةنر دي ةنر لغةرض صةرف  ةروض الرصةرف ال اتية  155تخصةي  رالةع   .1

 .االئترن ي 

 واآلليةةةنت الخنصةةة   ف رةةةق رةةةواردل ال اتيةةة  وريةةةر ال اتيةةةاعةةةداد الخوةةة  االئترن يةةة  لنةةةروض الرصةةةر .2

 .وعررين عل  رجلس ادارة الرصرف 2022انلتخصيصنت االئترن ي  لعن    

وعررةين علة   2021( رةرق الرواز ة  التخويوية  لعةن   الودائةط واالئترةنق اعداد الجداو  الخنص  ا   .3

 .رجلس ادارة الرصرف

 . نا  الرنلي  االتلنديوارسنله ال  ديواق الر 2020 اعداد التنرير الس وي لالدارة العنر  لعن   .4

 .لررس  ال  الا ك الرركزي العرا اا لااالجنا  عل  التنرير الفصلا لنس  الر نا  والتد ير الداخ .5

نو الةديوق الرسةتلن  ا س لي  تلوي آصدار آلي  اعترند الشركنت الرجيزة الرراض  روض الرصرف  وإ .6

 .ديوق رتمخرة التسديدال  

لدولة  الروو ة  رةوظفا دوائةر ا - الرتننعةديق - الرةانو -  الرةوظفيقصةدار تعليرةنت ورةوااو  ةروض إ .7

 ةةراض راةةندرة الا ةةك إليةةنت آالسةةينرات(. و - ةةرض الخيةةر -النةةرض اللسةةق - رصةةرفالرواتةةاي  لةةدع 

الرركزي العرا ا  الجديدة( لتروي  الرشروعنت الزراعي  ورةوااو راةندرة الا ةك الرركةزي العرا ةا الة  

  رشنريط الكايرة والرتوسو  والصغيرة.( تريليوق لتروي  ال1 

تجريةةط االلصةةنئينت الشةةيري  وتةةد ينين واسةةتخرا  الراةةنلع الرصةةروي  والرسةةددة خةةال  الشةةير والراةةنلع  .8

 االجرنلي  ورونان  االرصدة رط النس  الرنلا للرصرف.

عةدد  –جة  اآل –الزاةنئق والكفةال   –إعداد الجداو  الفصلي  الخنصة  انةروض الرصةرف ال اتية   العةدد  .9

 اللسنانت الرفتول ( وارسنلين ال  الا ك الرركزي العرا ا ك  االا  أشير.

وإصةدار أسةةعنرهن  وعةرض خةن  امسةةعنرهن لةدوائر الدولة  اسةعنر العرليةةنت الرصةريي  صةدار جةدو إ  .10

للار ةنرت االلكترو ةا للنةةروض والسةلف  واصةةدار العرةوالت الرصةةريي  علة  اون ةةنت الةديط االلكترو ةةا 

 .للرتننعديق

ريةةط تنريةةر اللج ةة  الرشةةكل  رةةق الرصةةرف لغةةرض دراسةة  إصةةدار صةةاللينت ر ةةدواا الرصةةرف و .11

 روروا  يك ارتانو ص دو  اال راض الريسر( ال  وزارة الرنلي .

( دورة رةةةق االدارة العنرةةة  والفةةةروا يةةةا دورات  ظريةةةن رركةةةز 29( روظةةةف يةةةا  65تةةة  رشةةةنرك     .12

انا (. وك لك شنرك الرصةرف يةا دورات  ظرةت يةا  -يظتا  اغداد التدريب الرنلا والرلنساا يا رلن

الاصةةرة( وهيئةة  ال زاهةة  وديةةواق الر ناةة   -وزارة الرنليةة  والا ةةك الرركةةزي العرا ةةا يةةا كةة  رةةق  اغةةداد 

و ةد  . رشةنرك والةد( ( رشةنرك  ودورة والةدة يةا اراية  ولة 84  ( دورة و31الرنلي  االتلندي اوا ط  

 .( ورش  عر  خنر  الرصرف12اوا ط  ( روظف 30شنرك  

 2022ت  اعداد وارسن  الخو  الخرسي  الخنص  انلرننعد الدراسي  داخة  العةرا  رةق العةن  الدراسةا    .13

( ولةةب رةةق  اةة  رةةوظفا الرصةةرف الكرةةن  11تةة  تةةرويت  ينةةد (. 2027 - 2026( ولغنيةة   2023 -

يةةةا شةةةيندة الةةةدكتورال وة الرنجسةةةتير الجنرعةةةنت العرا يةةة  لللصةةةو  علةةة  شةةةيند الدراسةةةنت العليةةةن لةةةدع

 اختصنصي .

( ونلةب علة  اعرةن  70تة   اةو  تةدريب  ولي  خنص  انلتدريب الصيفا لولا  الدراسنت االولي  آورط  .14

رصةةرف يةةا االدارة العنرةة  والفةةروا ورةةق  وي االختصنصةةنت العلريةة   العلةةو  الرنليةة  والرصةةريي   ال

 .النن و ا  اال تصند(
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االلصنئي  الررسل  الة  يةروا وركنتةب الرصةرف والخنصة  اولةدة الراةندرة الزراعية  تلدي  الجداو   .15

 .( جدو 18وولدة الروارد ال اتي  والانلع عددهن  

تجريط وترلية  االلصةنئينت الخنصة  انلسةلف الشخصةي   ورونانتيةن رةط النسة  الرةنلا واعةداد الجةداو   .16

 الخنص  اين وارسنلين ال  الا ك الرركزي.

رعنلجة   نعةدة   شغي  التجرياا لخدر  الراو الداخلا  ا ترا يةت( لفةروا وركنتةب رلنيظة  اغةدادت في  الت .17

( وترةةةةت الرونانةةة  رةةةةط الا ةةةةك الرركةةةزي العرا ةةةةا لغنيةةةة  CBS   اين ةةةنت  ظةةةةن  التاةةةةند  االئترةةةن ا الةةةة

 .وت  تسلي   نعدة الاين نت ال   س  االئترنق لغرض االستررار انلعر  2021 12 31

ً إ( وData Centerا رركز اين نت الرصرف  ت في  رشرو .18  اإل جنز. يد  ق الرشروا لنلين

تلةةدي  اللغةةنت الاررجةة  لعةةدد رةةق اال ظرةة  الرعرةةو  ايةةن لنليةةنً ور يةةن  ظةةن  الرةةوارد ال اتيةة  التةةناط لنسةة   .19

 .االئترنق و ظن  النرض الرولد

خوة  هيكلة  الرصةرف ولسةب الرانشرة ادرت اال ظر  االلكترو ي  للركنتةب ودرجيةن رةط الفةروا رةرق  .20

 .( ركنتب4  التوجيينت وعددهن

ريد جريط تشكيالت الرصرف امجيزة اللنسانت ورللننتين ولسب رتولانت عرلي  وانلت سةير رةط النسة   .21

  ا.الرنل

 :  ا ظر  جديدة ولسب رتولانت الفروا يا الرصرف كنالتا استلدا   .22

 ل ظن  التندي  االلكترو ا لنروض التوويق ررق شاك  ا  VPN. 

  وير لغ  الاررج  التوويق(  التجنري   روض الروارد ال اتي   الزراعا ا ظر FOXPRO. 

 ظن  ال   CBS روار يا الفروا والركنتب. 

 الرانشرة انعداد رتولانت ال ظن  الرصريا الشنر . .23

  اليوسةفي ا نية  يةرا ال جةنح يةا  رةن  و شةن  ا نية  يةرا الخةن  يةا رلنيظة  ديةنل  إالرانشرة امعرن   .24

كرةةن   صةةب اةةنب لصةةي   ووةةوارئ   إ  الديوا يةة (اللصةةي   لفةةروا  اللويجةة   النر ةة  صةةين   األاةةوابو

 كرن  صين   ر ظورنت الكنررات للفروا.إو للفرا الرئيسا

( ينةو ارن ية  عشةر رليةوق وسةيت  إرجةنا 18ت  استرجنا رانلع العرل  الرزيف  لفرع ةن اللويجة  ارنةدار   .25

 .( ينو ساع  وستوق رليوق دي نر67 ا ر  أر ن  الص ندير والانلع  ان ا الرالع ال ي

إعةةداد جةةداو  انلغرارةةنت الرفرورةة  علةة  الرصةةرف لغةةرض إرجنعيةةن الةة  لسةةنا ن الجةةنري ورخنواةة   .26

رةوا  يةد ( ينو االارنئ  رليوق دي نر الرو300ركتب رلنيظ الا ك لغرض ارجنا رالع الغرارنت الانلع  

 .الرتناع 

( والخةةةن  اتسةةةديد ديةةةوق الرصةةةرف وإعةةةداد إلصةةةنئينت انلراةةةنلع 650 5 3الرةةةر     عرةةةن اإلرتناعةةة   .27

 سةةن  والشةةعب وااللتةةزا  االالرسةةددة رةةط إعةةداد التنريةةر الر ةةناا الفصةةلا للا ةةك الرركةةزي والرتناعةة  رةةط 

 انلرواعيد الرلددة لتاليا الغرارنت.

( ينةو االاة  3400إسةترجنا رالةع   ( والاةن ا  يةد اال جةنز رةط183(  ري  رق أصة   113ت  ا جنز   .28

تة   كرةن (الاصةرة رالييق واراعرنئ  ألف رق ار ن  الص ندير لوجود  ن  يا الرانلع الرودع  يةا يرع ةن 

 .(الروص  ندة رانلع رنلي  ويرو نت  ندي  رق ار ن  الص ندير يا يرع ن إع

الرشةنرك  ات فية  الريةدا ا و التةد يراجرا  التد ير الركتاا واكتشةنف االخوةن  رةط تصةليلين رةط اجةرا   .29

عرلي  درت  س  رق الفروا والركنتب التا لننت خسنرة سنان  و لك لل يوض انلعرة  الرصةريا وتنلية  

 .الخسنرة
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ريسةنق انالرةني  الة   سة  الةديط االلكترو ةا وولةدة ديةط  رو وينت لكني  الفروا رنعدا يةرات  تصفي  ال .30

صفي  االشعنرات الرو وي  ورونان  االرصدة واعندة رانلع رو وي  اةيق الا ك يا النس  الرنلا وتتررق ت

 .%80رصرف والرصنرف االخرع ا سا  ال

ت  ا جنز الدعنوع الرد ي  الرننر  رق  ا  الرصرف رد الغير وصدرت  رارات لك  لصةنلح الرصةرف  .31

 ارن الدعنوع الجزائي  يتت  رتناع  النرنين لليق صدور  رارات الر الردا ييق.

رليةنر دي ةنر رةق  ةروض الرةوارد  15رةديق  وإستلصةن  لةوالا  600ت  لجز األرةوا  الر نولة  ل لةو  .32

 50( رليةةنر دي ةةنر رةةق  ةةروض الراةةندرة الزراعيةة   إرةةني  الةة  إعةةندة جدولةة  رةةن ينةةنرب 40ال اتيةة   و  

  رض.

 .السلفرلينر دي نر أرانح لصنلح الرصرف إيرادات رق عرلينت صرف وتسديد  3,267تلنير  .33

 .زاوق 117239وصو  عدد الروظفيق الروو يق عل  الرصرف ال   .34

تو يةط   ودائرة الت في  لصرف رستلننت الدائ وق عق وريةر رنسةتر كةنرد –تو يط عند رط وزارة العد   .35

 عند رط دائرة التننعد لغرض إصدار اون نت الرنسترد كنرد للرتننعديق.

36.  ً  .لرعنيير الرلنسا  الدولي  والرعنيير الدولي  للتننرير الرنلي  اعداد اللسنانت الختنري  وينن

37.  ً  لنيرين السو ي  العندل .     اعندة تنيي  عننرات الرصرف  األرارا  الران ا( وينن

التمكيةد علة  االاةال  و تد ير الجداو  والكشوينت ال صف شيري  الواردة رةق الفةروا ورونانة  الجةداو  .38

 جرا ات الر نسا  ا لك.تخن  االرشتاه اين إلعق اي عرلينت 

جرا ات نرةنت للزاةنئق اشةك  رفصة  والنيةن  اةة( وتاايةت جريةةط الرعلوkycسةترنرة  إالتمكيةد علة  اعترةند  .39

 التلنر رق رصندر أروا  الزانئق.

 وارسنله ال  ركتب ركنيل  رس  االروا  وتروي  االرهنب.ير دوري يصلا أعداد تنر .40

جةرا ات الع نيةة  الواجاة  تجةةنل اواتخةةن  التمكيةد علة  االلتةةزا  اشةمق تلةةدي  الرعلورةنت للزاةةنئق الةدائرييق  .41

 (.الر خفر  –الرتوسو   – الررتفع  ستخدا  الر يت الننئ  عل  الرخنور نالعرال  ا

 
 )ألقرب ألف( 2021جدول بالمصروفات والمخطط لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستعمل المبلغ المخصص اسم الحساب رقم الدليل

 18,735,404 20,241,867 رواتب واالجورال 31

 476,425 515,000 رستلزرنت سلعي  32

 275,318 2,050,000 رستلزرنت خدري  33

 1,758,491 4,000,000 رصروينت العرلينت الرصريي  34

 589,023 2,025,000 اال دانر 37

 303,000 8,150,000  رصروينت تلويلي 38

 202,353 275,000 اخرعرصروينت  39
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 2021 لعام الذاتية الموارد لقروض االئتمانية الخطة تنفيذ متابعة جدول

 

 المبالغ بماليين الدنايير

 2021المخطط العام / انواع القروض 
المصروف لغاية 

31/12/2021 
 نسب التنفيذ

 % 0,7  350 50000 الزراعي  

 % 1,8  988 55000 التجنري  

                               السينرات اال تنجي  

 %0,9  220 24000 االرار  والرولننت و روض اخرع

 روض وسلف روظفا الرصرف 
 ودوائر الدول  

121000 95867 79% 

                               اخرع

 %38,9 97425 250000 المجموع

 

 

و لةك إلينةنف الخوة  االئترن ية  رةق  اة  لج ة  االشةراف  2021عةن   أسانب ا خفنض  سب الت فية  خةال  

 الرصرف.  عل

  روض الروظفيق.  التجنري  ال ض( رلينر دي نر رق النرو20ت  إجرا  ر ن ل  ارندار   
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 مصرف النهرين االسالمي

 

  نبذة عن المصرف

و شةر يةا جريةدة الو ةنئط  2012لسة    (95  ر ة تمسس رصرف ال يةريق االسةالرا اروجةب النةن وق        

 وهو او  رصرف لكورا إسالرا.  2012 12 17ي   ا  4260العرا ي  اعددهن الرر   

 

 رسالة المصرف
, واق اال تصةند لصيري  االسالري  انيرين ال ايلة اق   شر راندع  اال تصند االسالرا يا ك  ركنق رق خال  ا

عنلري  راال   ندرة عل   يندة اال تصند العنلرا رق دوق اسةتخدا  الفوائةد الراوية  االسالرا  ظري  ا تصندي  

 .التا ان ت رعف يا رفنصلين الكار رق ررة خال  العنود السنان 

 

 رؤيا المصرف

ت فية  رشةنريط  عةنل اال تصةند الةوو ا واالسالري  ها اللة  االراة  إلق االستارنر االسالرا ور ه الصيري  إ

وعلة  لنةو  الرسةتارر رةق  التلتي  رق خال  التروي  االسالرا ال ي يلنيظ عل  رأس الرةن  رةق جية الا   

 .جي  اخرع

 

 أهدف المصرف

 ورح اوصو  خدرنت ن وايكنر ن وراندئ ن ال  ك  رواوق عرا ا و عراا واق  رز  كنية  االرةوا  الشخصةي  

ترويلية  ويةر صةيع الصةيري  االسةالري  انشةكنلين رشةنريع ن االسةتارنري  وال ارةوا  رصةري ن يةا   الرعول  رط

  .الرتعددة

 الصيرفة االسالمية

تت وا صيع الصيري  االسالري  انشكن  رختلف  و رتعددة ور ين الرراال  و الرشةنرك  و االستصة نا و سةل  و 

 الرزارع  و التروي  التنجيري وريرهن
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 المصرف  نجازاتإ
   

تشغي  االروا  الفنئر  لدع شريل  واسع  رق الرواو يق والرسةتارريق عةق وريةر الودائةط االسةتارنري   .1

 .( دوالر ارريكا$ 90,000( دي نر عرا ا و  61,404,379الغت   التا

اال تشنر الجغرايا إليصن  الخدرنت االسالري  ال  شريل  واسع  عق ورير تندي  الرراالنت يا جريةط  .2

 رصرف.الرواتاي  لدع  هروظفيق الروو الرلنيظنت لل

لةا يرةنت الةديط االلكترو ةا للصةراف اآلت  اصدار تعليرنت  خدر  ايجنر ص ندير االرن نت اللديدية  وتعل .3

 (ATM  رصرفالوتعليرنت النروض الريسرة لروو ا الرواتب يا  ) راةندرة ووالعنود  عرةن  ال ظنية 

درةة  خ  رصةةرفالوتعليرةةنت رراالةة  العنةةنر التةةا شةةرلت الزاةةنئق ريةةر الرةةوو يق رةةط  الا ةةك الرركةةزي(

وتعليرةةنت رةة ح رراالةة  الر ظورةة  الشرسةةي  وتعليرةةنت الرشةةنريط الصةةغيرة   االجةةنرة الر تييةة  انلترليةةك

 .رة الخنص  اراندرة الا ك الرركزيوالرتوسو  والكاي

  الرتلكئةةيق يةةا الفةةروا اإتخةةن  اعةةض االسةةنليب لفنظةةنً علةة  الرةةن  العةةن   يةةإق الرصةةرف رسةةترر ارتناعةة .4

 الرادع  لتسديد اال سنو الرترتا  ا رتي  ولسب النوا يق والتعليرنت الصندرة اشمق الروروا.

لت فية  وادارة  لتا ت  اختينرهن رق  ا  الرصةرفا (SOLUTIONS PATHشرك    ر التعن د رطظن تإ .5

 .ال ظن  الرصريا الشنر 

ً تندي  خدر  ديط  .6   وزارة التراية   وزارة الصةل   الة  رةوظفا الدولة   وزارة الداخلية  الرواتب الكترو يةن

الا ةةةك الرركةةةزي   وزارة العةةةد  وتشةةةكيالتين  وزارة الكيراةةةن  وتشةةةكيالتين  وزارة الصةةة نع  والرعةةةندق

  ديةواق والو   ة ف الشيع ة ا  ديواق الو ةف الس  ة ا  وزارة االعرنر واالسكنق والالدينت العنر   العرا ا

 .2021 12 31ولغني  ( 9559وزارة التعلي  العنلا والال  العلرا( لي  الع ع  دد الروو ي  ق  

ت  شرا  ا ني  جديةدة لفةرا الفراهيةدي يةا الاصةرة وترةت الرانشةرة انلعرة  الرصةريا يةا الرو ةط الجديةد  .7

فةن  رةط الرصةرف الزراعةا لشةرا  ا ةنيتيق وشرا  ا ني  يرا لا الجيةند رةق رصةرف الرايةديق وتة  االت

 الده  يا رلنيظ  دينل  والان ي  اال انر  يلوج (.

ت  إعداد خو  خنص  انلتد ير والتفتيل الدوري عل  كني  يروا الرصرف رق  ا   س  الر نا  والتةد ير  .8

 الشرعا وانشر العر  اين.

ا ويةةا الفةةرا الرئيسةةا ويةةر سةةنع ( 24( الخنرجيةة  تعرةة  علةة  رةةدع  ATMتةة  تفعيةة  سةةت  اجيةةزة   .9

رديري  لرني  الر شيت والشخصةينت وسةت  اجيةزة يةا  يةد ال صةب   الرصرف كني  ويا وزارة الداخلي  

 يا دوائر رتفر   سيت  تفعيلين اعد استكرن  الرتولانت الف ي .

 ( والعر  رسترر اين.QSYSTEMت  تجييز كني  الفروا امجيزة ت ظي  دور الزانئق   .10

 الس وي للرصرف وال ي يرا  روجز لسنانت الرصرف واال شو  والخو  الس وي . واط التنرير .11

 شر االخانر والتننرير واالعالق عةق التعليرةنت الرصةريي  للرراالةنت والرخرجةنت الرصةريي  االخةرع  .12

 عل  الرو ط االلكترو ا وروا ط التواص  االجترنعا ووسنئ  االعال  انالرني  ال  لولنت االعالق. 

واةةط الاروشةةرات التةةا تترةةرق الترةةويالت التةةا ينةةدرين الرصةةرف رةةط  كةةر روا ةةط يروع ةةن يةةا اغةةداد  .13

 والرلنيظنت. 

ت  تشكي  لج   خنص  انلتسوير ريرتين التوجه ال  دوائر الدولة  لتسةوير الخةدرنت الرصةريي  والتةرويت  .14

  واالهلية  والرستشةفينت عق عروض التوويق انالرةني  الة  الزيةنرات الريدا ية  الة  الجنرعةنت اللكورية

 وآرنكق اخرع رتفر   ولاي  عل  يتح لسنانت عق ورير  ظن  الديط االلكترو ا.
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وتفنةةد الةةوا  الرةةوظفيق والو ةةوف علةة   نةةنو الرةةعف يةةا العرةة   رصةةرفالالزيةةنرات الريدا يةة  لفةةروا  .15

ً صةلل  الزاةوق والتةا ا عكةس ايجنايةورعنلجتين ررن يخةد  الرصةلل  العنرة  ور عال ة  الروظةف رةط  علة  ن

 . الزاوق وتوجينته

ريايةة  انلةةدورات التد رةةوظفيقالاةةنإلدا  تةة  اشةةراك  كفةةن تي  وزيةةندة رصةةرفاللتوةةوير ريةةنرات رةةوظفا   .16

( روظةف 59روظف ويا الا ةك الرركةزي العرا ةا  ( 81  الر ظر  يا الرركز الرنلا والرلنساا اوا ط

 .عدا ورشنت العر  الرتفر  

رركةق رةق الولاة  الرتةدرايق علة  االعرةن  الرصةريي  رةق جيةنت رختلفة  رةق ولاة  استنونب اكار عةدد  .17

الدراسنت العلين والجنرعنت والرعنهد رستغليق الفرص  ل شر الوعا الرصريا ولرةرنق وصةو  خةدرنت ن 

 لكني  أوينف الرجترط.

  
 

 2021لسنة  مصرفال إحصائيات

 

 

 

     

 دينار عراقي

 مبلغ التمويل المدور
عدد 

 المعامالت
مبلغ التمويل 

 الممنوح
 المتبقي المسدد 

االرباح المتحققة 
 خالل السنة

 احصائية مرابحة الزواج

419,183,302 40 325,000,000 78,870,965 686,211,786 11,685,871 

 احصائية مرابحة العقارات

142,215,083,744 80 4,571,300,000 6,139,844,643 140,646,539,101 2,389,760,013 

 احصائية مرابحة السيارات

139,840,603,886 224 7,222,450,529 12,169,555,662 134,893,498,753 3,178,188,762 

 احصائية مرابحة شراء السلع

100,842,341,906 1,510 21,925,519,346 3,964,326,953 136,053,542,799 1,344,448,991 

 احصائية مرابحة المشاريع

3,636,416,182 105 1,881,306,351 346,491,662 5,171,230,871 92,445,370 

 احصائية مرابحة التعليم

17,987,500 2 7,375,000 8,137,500 17,225,000 5,207,467 

 احصائية مبادرة البنك المركزي

0 7 102,000,000 250,000 107,750,000 0 
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 2021 الخطة التمويلة االستثمارية لسنة

 

 
 مليار دينار

 السقف االئتماني نوع صيغة التمويل

رراال  الرشنريط الكايرة ورراال  الرشنريط 
 الرتوسو  واالستص نا

2 

 10 رراال  العننرات

 18 رراال  السينرات

رراال  الرشنريط الصغيرة ورراال  شرا  
 رستلزرنت الزوا  ورراال  شرا  السلط

25 

 1 ورراال  السفر ورراال  العال رراال  التعلي  

 3 االجنرة الر تيي  انلترليك

 1 االجنرة التشغيلي 

 60 المجموع
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