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U  ۲۰۱۲دوائر وزارة الماليةانجازات 
 

Uالدائرة االقتصادية 
 

U قسم المعلومات الفنية قسم المعلومات الفنية 
االس�������تمرار بمتابع�������ة وتح�������ديث األس�������تمارات الخاص�������ة بالنظ�������ام الع�������ام االس�������تمرار بمتابع�������ة وتح�������ديث األس�������تمارات الخاص�������ة بالنظ�������ام الع�������ام  •

)  وبالتع���اون م���ع الجه���از المرك���زي لألحص���اء لغ���رض )  وبالتع���اون م���ع الجه���از المرك���زي لألحص���اء لغ���رض GDDSلنش���رالبيانات(لنش���رالبيانات(
 رفعها الى البنك الدولي .رفعها الى البنك الدولي .

ة بيان�ات احص�ائية لغ�رض بن�اء التقري�ر ة بيان�ات احص�ائية لغ�رض بن�اء التقري�ر االستمرار بتجميع البيان�ات لتك�وين قاع�داالستمرار بتجميع البيان�ات لتك�وين قاع�د •
 األقتصادي واألستراتيجية المالية والبحوث المالية واألقتصادية األقتصادي واألستراتيجية المالية والبحوث المالية واألقتصادية 

لت��وفير لت��وفير    HTMLاالس��تمراربتحديث بن��ك المعلوم��ات لل��وزارة  باتب��اع لغ��ة ال��ـ االس��تمراربتحديث بن��ك المعلوم��ات لل��وزارة  باتب��اع لغ��ة ال��ـ  •
الس��هولة للمس��تفيد الرج��وع ال��ى المعلوم��ة واالمكاني��ة الجي��دة لحف��ظ المعلوم��ات الس��هولة للمس��تفيد الرج��وع ال��ى المعلوم��ة واالمكاني��ة الجي��دة لحف��ظ المعلوم��ات 

 الكترونياً . الكترونياً . 
 يرادات والمصروفات بجداول احصائية لتكوين قاعدة للمعلومات .يرادات والمصروفات بجداول احصائية لتكوين قاعدة للمعلومات .تبويب االتبويب اال •
يقوم القسم بتزويد الجهاز المركزي لالحصاء والبنك المركزي بالبيانات الخاصة يقوم القسم بتزويد الجهاز المركزي لالحصاء والبنك المركزي بالبيانات الخاصة  •

 .  .  بجمع ونشر االحصائيات االقتصاديةبجمع ونشر االحصائيات االقتصاديةلوزارة المالية لمسؤولية الفسم لوزارة المالية لمسؤولية الفسم 
و و   ۲۰۰۹۲۰۰۹  اع��داد المجموع��ة االحص��ائية الس��نوية ل��دوائر وزارة المالي��ة للس��نتيناع��داد المجموع��ة االحص��ائية الس��نوية ل��دوائر وزارة المالي��ة للس��نتين •

 مع اعداد الرسوم البيانية للمؤشرات االحصائية المختلفة.مع اعداد الرسوم البيانية للمؤشرات االحصائية المختلفة.  ۲۰۱۰۲۰۱۰
المش��اركة المس��تمرة ف��ي لجن��ة متابع��ة ومراجع��ة محتوي��ات موق��ع وزارة المالي��ة المش��اركة المس��تمرة ف��ي لجن��ة متابع��ة ومراجع��ة محتوي��ات موق��ع وزارة المالي��ة  •

 االلكتروني.االلكتروني.
) ) PFMاالس��تمرار بالمش��اركة ف��ي أدارة مش��روع تط��وير االدارة المالي��ة العام��ة (االس��تمرار بالمش��اركة ف��ي أدارة مش��روع تط��وير االدارة المالي��ة العام��ة ( •

 مع البنك الدولي.مع البنك الدولي.
 صيانة دائمية لحاسبات الدائرة .صيانة دائمية لحاسبات الدائرة .  يقوم كادر القسم باعماليقوم كادر القسم باعمال •
تجميع البيانات عن أنجازات دوائر الوزارة ألعداد تقارير نصف س�نوية وس�نوية تجميع البيانات عن أنجازات دوائر الوزارة ألعداد تقارير نصف س�نوية وس�نوية  •

 ورفعها الى معالي السيد الوزير.ورفعها الى معالي السيد الوزير.
 اعداد انظمة الكترونية في ارشفة الصادرة والواردة ألقسام الدائرة االقتصادية.اعداد انظمة الكترونية في ارشفة الصادرة والواردة ألقسام الدائرة االقتصادية. •
 قتصادية.قتصادية.اعداد نظام الكتروني عن ترفيعات موظفي الدائرة االاعداد نظام الكتروني عن ترفيعات موظفي الدائرة اال •
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Uقسم السياسات االقتصادية 
• U:االستشارات:االستشارات- 

االستشارات االقتصادية ضمن بتم تزويد الجهات المدرجة في أدناه               
اضيع المبينة وعلى النحو التالي:المو               

لمجلس  القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية الثالثة/ األمانة العامة -
 .الوزراء

 خطة التنمية الوطنية/الدائرة اإلدارية. -
 المجلس الدولي للتمور/مجلس شورى الدولة/الدائرة القانونية. -
 إعالن بغداد/وزارة الخارجية. -
 االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال/الدائرة القانونية. -
 د.روز نوري شاويس. نائب رئيس الوزراء مشروع تطوير العاملين/مكتب -
 ات العامة/لجنة الشؤون االقتصادية.أصالح الشرك -
 مشروع قانون االستثمار المعدني/السيد الوكيل. -
 الياباني/وزارة التجارة.العربي الدورة الثالثة للمنتدى االقتصادي  -
 والتكنولوجيا. مذكرة تفاهم/وزارة العلوم -
 مشروع قانون المحاصيل الزراعية/الدائرة القانونية. -
 رة.أزمة مضيق هرمز/وزارة التجا -

 
 

• U:الدراسات واألبحاث:الدراسات واألبحاث- 
 ..التلوث البيئي واالقتصاد األخضرالتلوث البيئي واالقتصاد األخضر -
اعداد قس�م اعداد قس�م القطاع الزراع�ي ف�ي العراق...أس�باب التعث�ر ومب�ادرات اإلص�الح/القطاع الزراع�ي ف�ي العراق...أس�باب التعث�ر ومب�ادرات اإلص�الح/ -

 السياسات االقتصاديةالسياسات االقتصادية
 السياسات االقتصادية.السياسات االقتصادية.اعداد قسم اعداد قسم خطوات تحقيق التنمية المستدامة في العراق/خطوات تحقيق التنمية المستدامة في العراق/ -
 ثر وخيارات اإلصالح.ثر وخيارات اإلصالح....أسباب التع...أسباب التعاألرامل والحماية االجتماعيةاألرامل والحماية االجتماعية -

  
• Uالبرامج التدريبية في استرالياالبرامج التدريبية في استراليا 

تم خالل النصف األول في هذا العام انجاز دورات تخصصية وعلى             
-النحو التالي:              

 أدارة التامين.أدارة التامين. -
 إدارة الدين العام.إدارة الدين العام. -
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• Uاالجتماعات والندواتاالجتماعات والندوات 
والمؤتمرات ومنها  تم حضور عدد من موظفي القسم إلى عدد من الندوات        

-اآلتي:          
 مؤتمر وزارة المالية.مؤتمر وزارة المالية. -۱۱
 لجنة رسم السياسات االقتصادية/وزارة التخطيط.لجنة رسم السياسات االقتصادية/وزارة التخطيط. -۲۲
 لجنة الحد من البطالة/األمانة العامة لمجلس الدولةلجنة الحد من البطالة/األمانة العامة لمجلس الدولة -۳۳
 

 
Uقسم السياسة الضريبية 

 
 تقرير حول الهيئة العامة للكمارك . •
 دراسة اهمية تطبيق برنامج االسيكودا . •
جاز االعمال السابقة لغرض أكمالها من ضمنها ( لجنة الحوافز االستمرار بان •

 لسداد المتأخرات الضريبية ).
االجابة على مواضيع اخرى مثل ( شركة غاز البصرة ) وتقاريرحول حضور  •

 جلسات في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
 

 
Uقسم العالقات األقتصادية الدولية 

 
والتنموية وبكل ما له عالقة  ألقتصاديةاغة البحوث والتقارير اإعداد وصي •

 بالمال واسواق المال والتجارة الخارجية والداخلية  .
االطالع واألحاطة بكافة المعلومات المتعلقة باالتفاقيات والمعاهدات الدولية  •

 وآخر تطورات االقتصاد .
إعداد تقارير دورية عن نشاط القسم وإنجازاته ومعوقات العمل وكيفية  •

 .معالجتها
مراجعة الرد على المراسالت الواردة من المنظمات والهيئات الدولية                    •

 والوزارت وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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  ة المتعلقة باألتفاقيات الدوليةمتابعة التطورات المستجدة في القوانين األقتصادي •
 صاد العراقي .وجمع المعلومات عنها وتحليل أثر هذه التطورات على االقت

جمع البيانات والمعلومات وبالتنسيق مع الشركات والمؤسسات التابعة لهذه   •
الوزارة ليكون باالمكان إعداد دليل خاص بالشركات يتضمن كل ما يتعلق 

 بعمل وانجازات الشركات والمؤسسات المذكورة .
إعداد الدراسات والبحوث فيما يتعلق باألقتصاد العراقي بشكل خاص    •

 ألقتصاد العربي والعالمي بشكل عام  .وا
المشاركة الفعلية في الدورات وورش العمل واألجتماعات والندوات  •

 والمؤتمرات ذات العالقة بالقضايا االقليمية والدولية واالقتصادية والتجارية 
تشكيل لجنة قانونية لدراسة االتفاقيات الدولية ومتابعة أعمال هذه اقتراح  تم  •

 د تقارير دورية عنها.اللجنة وإعدا
أعداد المقاالت األقتصادية والدولية المتعلقة بالمال وأسواق المال ونشرها  •

 بالصحف  والمجالت المحلية .

 
Uقسم االصالح المصرفي 

 
أعـداد الدراسـات واالبحـاث عـن ،السـياسـات النـقـدية المعـمول بـها وادواتـها  •

وتحليل السـياسـات المعتمدة في  ، والمخاطرة للمصارف باالضافة الى دراسة
المصارف التجارية والمتخصصة ، وتقييم وتحـليل االداء المـصـرفي من 

خالل  نسب الربحـية  المتـحققـة والسـياسـات االئتمـانية المتبـعـة. للخروج 
 بمقترحات من شانها  ترفـع المـسـتوى العـام لالداء المـصـرفي .

ـومية والس�لطة النقدي�ة المتمثل�ة بالبن�ك المـرك�ـزي ـومية والس�لطة النقدي�ة المتمثل�ة بالبن�ك المـرك�ـزي التنسـيق بين المص�ـارف الحـك�التنسـيق بين المص�ـارف الحـك� •
العـراقي ومتابعـة أنشـطتها المـالية المخـتلفــة م�ن خ�ـالل المــراس�ـالت المتبادل�ـة العـراقي ومتابعـة أنشـطتها المـالية المخـتلفــة م�ن خ�ـالل المــراس�ـالت المتبادل�ـة 
ومتابـعة  النشـرات الصـادرة ع�ن البن�ك المرك�زي العراق�ي وتحـليـلهـ�ـا وعكس�ها ومتابـعة  النشـرات الصـادرة ع�ن البن�ك المرك�زي العراق�ي وتحـليـلهـ�ـا وعكس�ها 

لكلي���ة وتـق���ـديم لكلي���ة وتـق���ـديم عل���ى الواق���ع النق���دي للمص���ارف لتقي���يم االن���ـجازات المص���رفية اعل���ى الواق���ع النق���دي للمص���ارف لتقي���يم االن���ـجازات المص���رفية ا
 المـقتـرحـات بشــأن وضـع سـياســـة  نقدية رصـينـة .المـقتـرحـات بشــأن وضـع سـياســـة  نقدية رصـينـة .

المشـاركـة  ف�ي االجتـمـاع�ـات  والمـؤت�ـمرات الم�ـالية والنقدي�ة الخاص�ة بتط�وير المشـاركـة  ف�ي االجتـمـاع�ـات  والمـؤت�ـمرات الم�ـالية والنقدي�ة الخاص�ة بتط�وير  •
القطاع المصرفي للوقوف على مشاكل المصارف العراقي�ة والس�بل الكفيل�ة بحله�ا القطاع المصرفي للوقوف على مشاكل المصارف العراقي�ة والس�بل الكفيل�ة بحله�ا 

 رات.رات.و دراسة برامج االصالح المقترحة في هذه المؤتمو دراسة برامج االصالح المقترحة في هذه المؤتم
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المشـاركـة في الدورات التـدريبية الخـاصـة ببرامـج االصـالح المصـرفي وبـناء  •
 وتــطوير القـدرات المـصـرفيـة في جميع المجـاالت وعلى كـافـة االصـعـدة .

تقديم الرأي بخصوص كافة االنشطة المصرفية  المطبقة في المصارف التجارية  •
 اد النقدي .والمتخصصة وتقييم نتائجها على االقتص

تـقــديم  المـذكـرات الداخلية  ورفـعها الى  الســيد المـدير الـعـام في مـا يخص  •
السـياسـات  المالية والنـقـدية في القطـاع المـصـرفي لـلدول العـربية و العالمـيـة  

 للمتابـعة واالطـالع.
 

 
Uيةـــــقانونـــالدائرة ال 

 
 ::  الية الية الدوائر التالدوائر التدراسة عدة كتب وردت من دراسة عدة كتب وردت من  •

 .مشروع قانون شبكة الحماية االجتماعية االمانة العامة بشان -
 االمانة العامة بشان تراكم رواتب الشهداء -
 االمانة العامة بشان قانون دعم االيتام. -
 مجلس شورى الدولة بشان اجازة اعضاء مجلس المحافظة. -
 مشروع النظام الداخلي لمركز التدريب الماليوالمحاسبي. -
االمانة العامة لمجلس الوزراء بشان رواتب ومخصصات رئاسة  -

 الجمهورية.
بخصوص النظام الداخلي لمكتب المفتش العامفي  مجلس شورى الدولة -

 وزارة الثقافة
 
 
 
 

 
• U المشاريع والق�وانين واالنظم�ة والتعليم�ات واالتفاقي�ات المعروض�ة عل�ى ال�دائرة المشاريع والق�وانين واالنظم�ة والتعليم�ات واالتفاقي�ات المعروض�ة عل�ى ال�دائرة

 ::Uالقانونيةالقانونية
 ..المهنيةالمهنيةقانون الصحة والسالمة قانون الصحة والسالمة   مشروعمشروع ..۱۱
 مشروع قانون رواتب القضاة واعضاء االدعاء العام للسلطة الققضائية.مشروع قانون رواتب القضاة واعضاء االدعاء العام للسلطة الققضائية. ..۲۲
 مشروع النظام الداخلي للدائرة االدارية والمالية لوزارة العدل.مشروع النظام الداخلي للدائرة االدارية والمالية لوزارة العدل. ..۳۳
 مشروع قانون هيئة رعاية الطفوله.مشروع قانون هيئة رعاية الطفوله. ..٤٤
 مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيينمشروع قانون تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين ..٥٥
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 مشروع قانون الموارد الماليةمشروع قانون الموارد المالية ..٦٦
اون ب���ين وزارة الع���دل العراقي���ة ووزارة االدارة والع���دل اون ب���ين وزارة الع���دل العراقي���ة ووزارة االدارة والع���دل مش���روع م���ذكرة تع���مش���روع م���ذكرة تع��� ..۷۷

 المجرية المجرية 
مشروع اتفاقية تمويل برامج محددة من التبادل العلمي ب�ين الع�راق والوالي�ات مشروع اتفاقية تمويل برامج محددة من التبادل العلمي ب�ين الع�راق والوالي�ات  ..۸۸

 المتحدة.المتحدة.
مشروع اتفاقية التعاون ف�ي مج�ال وقاي�ة النبات�ات والج�و المتب�اني ب�ين الع�راق مشروع اتفاقية التعاون ف�ي مج�ال وقاي�ة النبات�ات والج�و المتب�اني ب�ين الع�راق  ..۹۹

 وايران.وايران.
 مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين. ..۱۰۱۰
  ۲۰۲۰تع�ديل االول لق�رار مجل�س قي�ادة الث�ورة المنح�ل رق�م تع�ديل االول لق�رار مجل�س قي�ادة الث�ورة المنح�ل رق�م الالوع ق�انون وع ق�انون مشرمشر ..۱۱۱۱

 ..۲۰۰۲۲۰۰۲لسنة لسنة 
  ۸۹۸۹الش��عبية رق��م الش��عبية رق��م   مش��روع ق��انون التع��ديل الثال��ث لق��انون العي��ادات الطبي��ةمش��روع ق��انون التع��ديل الثال��ث لق��انون العي��ادات الطبي��ة ..۱۲۱۲

 ..المعدلالمعدل  ۱۹۸٦۱۹۸٦لسنة لسنة 
 قوانين جوازات السفرقوانين جوازات السفر ..۱۳۱۳
 قوانين الالجئينقوانين الالجئين ..۱٤۱٤
 تعليمات حاالت انفكاك رجل الشرطةتعليمات حاالت انفكاك رجل الشرطة ..۱٥۱٥
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     مشروع قانون التعديل الثامن لقانون .۱٦

 .۱۹۸۸) لسنة ٤۰رقم (
 مشروع قانون االستثمارالخاص في تصفية النفط الخاممشروع قانون االستثمارالخاص في تصفية النفط الخام ..۱۷۱۷
 مشروع اتفاقية تشجيع وحماية االستثماربين العراق وكوريا الجنوبية .مشروع اتفاقية تشجيع وحماية االستثماربين العراق وكوريا الجنوبية . ..۱۸۱۸
 ..۱۹٦۱۱۹٦۱) لسنة ) لسنة ۷۷مشروع تعليمات التعديل الخامس للتعليمات المالية رقم (مشروع تعليمات التعديل الخامس للتعليمات المالية رقم ( ..۱۹۱۹
 ..۲۰۱۰۲۰۱۰) لسنة ) لسنة ۱۹۱۹النفط (النفط (مشروع تعديل قانون مشروع تعديل قانون  ..۲۰۲۰
 مشروع اتفاق الجوي الثاني بين العراق والدول االسكندنافية .مشروع اتفاق الجوي الثاني بين العراق والدول االسكندنافية . ..۲۱۲۱
مالي�ة ب�ين الع�راق مالي�ة ب�ين الع�راق مشروع اتفاقي�ة نق�ل االش�خاص المحك�وم عل�يهم بعقوب�ة مشروع اتفاقي�ة نق�ل االش�خاص المحك�وم عل�يهم بعقوب�ة  ..۲۲۲۲

 واليمن .واليمن .
 مشروع النظام الداخلي للمدينة السياحية في الحبانية.مشروع النظام الداخلي للمدينة السياحية في الحبانية. ..۲۳۲۳
 مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية.مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية. ..۲٤۲٤
وزي��ع الح��وافز عل��ى الع��املين ف��ي الهيئ��ة العام��ة لالث��ار وزي��ع الح��وافز عل��ى الع��املين ف��ي الهيئ��ة العام��ة لالث��ار مش��روع نظ��ام تمش��روع نظ��ام ت ..۲٥۲٥

 والتراث.والتراث.
 مشروع انفاق النقل بين حكومة جمهورية العراق وحكومة استراليا.مشروع انفاق النقل بين حكومة جمهورية العراق وحكومة استراليا. ..۲٦۲٦
 مشروع قانون المصارف االسالمية.مشروع قانون المصارف االسالمية. ..۲۷۲۷
 مشروع قانون تأسيس اكاديمية النقل البحري.مشروع قانون تأسيس اكاديمية النقل البحري. ..۲۸۲۸
 مشروع قانون واردات البلدية.مشروع قانون واردات البلدية. ..۲۹۲۹
 عراق وليبيا.عراق وليبيا.مشروع الثقافية التعاون القضائي بين المشروع الثقافية التعاون القضائي بين ال ..۳۰۳۰
مشروع الثقافية تأسيس المركز األقليمي لتدريس عل�وم تكنولوجي�ا القض�اء مشروع الثقافية تأسيس المركز األقليمي لتدريس عل�وم تكنولوجي�ا القض�اء  ..۳۱۳۱

 لمنطقة غرب اسيا.لمنطقة غرب اسيا.
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Uانجازات الدوائر التابعة للوزارة 
 

Uشركة التامين الوطنية 
 
 

) ثمانية ۳۹۳۱۱۱٦۳حققت الشركة اقساط لمختلف انواع التامين قدرها  ( •
 وتالثون مليار دينار

) مشروع على مستوى ۱۰۷٦التي تم التامين عليها (بلغت مشاريع االعمار  •
 العراق

) واحد وستون مليار دينار ٦۱۱۰۱٦۲٥( ۳۰/٦/۲۰۱۲بلغ حجم االستثمار في  •
) سته وخمسون ٥٦۹٤۳۱۹٦( ۳۱/۱۲/۲۰۱۱في حين بلغ حجم االستثمار لغاية 

 %.۱۱مليار اي نسبة النمو 
 ئتان دينار.)مليار وم۱۲۱٦۲۷٦بلغت ايرادات االستثمار مبلغ قدره ( •
) اربعة ۲٤۱۱۰٦٦۱بلغ مجموع مساهمات الشركة المحلية والخارجية ( •

) ثالثة ۲۳۸۰۹٤٦۹( ۳۱/۱۲/۲۰۱۱وعشرون ملياردينار في حين بلغت في 
 عشرون مليار دينار.

بلغ مجموع الودائع التي تم اعتمادها في كافة المصارف المحلية  •
 ۳۱/۱۲/۲۰۱۱)خمسة عشر ملياردينارفي حين بلغت في ۱٥٤۲۷۱٥۷(
 ) سبعة عشر مليار دينار.۱۷۸٦۰٤۲۹(
 ) الف دينار.۷۰۲۰۳۸۸بلغ مجموع المبالغ النقدية المستلمة( •
 ) الف دينار.۱۰۳۱٥۰۳۸بلغ مجموع المبالغ النقدية المستلمة بالشيكات ( •
) دوالر ٤٥۹٤۷۲٦بلغ مجموع المبالغ النقدية المستلمة وبالعمله االجنبية( •

 امريكي.
) احدى عشر مليار ۱۱۳٤٤٦۱۱ت المدفوعة للمؤمن لهم (بلغ عدد التعويضا •

) ثمانية ۸۷۰٤٤۰۹( ۲۰۱۱دينارمقابل تعويضات مدفوعة لنفس الفترة لعام 
 %.۳٤مليار ديناراي بنسبة زيادة 

) ۳٥۱بلغ عدد التعويضات المسدده للتامين على الحياة/ قسم خدمة الوثائق( •
 ) الف دينار.۱۳۹٤۷۸۳تعويض ومبلغ قدره (

 اسس وضوابط تعويض الفالحين.دراسة  •
دراسة تعويضات بخصوص المكتب الموحد العراقي والتامين على السيارات/  •

 التكميلي.
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اعالم وزارة النفط / شركة خطوط االنابيب النفطية بترتيب قسط تأمين بذمتهم  •
) الف دينار (مائة وثمانون مليون ومائتان وثمانية الف دينار) ۱۸۰۲۰۸قدره (

 قة الحريق والحوادث.عن تسويق وثي
دراسة موضوع اقساط التامين االلزامي على السيارات العسكرية من قبل القسم  •

 القانوني.
اصدار وثائق التامين الهندسي لكل من (شركة انهار سهل الخصيب ، شركة  •

ارض، شركة رواد الهندسة ،شركة فن الراصد،شركة اسوار ام الربيعين ،شركة 
شركة شجرة الريان،شركة الحسن للمقاوالت،شركة جزر القمر،شركة النواجي،

 اسيا الصفراء).
) الف ۲۹۲۰٤۸اعالم شركة مصافي الشمال بترتب قسط تاميني بذمتهم قدره( •

 دينار.
) ۲۸٦۹اعالم محطة كهرباء كربالء الغازية بترتب قسط تاميني بذمتهم قدره( •

 مين الهندسي.الف دينار عن اعمال تنفيذ الطريق الدائمي للمحطة /وثيقة التا
اعالم الهيئة العامة لالراضي الزراعية بترتب قسط تاميني بذمتهم  •

 ) الف ديناروثيقة التامين على السيارات/ التكميلي.۱۸۳۹۳قدره(
) الف ۲۰۸۲۳اعالم مديرية ماء صالح الدين بترتب قسط تاميني بذمتهم قدره( •

 ديناروثيقة المسوؤليه الشخصية.
) ۳۹۰۷۲) تعويض ومبلغ قدره(۱٤۰لى الحياة (بلغ عدد تعويضات التامين ع •

 الف دينار.
الى ديوان الرقابة المالية  ۲۰۱۱ارسال الحسابات الختامية والميزانية العامة لعام  •

 /دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع.
ارسال البيان المالي للمؤسسات المالية الخاصة بالشركة الى البنك  •

 مة لمراقبة الصيرفة واالئتمان.المركزيالعراقي/ المديرية العا
عرض خدمات الشركة التامينية على كل من ( وزارة الثقافة ،جمعية اطباء بال  •

حدود الفرنسية، ديوان الرقابة المالية) للتامين على السيارات العائده لهم وبكافة 
 االغطية التامينيةوباسعار مناسبة.

الستثمارالعراقي ، عرض خدمات الشركة التامينية على كل من ( مصرف ا •
المنظمة العراقية للتنمية الزراعية ،مجموعة انتر للتجارة والمقاوالت العامة 

 المحدودة ) للتامين على كافة قروض السيارات الممنوحة للمواطنين.
عرض خدمات الشركة التامينية على كل من (دائرة رعاية القاصرين ، مركز  •

جات النفطية، وزارة الصحة /دائرة دبي لتجارة السيارات، شركة توزيع المنت
 المفتش العام ) للتامين على السيارات العائده لهم وباسعار مناسبة.
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عرض خدمات الشركة التأمينية على كل من (شركة الخطوط الجوية العراقية ،  •
وزارة الشباب والرياضة ، شركة دار الفنون للتجارة العامة والوكاالت التجارية) 

 مين الجماعي المتعددة المنافع .لتسويق وثيقة التأ
حضور موظف من شركتنا ألجتماع الهيئة العامة لشركة بابل لالنتاج السينمائي  •

 والتلفزيون .
حظور موظف من الشركة الجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للصناعات  •

 الكيمياوية والبالستيكية والمنعقد في قاعة المركز الثقافي النفطي .
) الف دينار ٥۷۸۲ئة العامة للمباني بترتب قسط تأميني بذمتهم قدره (اعالم الهي •

(خمسة ماليين وسبعمائة واثنان وثمانون الف دينار) عن مقاولة انشاء بناية دار 
) الف دينار (مليون واربعمائة وخمسة وتسعون الف ۱٤۹٥الضيافة / نينوى و (

االنسان / صالح الدين و  دينار) عن مقاولة انشاء بناية الشبكة الوطنية لحقوق
) الف دينار (مليون وخمسمائة وستة الف دينار ) عن مقاولة انشاء دار ۱٥۰٦(

 االستراحة لمنتسبي وزارة االعمار واالسكان / المثنى .
اعالم كل من (مديرية كهرباء ميسان ، مركز التأهيل الطبي وامراض المفاصل  •

يع النفطية ، المركز الوطني ، مستشفى الشهيد الصدر العام ، شركة المشار
الدارة الموارد المائية ، هيئة السياحة ، مديرية بلدية الجدول الغربي /ميسان ) 

 نتجديد وثيقة المسؤولية الشخصية .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 نات الخاصة بالموفدينكشف بالبيا

عدد 
 الموفدين

المبلغ 
المصروف 

بالعمله 
 االجنبية

نوع 
 العمله

المصروف 
بالدينار 
 العراقي

سعر 
 الصرف

جهة 
 االيفاد

تذكرة 
 السفر

 ٥٦۲ البحرين ۱۱۷۰ ۲٥۸۳۳٦۰ دوالر ۲۲۰۸ واحد
 ٥٦۲ عمان ۱۱۷۰ ٤٥۲۹۰۷۰ دوالر ۳۸۷۱ واحد
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Uالهيئة العامة للضرائب 

 
 
)تسعمائة ۹۱٥۲٦۲تحصيالت الهيئة العامة للضرائب لغاية شهر اب (بلغت  •

) مائة وخمسةوخمسون ۱٥٥٦٥۳وخمسة عشر مليار وبضمنها مبلغ (
 مليارناجمة عن امانات تخمينية في المنافذ الحدودية ومكاتب المرور.

بالمخطط ۲۰۱۲مقارنة االيرادات الضريبية خالل النصف االول  )۱( جدول •
 نبالمليو السنوي

 
مقارنة االيرادات الضريبية خالل النصف االول للعامين ) ۲(جدول  •

 بالمليون ۲۰۱۲و۲۰۱۱
•   

 
 

 النشاط
المصدقالسنوي المخطط  النصف المتحقق خالل  

 االنجاز% األول

۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ 

 إجمالي اإليرادات
%۹۸ ۷۱٥٥۰٥ ۷۲۷۲۰۱ الضريبية   

 النشاط

 
 اإليرادات المتحققة خالل النصف األول

لنموا %   % زيادة 

۲۰۱۱ ۲۰۱۲ 

الضريبية  إجمالي اإليرادات  ٤۳٥۱۰۲ 715505 ۱٦٤ %   +٦٤%  

)الضريبية(بدون االمانات اإليرادات  343914 
 

592277 
 ۱۷۲%  +۷۲%  
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 حسب النوع االيرادات الضريبية بالمخطط السنوي مصنفةمقارنة  )۳( جدول •
 بالدينار۲۰۱۲االول  السنوي خالل النصف

 
طالنشا النصف األولالمتحقق خالل  المخطط المصدق   االنجاز %   

2012 2012 2012 

 268371 ۲٥۲۸۸۲ الشركات
 %106 

 113% ۱۰٥۹٦٤ ۹٤۰۰۰ االستقطاع المباشر

 32% ٥٥۸ ۱۷٥۰ إيراد المبيعات

 54% ٥۲۳۱۷ ۹۷٥٤۸ إيراد المهنة

 60% ۱۳۷٤۹٥ ۲۲۷٦۱۳ إيراد نقل ملكية العقار
 52% ۲۷٥۷۲ ٥۳۲٥۰ إيراد العقار

 - ۱۲۳۱٥۷  المنافذ الحدودية
 ةايراد الوحدات التخميني

 - ۷۱  في المرور

 -  ۱٥۸ االخرى والمتنوعة

 98% ۷۱٥٥۰٥ ۷۲۷۲۰۱ المجموع
 

 
 
) مقارنة االيرادات الضريبية حسب النوع مع ايرادات النصف االول ٤(جدول  •

 بالمليون ۲۰۱۲و۲۰۱۱من عامي 

 النشاط
األولالمتحقق خالل النصف   

النمو %   ، + %-  
۲۰۱۱ ۲۰۱۲ 

%۱۳۹+ 239%  268371 112391  الشركات  

%۱۳۳+ 233% ۱۰٥۹٦٤ 45381 االستقطاع المباشر  

%۸٥+ 185% ٥٥۸ 302 إيراد المبيعات  

%۱٤+ 114% ٥۲۳۱۷ 45826 إيراد المهنة  
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%۱۹+ 119% ۱۳۷٤۹٥ 115787 إيراد نقل ملكية العقار  

%۱٤+ 114% ۲۷٥۷۲ 24227 إيراد العقار  

%۳٥+ 135% ۱۲۳۱٥۷ 91029 المنافذ الحدودية  
في  ةايراد الوحدات التخميني

%٥٥- 45% ۷۱ 159 المرور  

%٦٤+ 164% ۷۱٥٥۰٥ 435102 المجموع  

 
خالل النصف االول  نشاط الهيئة في ابرام اتفاقيات االزدواج الضريبي )٥جدول( •

۲۰۱۲. 
 االتفاقيات الفقرات

لتفاوضاتفاقيات في إطار ا االتفاقية االردنية  االتفاقية االماراتية 
االتفاقية  االتفاقية اللبنانية   

 البحرينية  

اتفاقيات في إطار الدراسة 
االتفاقية  االتفاقية المقدونية وإبداء الرأي

  االتفاقية الكويتية الجورجية

اتفاقيات في مجلس شورى 
االتفاقية  االتفاقية الرومانية الدولة

اكيةالسلوف    

اتفاقيات حاصلة على 
القانونية المشورة     االتفاقية المصرية 
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  ۲۰۱۲) مقترحات الهيئة بخصوص اللجان المشتركة خالل عام ٦جدول ( •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللجان المشتركة عدد النشاط

تقديم مقترحات الهيئة بشأن اجتماعات 
اللجان المشتركة العراقية مع دول 

لة من قبل عربية وأجنبية والمرس
 وزارة المالية

 
21 

 النيجيرية المشتركة النيجيرية المشتركة   -اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -۱۱
 الفيتنامية المشتركةالفيتنامية المشتركة  -اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -۲۲
 البحرينية المشتركةالبحرينية المشتركة  -اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -۳۳
 الصينية المشتركةالصينية المشتركة  -اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -٤٤
 الكورية المشتركةالكورية المشتركة  -اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -٥٥
 السودانية المشتركةالسودانية المشتركة  –اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -٦٦
 التونسية المشتركةالتونسية المشتركة  –لعراقية لعراقية اللجنة االلجنة ا -۷۷
 العمانية المشتركةالعمانية المشتركة  –اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -۸۸
 البولونية المشتركة –للجنة العراقية ا -۹

 االيطالية المشتركة –اللجنة العراقية  -۱۰
 الكويتية المشتركةالكويتية المشتركة  –اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -۱۱۱۱
 االماراتية المشتركةاالماراتية المشتركة  –اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -۱۲۱۲
 االردنية المشتركةاالردنية المشتركة  –اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -۱۳۱۳
 المورتانية المشتركةالمورتانية المشتركة  –لعراقية لعراقية اللجنة االلجنة ا -۱٤۱٤
 اليمنية المشتركةاليمنية المشتركة  –اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -۱٥۱٥
 اللبنانية المشتركةاللبنانية المشتركة  –اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -۱٦۱٦
 البلغارية المشتركةالبلغارية المشتركة  –اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -۱۷۱۷
 السريالنكية المشتركةالسريالنكية المشتركة  –اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -۱۸۱۸
 الفرنسية المشتركةالفرنسية المشتركة  –اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -۱۹۱۹
 القطرية المشتركة القطرية المشتركة   –اللجنة العراقية اللجنة العراقية    -۲۰۲۰

االجتماعات من مندوبي   حضور
 الهيئة للمناقشة

 الفلبينية المشتركةالفلبينية المشتركة  -اللجنة العراقية اللجنة العراقية  -۲۱۲۱ 
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خالل عدد الندوات والمؤتمرات التي شارك بها منتسبي الهيئة ) ۷جدول ( •
 .۲۰۱۲و۲۰۱۱النصف االول من عامي 

۲۰۱ اسم  الندوة او المؤتمر ۲۰۱۱
 اسم  الندوة او المؤتمر ۲

٥ 
 

اء االقتصادي حول الضريبة ندوة االنم
 والسياسة الضريبية 

۲ 
 
 

مؤتمر جامعة نوروز /كلية االدراة 
 واالقتصاد/ اقليم كردستان

المؤتمرالعلمي الرابع لكلية االدارة  مؤتمر المعهد العالي والمحاسبي
 واالقتصاد/جامعة كربالء

الموصلندوة كلية االدارة واالقتصاد / جامعة    
قناة السومرية الفضائية  ندوة ضريبية   

ندوة مساهمة القطاع الخاص في القضاء 
 على البطالة 

 

 
 
) مقارنة المتحقق من تخصيص الموازنة الجارية خالل النصف االول ۸جدول ( •

 .۲۰۱۲و۲۰۱۱

 
 
 
 
 
 

 النشاط
 المتحقق خال ل النصف األول

النمو %  
 ، +-  

۲۰۱۱ ۲۰۱۲*   

 ۱۱۳۲۱۸٦٥۲۱۸ ۱۲٤۹۲٦۷۷۲٦٦ تعويضات الموظفين
۹۱%  

۹% - 

السلع والخدمات   ۱٤٤۷٤۱۹۰۸۳ ۱۰٥۸۸۱۱۹۷٦ ۷۳%  -۲۷%  

%٤٤ ۳۲٤۰۰۰۰ ۷۳۲٥۰۰۰ المصروفات األخرى  -٥٦%  

%۲ ۱٥۲۹۲۱۷٥۰ ۸۹۱۷۸٤۳٤۰۹ الموجودات غير المالية   -۹۸%  

 ۱۲٥۳٦۸۳۸۹٤٤ ۲۲۸٦٥۲٦٤۷٥۸ المجموع
٥٥%  

-٤٥%  
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ل النصف االول من عامي ) مقارنة المتحقق من المخطط المصدق خال۹جدول ( •
 بالدينار ۲۰۱۲و۲۰۱۱

 
 
) مقارنة النفقات االستثمارية خالل النصف االول من عامي ۱۰ول (جد •

 (بالدينار). ۲۰۱۲و۲۰۱۱

 
 
 
 
 
 
 
 

 النشاط

۲۰۱۱ ۲۰۱۲*  

المتحقق خال ل النصف  المخطط المصدق
 األول 

% 
المتحقق 

من 
 المخطط

 المتحقق المخطط المصدق
% 

المتحقق 
من 

 المخطط
تعويضات 
 ۱۲٤۹۲٦۷۷۲٦٦ ۲۸٤۳۱٤۹۰۰۰۰ الموظفين

44% 
۳۰۷۲۲٤٥۲۰۰۰ ۱۱۳۲۱۸٦٥۲۱۸ 

37% 
السلع  

 ۱٤٤۷٤۱۹۰۸۳ ٥٥۳٦۰۰۰۰۰۰ والخدمات
26% 

۸۸٥۰۳۷۱۰۰۰ ۱۰٥۸۸۱۱۹۷٦ 
12% 

المصروفات 
 %9 ۳۲٤۰۰۰۰ ۳۷٥۰۰۰۰۰ %23 ۷۳۲٥۰۰۰ ۳۲٥۰۰۰۰۰ األخرى

الموجودات 
 ۸۹۱۷۸٤۳٤۰۹ ۱٥۳۹۰۰۰۰۰۰ غير المالية 

579% 
۳۹۰۰۰۰۰۰۰ ۱٥۲۹۲۱۷٥۰ 

39% 

 ۱۲٥۳٦۸۳۸۹٤٤ ٤۳٥۱۰۳۲۳۰۰۰ %64 ۲۲۸٦٥۲٦٤۷٥۸ ۳٥٥۳۸۹۹۰۰۰۰ المجموع
29% 

 النشاط
 المتحقق خال ل النصف األول

النمو %  
 ، +-  

۲۰۱۱ ۲۰۱۲ 
 
 النفقات االستثمارية
 

٥۸٦٥٤٥۳۸۳ ٥٥۹٥۹٦۳٤٥ ۹٥%  -٥%  
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الل النصف االول بالمخطط خ مقارنة نفقات المشاريع االستثمارية) ۱۱جدول ( •
  ۲۰۱۲و۲۰۱۱

 

 النشاط
 

نسبة المتحقق  من  المتحقق خالل النصف األول المخطط المصدق
 المخطط السنوي

۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱  
 

النفقات 
 االستثمارية

 
 

۹۱۳۰۰۰۰۰۰۰ ٤۹۲٥۰۰۰۰۰۰ ٥۸٦٥٤٥۳۸۳ ٥٥۹٥۹٦۳٦٫٤ ٤٥۲%  ۱۱%  

 
 
 
  ۲۰۱۲مشاريع البحث خالل النصف االول ) ۱۲جدول ( •

 النشاط
 المنجز خالل النصف االول

 اسم المشروع او البحث ۲۰۱۲
مشاريع 
البحث 
 والتطوير

ـ االستثمار االجنبي المباشر هو فرصة متاح�ة ف�ي الع�راق م�ع االش�ارة ـ االستثمار االجنبي المباشر هو فرصة متاح�ة ف�ي الع�راق م�ع االش�ارة  ۲
 الى اقليم كردستان .الى اقليم كردستان .
 

ـ االصالح المالي والضريبي ودوره في تحقيق االصالح االقتصادي ف�ي ـ االصالح المالي والضريبي ودوره في تحقيق االصالح االقتصادي ف�ي 
 العراق.العراق.

دراسات 
  الجدول

ت��م اع��داد دراس��ات الج��دوى لف��تح الف��روع الض��ريبية الجدي��دة وذل��ك ام��ا ت��م اع��داد دراس��ات الج��دوى لف��تح الف��روع الض��ريبية الجدي��دة وذل��ك ام��ا  ۷
بش���طر الف���رع او اس���تحداث ف���رع لتس���هيل العم���ل الض���ريبي للمكلف���ين بش���طر الف���رع او اس���تحداث ف���رع لتس���هيل العم���ل الض���ريبي للمكلف���ين 

-والموظفين وهي كاالتي :والموظفين وهي كاالتي :  
فتح فرع في (ابو غريب،الحمدانية ،واسط ،سنجار ، القائم ، الشطرة ، فتح فرع في (ابو غريب،الحمدانية ،واسط ،سنجار ، القائم ، الشطرة ، 
 الرطبة) الرطبة) 

•  
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Uالهيئة العامة للكمارك 
 

) ٥۰٥٦۱۲۷۸۱۳۳مبلغ قدره ( ۲۰۱۲ت الهيئة ايرادات خالل شهر ابحقق •
مبلغ قدره  ۲۰۱۱دينار في حين حققت الهيئة لنفس الفترة من 

 ) دينار٤۲۳٥۱۸٥۱٤۰۸(
) ۲۸۳۳۷۳٥۰۱۲۹مبلغ قدره ( ۲۰۱۲حققت الهيئة ايرادات خالل شهر تموز •

مبلغ قدره  ۲۰۱۱دينار في حين حققت الهيئة لنفس الفترة من 
 ) دينار.۲۹٤۱۸۳۲۲۹٥۱(
) ٤۲۷۱٤۱۱٦٤۳۰مبلغ قدره ( ۲۰۱۲حققت الهيئة ايرادات خالل شهرحزيران •

مبلغ قدره  ۲۰۱۱دينار في حين حققت الهيئة لنفس الفترة من 
 ) دينار.۳۲۲٦۲٦۱٤۷٤٥(
) ٤۳۲۳۱۰۰۳۱۰۰مبلغ قدره ( ۲۰۱۲حققت الهيئة ايرادات خالل شهر ايار •

مبلغ قدره  ۲۰۱۱دينار في حين حققت الهيئة لنفس الفترة من 
 ) دينار.۳۱٦٦۸۷٦۱۷۱۸(
) ٤۱٥۳۲۱۳٤٤٥٥مبلغ قدره ( ۲۰۱۲نيسانحققت الهيئة ايرادات خالل شهر  •

) ۲۹۰۹۰۲۳۸۰۱مبلغ قدره ( ۲۰۱۱دينار في حين حققت الهيئة لنفس الفترة من 
  .دينار

 
 ) معاملة .۱٦۰۷(لشهر انجاز معامالت تسهيل مهمة  •
لمركز الحدودية الى قسم تدقيق التعريفة ا نيسانلشهر تدقيق التصاريح الواردة  •

 ) تصريحة .۱۱۳۸۸۷۲(
) معامله متضمنه معامالت ٦۲٥انجاز معامالت في تحديد القيمة (التسعيرة) ( •

 السيارات، الدراجات، البضائع.
) قيد مركبة حديثة الى مديرية المرور العامة ضمن قرار ٤۱۰٥۱تم ارسال ( •

 م تسجيلها الى المرور.على قرص مرن لكي يت ۲۰۰۹) لسنة ۲۱٥(
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 :۲۰۱۲نيسان لشهر جدول بااليرادات المتحققة مصنفة حسب المناطق الكمركية  •
 

 المبالغ بالدينار العراقي                                                
 االيرادات المتحققة المناطق الكمركية

 ۱۸۹۹۳٤۱۳۰٤٦ مديرية كمرك المنطقة الجنوبية
رية كمرك المنطقة الغربيةمدي  ۱۳۳۷۹۲۷٤٦۲٤ 

 ۱۰۳۰۸۱٥۸٥٦ مديرية كمرك المنطقة الشمالية
 ۲٤۱٥۱۹۳۰۲۳ مديرية كمرك المنطقة الوسطى
 ٥۰٤٥۰٥۷۸۰٦ ديوان الهيئة العامة للكمارك

 ٤۰۸٦۳۷٥٤٤٥ المجموع
 
 
 
 نيسانجدول بالدعاوى الكمركية المسجلة والمحسومة للمناطق الكمركية خالل  •

۲۰۱۲. 
 
 

الدعاوى  المناطق الكمركية
 المسجلة 

الدعاوى 
 المحسومة

 ۳۲ ۳٥ مديرية كمرك المنطقة الجنوبية
 ۱ ۱ مديرية كمرك المنطقة الغربية
 ٥٦ ٥٤ مديرية كمرك المنطقة الشمالية
 ۲۰ ٤۰ مديرية كمرك المنطقة الوسطى

 ۱۰۹ ۱۳۰ المجموع
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المعفاة) وحسب المناطق الكمركية جدول بعدد التصاريح المنجزة (المرسمة و •
 :۲۰۱۲ نيسانلشهر 

 
 

 التصاريح المعفاة التصاريح المرسمة  المناطق الكمركية
مديرية كمرك المنطقة 

 الجنوبية
۱۳٥۹۱ ۳۹۲۸ 

مديرية كمرك المنطقة 
 الغربية

۱۰۷۹۳ ٤۰۰۰ 

مديرية كمرك المنطقة 
 الشمالية

۹۳۷ ۹۰۸ 

مديرية كمرك المنطقة 
 الوسطى

٦۷۱۷ ۸٤۰ 

 ۹٦۷٦ ۳۲۰۳۸ المجموع
 
 
مصنفة  بعدد المعامالت المنجزة في قسم التخمين لشهر كانون الثانيجدول  •

  حسب المناطق الكمركية
 
 

 المبالغ بالدينار العراقي                                                
 االيرادات المتحققة المناطق الكمركية

 ۱٤۰۲٥ مديرية كمرك المنطقة الجنوبية
 ۲٤۲۸۱ مديرية كمرك المنطقة الغربية
 ۲٦۷۱ مديرية كمرك المنطقة الشمالية
 ٦٤۷ مديرية كمرك المنطقة الوسطى

 ٤۱٦۲٤ المجموع
 

 
 
 
 
 
 



 20 

جدول بعدد التصاريح المنجزة (المرسمة والمعفاة) وحسب المناطق الكمركية  •
 :۲۰۱۲لشهر كانون الثاني 

 
 العدد التصاريح

 ۷٤۷ التصاريح المرسمة
 ۲۰٤ التصاريح المعفاة

 ۹٥۱ المجموع
 

 
Uشركة التامين العراقية العامة 

 
) وثيقة لمختلف انواع ٤۱٤۸( ۳۱/۸/۲۰۱۲-۱/۱سوقت الشركة خالل الفترة  •

وهي  ) مليون دينار (تسعة عشر ملياردينار)۱۹۹۲۷التامين بلغت اقساطها(
% عن ٥۰بتها للعام الحالي وبزيادة نسررة % من الخطة المق۹۰تشكل نسبة 

 المتحقق لنفس الفترة من العام الحالي.
) مستحقا ومستفيدا من امتيازات وثائق التامين بمبالغ اجمالية ۳۸٥٤تعويض ( •

% عن العام الماضي ٥٥) خمسة مليارات دينار) بزيادة نسبتها ٥۹٤٥مقدارها (
 % عن التعويض المخططة لكامل السنة .٤۲وهي تشكل نسبة 

) ۹۹۰االستثمار خالل المدة االلمنقضية من العام الحالي ( بلغ مجموع ايرادات •
% من خطة ايرادات االستثمار للعام الحالي ٤۹مليون دينار وهي تشكل نسبة 

 عن تلك المتحققة لنفس الفترة من العام الماضي .%۱وبزيادة نسبتها 
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Uالهيئة العامة للمناطق الحرة 
 
 ۲۰۰۰يئة ومصروفاتها خالل الفترة من عام يبين تطورات ايرادات الهدول ج •

 : ۲۰۱۱الى عام 
 االيرادات السنة

 الف دينار
 المصروفات
 الف دينار

الفائض 
المتحقق الف 

 دينار

نسبة  نسبة التطور
 المصروفات

الى 
 االيرادات%

االيرادات 
% 

المصروفات 
% 

۲۰۰۰ ۸۹۱۲٤۱ ۱٤۸۹۲۰ ۷٤۲۳۲۰ ٤۰٤ ۲۲۸ ۱٦٫۷ 
۲۰۰۱ ۱٦۱۳۸۰۳ ۱۸۷۷٤٤ ۱٤۲٦۰٥۹ ۸۱ ۲٦ ۱۱٫۷ 
۲۰۰۲ ۲۳٥۹۰۷۱ ۳۲۲۹۹۸ ۲۰۳٦۰۷۳ ٤٦ ۷۲ ۱۳٫۷ 
۲۰۰۳ 

منحة من 
وزارة 
 المالية

۷۱٤۹۲۸ 
+ 

۱۲۰۰۰۰ 

۲۸٥۱۹۸ ٥٤۹۷۳۰ )٦۹٫٥( )۱۱٤ )٫٥۰ 

۲۰۰٤ ۹۳۷۰۹۰ ۹۱٦۸۸۰ ۲۰۲۰۹ ۳۰ ۲۲۱ ۹۸ 
۲۰۰٥ ۹۱۹۰۸٥ ۱۰۱۸۳۷٤ )۹۹۲۸۹( )۲( ۱۱ ۱۱۱ 
۲۰۰٦ ۹٤۳۳۸۹ ۱۲۷٦۳۱٦ )۳۳۲۹۲۷( ۲٫٦ ۲٥ ۳٥ 
۲۰۰۷ ٤٤۹۸۷۰ ۱٦۷۲۹۱۸ ۱۲۲۳۰٤۸( )٥۲( ۳۱ ۲۷۱ 
۲۰۰۸ ۱۲۸۹۱۳۰ ۲٤۰۱٤٥٥ ۱۱۱۲۳۲٥ ۱۸۷ ٤٤ ۱۸٦ 
۲۰۰۹ ۲٤٤۸٥٤٤ ۲٤٤٥۸۹۸ ۲٦٤٦ ۹۰ ۲ ۹۹٫۸ 
۲۰۱۰ ۳۳۱۲۳۳٦ ۲٥۸۰۸٥۱ ۷۳۱٤۸٤ ۳٦ ٥ ۷۸ 
۲۰۱۱ ۲۲۷۱۰٦٦ ۲٦۳۷۳٥۳ )۳٦٦۲۸۷( )۳۱( ۲ ۱۱٦ 
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 ۲۹/۲/۲۰۱۲لغاية ۱/۱ة من ) االيرادات المتحققة بالدوالر للفتر۱جدول رقم (
لغاية  ١/١االيرادات للفترة من   

٢٩/٢/٢٠١٢ 

   نوع اإليراد
    
    

 ١١٦٦٥٨ بدالت اإليجار 

 ٦٨٠٩٢ خروج البضاعة

 ٩١٥٩ أخرى

 ١٩٣٩٠٩ المجموع
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 ۲۹/۲/۲۰۱۲) يبين العقود النافذة المفعول لغاية ۲جدول رقم (
 اإلجمالي النشاط الخدمي النشاط الصناعي النشاط التجاري  

المناطق                           
 الحرة

قيمة العقد  المساحة عدد
 دوالر

المساحة  عدد
 ۲م

قيمة العقد 
 دوالر

المساحة  عدد
 ۲م

قيمة العقد 
 دوالر

قيمة العقد  ۲المساحة م عدد
 دوالر

 ۲م   
خور 
 الزبير

٥۳   
۱۸۸۷۹٦ 

٦۱۱۹۳٦ ۱۰ ٥۷۳٦۰ ۲۰٤۲٤۲ ۲ ٥۰٦۹۸ ۲٤۹٤٦۹ ٦٥ ۲۹٦۸٥٤ ۱۰٦٥٦۷٤ 

 ۲۸٥۳۲۲ ۱۱۳٥۰۷۸ ۷۷ ۱٥۳۲۳۷ ٤۲۳٤ ٤ ۱۰۸٤۰۷ ٦۰۹٤٥۸ ۱٥ ۱٦۰۹٥۸ ٤۸۳۲۸ ٥۸ نينوى

 ۳٤۳٦۷ ۱۸۹۰۰ ۳٤ ۲۹۹ ۲٥۳ ۱ ۲۲۰۱ ۱۷۱٦ ۱ ۳۱۸٦۷ ۱٦۹۳۱ ۳۲ القائم

المجموع 
 النهائي 

۱٤۳ ۲٥٤۰٥٥ ۸۰٤۷٦۱ ۲٦ ۱۳۸۰۲۱ ۳۱٤۸٥۰ ٥٥ ٦۱۸٤ ٥۰۳۰۳۲ ۱۷٤ ٦۲۹۲٦۱۸ ۱٥۲۲٦٤۳ 

 
 

 ) يبين المشاريع التي مازالت قيد االنجاز۳ (جدول رقم
كلفة المشروع  الشركة المنفذة اسم المشروع ت

 (دينار)
مدة العقد 

 (يوم)
 نسبة االنجاز تاريخ المباشرة

 في خــــور الزبـــــير أوال : المنـــــطقة الحـــــرة
تصميم وتجهيز وتشغيل  ۱

 محطة تحلية المياه
شركة الصمود 

العامة للصناعات 
 الفوالذية

۷٥٤،٥٥۲،٥۰۰ ۱۸۰ ۱۰/۱۱/۲۰۰٤ ۹۰% 

متوقف وتم إقامة دعوى بفسخ 
 العقد والمطالبة بالتعويض

) ۱۰تصميم وتنفيذ ( ۲
 سقائف حديدية

شركة الصويرة 
للمقاوالت وشركة 

۲،٥٤٤،۷٦۸،٥۰۰ ۲۲٥ ۱۲/۱۲/۲۰۰٤ ٤۰% 
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تم إقامة دعوى كشف  مستعجل  امد الدليميح
لتحديد العمل المنفذ والغير منفذ 
بعد إصدار كتاب سحب العمل من 

قبل الهيئة . وقد تم إدراج 
الشركتين في القائمة السوداء 

وتم إدراج إكمال العمل في 
 مشاريع الخطة الخمسية .

  
  

 ثانيا : المنــــطقة الحـــــرة في نيـــــنوى

التصميم االساسي للمنطقة  ۱
 الحرة في نينوى

مكتب المجموعة 
 االستشارية

۲۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱٦۰ ۲۸/۸/۲۰۱۱ ٤۰% 

 

شركة رياح روعة  تأهيل االبنية المعدة لالستثمارفي نينوى
 الجنوب

۲۰٦۷۹٤٥۰۰ ۱٦۰ ٥/۹/۲۰۱۱ ٤٥% 

 ة الحـــــرة في القـــــــائمثالثا  : المنــــطق

تنفيذ شبكة الكهرباء -۱
 الداخلية

 %۹۰ ٤/۱/۲۰۱۲ ۹۰ ۱٤۷۰۰۰۰۰۰ زين الديار

 ۲۰/۷/۲۰۱۱ ۸۱٥۳٤۷۰۰۰ شركة االوتار الفضية تسييج المنطقة الحرة -۲

 رابعا : المنــــطقة الحـــــرة قــــرب بغــــــداد

 

شركة شمس  تنفيذ سياج ۱ 
والت األبرار للمقا

 والتجارة المحدودة

        

شركة نبوبالصر    
لالستشارات 

 الهندسية

۲۳۳۹۰۲٥۰۰ ٦۰ ۱٥/۱۲/۲۰۰۹ ٦٥% 

 
 
 
 
 



 25 

 
Uالشركة العراقية للخدمات المصرفية 

 
 

لكافة المصارف والدوائر الحكومية  لغاية حزيران بلغ مجموع المبالغ المنقولة داخل بغداد •
 .دينار )٥٤۳۷۰٥۹٦۹۰٤۳۲االخرى (

مجموع المبالغ المنقولة داخل بغداد  لكافة المصارف والدوائر الحكومية االخرى بالعملة بلغ  •
 )دوالر امريكي.۳۹۷۲۱۳٦۳٦االجنبية (

 
بلغ مجموع المبالغ المنقولة خارج بغداد لكافة المصارف والدوائر الحكومية االخرى  •

 ) دينار.۲۹۹۹۷۲۷۹۱٤۰۰۰(
لكافة المصارف والدوائر الحكومية االخرى بالعملة بلغ مجموع المبالغ المنقولة خارج بغداد   •

 دوالر امريكي خمسة ماليين )۱۱٤۲۰۰۰۰االجنبية (
 ) دينار.٤۲۹٥٤۳۰٥٤۱بلغت االيرادات الفعلية ( •
 عجله.٦۲عدد العجالت المستخدمة لنقل العمله خارج بغداد (الحصينة والمرفقة لها)/ •

 
 :۲۰۱۲تشرين االول / جدول خاص بنسب التنفيذ لشهر

 نسبة التنفيذ المخطط لبنشاط الفعلي التفاصيل 
 %۲٤۲ ۱٦٦٦٦٦٦٦٦۷ ۲۰۲۸٤۹٥۰۹۲ االيرادات

 %۹٤ ۹۲۳۰٥۷۳۳٤ ۲۷۲۸۱٦٦۳۳۳٤٤ المصروفات
المبلغ المنقول/دينار 

 عراقي
۳۸۹٥٦۳٦۰۸۲۸٤۹ ۲٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦ ۲۹۲% 

المبلغ المنقول/دوالر 
 امريكي

۲٤۷۱٦۸۱۳٦$ ۱٤۱٦٦٦٦٦ ۳٤۹% 

عدد االستمارات 
 واجبات)(ال

٦۸۱ ۷٥۰ ۱۸۲% 

    عدد الرحالت
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Uشركة اعادة التامين العراقية 
 
 

فقد تم  ۱/۱۰/۲۰۱۲لغاية  ۱/۱بلغت االرصدة المستحقة للشركة للفترة من  •
 ) دينار عراقي.۱۰۷٤۳۸۳۲۲۲٦استالم ما مجموعه (

 ) دينار.۱٥٤٦۰٥٤٤۱٦بلغت ايرادات االستثمار لنفس الفترة اعاله ( •
) دينارمحققة ۱۲۷٦۹٦۲۲۱۸۳الواردة مبلغ قدره (التامين لي اقساط بلغ اجما •

حيث كانت بمقدار  ۲۰۱۱) دينار عن اقساط ۲۱۰٤۰٥۷۰۷۸زيادة قدرها (
لنفس الفتره من العام الماضي اي بنسبة زيادة قدرها ) دينار۱۰٦٦٥٥٦٥۱۰٥(

۱۹٫۷.% 
المخطط للفترة  طبيعة النشاط

من 
۱/۱/۲۰۱۲ 

لغاية 
۳۰/٦/۲۰۱۲ 

قق الفعلي المتح
لغاية 

۳۰/٦/۲۰۱۲ 

 نسبة التحقق%

 %۱٤۳٫٤ ۹٤۸۰۱۹٥ ٦٦۰۹۰۰۰ اجمالي االقساط الواردة
 %٦۳٫۳۹ ۷۰۲۰۱۱ ۱۱۰۷٥۰۰ ايرادات االستثمار

 %۲٤٫۲٤ ٤۳٦٤ ۱۸۰۰۰ الصيانة
 %۸۳٫۱۸ ۱٤٦٥۹۷ ۱۷٦۲٥۰ المصاريف االدارية 

 %٥۳٫۷۲ ۱۳۱٦۱ ۲٤٥۰۰ مصاريف الطاقة
 %۷۹٫۳۰ ٦۸۷۹٤٦ ۸٦۷٥۰۰ االجور المخططة

 %۲۹٥ ۳٥٦۲۳۱ ۱۲۰۷٥۰ مصاريف اخرى متنوعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 
Uقاريــــــصرف العــالم 

 
(تسليق المقترضين ، االرباح ، جرد االثاث ، دور البكرية  انجاز البرامج التالية •

، الفهرسة، صيانة السيارات ، االرشفة، احتساب السلف الخاصة بالمصرف ، 
 وض قيد االنجاز.برامج التقسيط) وبرامج القر

اعداد جداول مفصله عن قطع االراضي التي يملكها المصرف وفرز القطع  •
 المتجاوز عليها من قبل دوائر رسمية .

 متابعة امالك المصرف في كردستان . •
 ) دينار عن دور الغزالية .۱۸۰۰۰۰۰۰تم تسديد ( •
 ) دينار٦۷۳۹۰۰۰٦۳٥تم استرداد مبلغ ( •
 ات القسم االداريتنصيب برنامج المخازن على حاسب •
 القيام بالزيارات التفتيشية للفروع. •
 %.۹۹انجاز تقارير للهيئات التفتيشية لكافة فروع المصرف بنسبة  •
 %.۱۰۰انجاز تقارير للبنك المركزي العراقي والرقابة المالية بنسبة  •
 %.۱۰۰نجاز قضايا تحقيقية بنسبة ا •
 المباشرة بتفعيل برنامج توثيق االضابير. •
 وازنة التخطيطية ومناقشتها.تنظيم الم •
انجاز موازنة البيان الشهري للصيرفة العقارية والتجارية وتنظيم كفاية راس  •

 المال.
تطبيق الحسابات المتبادله بين فروع المصرف وبعضها مع الرافدين والرشيد بعد  •

 ان كانت غير مطابقة .
(الفروع تدريب بعض الموظفين على كيفية ادخال المعلومات الخاصة بنظام  •

 الداخلية والنظام العقاري) وكيفية خزن المعلومات.
) مليار دينار فقط من ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰تعزيز رصيد االدارة العامة مبلغا قدره( •

 .۹۳۰۱۷/۱۱۹حسابه الجاري لدى البنك المركزي العراقي المرقم 
 ) مليون دينار.٤۹٦۹۸۰۱۳تسديد مبلغ ( •
 ) مليون دينار٦٦۹٦۸٤۸۲٦۷استرداد مبلغ ( •
 الفعلية لعموم المواطنين والوزارات.ديد القروض تس •
 تنشيط دور االستثمار . •
 اعداد جداول مفصلة عن قطع االراضي التي يملكها المصرف. •
على مجلس ادارة  ۲۰۱۲عرض موضوع الخطة التسليفية للنصف االول  •

 المصرف.



 28 

 ) مليلر دينار.۱۱،٦٤٦۷۲۰اجمالي المبالغ المصروفة للمعامالت الجديدة ( •
 %.۱۰۰ستمرار بتدقيق الموازين الشهرية الواردة من الفروع بنسبة اال •
 المشاركة بلجان الكشف عن العقارات وتحديد اللجان الخاصة بمعامالت الحث •
 متابعة النقص والمزيف واالستقطاعات من الفروع كافة عن طريق االنترنيت. •
 .مطابقة سجل الصندوق من القبض والصرف مع جرد الصندوق اليومي •
انجاز موازنة البيان الشهرية للصيرفة العقارية والتجارية وتنظيم كفاية رأس  •

 المال وكشف الدخل والميزان الموحد وارسالها الى البنك المركزي العراقي.
انجاز الموازنة الفصلية الجديدة وتحويلها عاى قرص (سي دي) وارسالها الى  •

 البنك المركزي العراقي.
ود النقدي ألربعة اسابيع وارسالها الى البنك المركزي تم انجاز احصائيات الموج •

المديرية العامة للعمليات المالية ومتابعة النقد لدى الفروع لتحويل  العراقي
 الفائض النقدي الى حسابنا الجاري لدى البنك المركزي.

تم انجاز احصائيات تحليل الحسابات الجارية االسبوعية ومطابقتها مع  •
النقدي والميزان الموحد وتصحيحها مع الفروع وتوحيدها احصائيات الموجود 

 .وارسالها الى البنك المركزي العراقي / المديرية العامة لألحصاء واالبحاث
تنظيم األحصائية الشهرية لمعدل الموجود النقدي والحسابات الجارية وشبه  •

نظام الجارية الخاضعة لالحتياطي القانوني وترحيلها في برنامجها الخاص على 
االحتياطي ومطابقتها مع الميزان الموحد وارسالها بقرص (سي دي) خاص الى 
البنك المركزي / المديرية العامة للعمليات المالية ونسخة منه الى االحصاء 

 واالبحاث.
أطفاء سلف النشاطات والصكوك للدوائر تنظيم التسويات القيدية الخاصة ب •

 قتها مع سجالت االستاذ العام.الحكومية ومطابقة ومتابعة السلف ومطاب
 تصفية حسابات التأمينات ومطابقتها مع سجالت األستاذ العام. •
متابعة التسديدات لشركة التأمين العراقية وصرف تعويضات الشركة للموظفين  •

 المشمولين.
 االستمرار في متابعة تصفية موقوفات الحسابات المتبادلة مع المصارف المحلية •

 جميع فروع المصرف.والفروع الداخلية ل
 ).۳۲األستمرار بتدقيق الموازين الشهرية الواردة من الفروع والبالغة ( •
انجاز تقارير الهيئات التفتيشية لفروع واقسام مصرفنا وديوان الرقابة المالية  •

 والمفتش العام. 
 
 
 
 



 29 

 
 
 
 
 
اجمالي  

تسديدات 
القروض 

 عليةالف

عدد المعامالت  اجمالي المجباة
المصرفية 

 ديدةالج

اجمالي المبالغ 
 المصرفية

قرض 
 الوزارات

۱۲٥۸۰۱ ۱۳۱۱۳۷   

   ۷٥۳۳۱۹ ٦٤۹۷۸٦ عدد المواطنين
القرض 

االسكاني 
 الجديد

٥۷۰۰۹۰۰ ۷٦٥٤۰۱٥ ۷۳۷ ۱۷۷۳٤۸۰۰ 

 
 
 
 
 

Uمركز التدريب المالي والمحاسبي 
 
 

 :۲۰۱۲االول من  نصفجدول يمثل المحور التدريبي لل •
 

 ۸۷ البرامج المخططة
 ۷۳ المنفذة داخل الخطةالبرامج 

 %۸٤ النسبة المئوية
 ۲۰٦۱ عدد المشاركين الفعلي
 ٦ البرامج خارج الخطة

 ۲٤۱ عدد المشاركين خارج الخطة
 ۷۹ عدد البرامج داخل وخارج الخطة

 ۲۳۰۲ عدد المشاركين داخل وخارج الخطة
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 المحور االستثماري •
وبلغت نسبة تنفيذ مشروع دار  %) كما۱۰۰بلغت نسبة التنفيذ للبناء التكميلي ( •

 %).۱۷( ۲۰۱۲الجماهيرخالل العام 
بلغت نسبة تنفيذ مشروع تاهيل ملحق المركز (دار الجماهير) خالل النصف  •

 %).۳٥%) وكما بلغت نسبة تاهيل بوابة البناية الجديدة(٤٥االول من هذا العام(
 
 

 المحور المالي الجاري
 ۲۰۱۲ل من عام المبالغ المالية المصروفة للنصف االو •

 المبالغ المتغير
 ۹۳۳۹۲۹٤۰۷ مجموع المصروفات
 ٤۹۳۷۷۱۰۷ مجموع االيرادات

 ۱۲٥۱۲۰۰۰ مجموع اجور المحاضرات
 ۱۸۳۳۰۰۰۰ مجموع مكافاة المنتسبين 

 ۱۷٥٥۰۰۰۰ مكافاة الغير منتسبين
 ٤۸۲۲٦۰۰۰ اجور دورات التدريب

 ۱۰٥۱۱۰۷ ضريبة على منتسبي الدولة 
 ۱۰۰۰۰۰ ةايرادات منتوع

 
 االستثماري المحور المالي

 ۲۰۱۲عام للنصف االول من المبالغ المالية المصروفة  •
 المبالغ المتغير

 ۳۲۰۰۰۰ مجموع المصروفات
 ۲۷٥٦۱۰۰ مجموع االيرادات
 ۲۰۰۰۰۰۰ استشارات علمية

 ٦٥۰۰۰۰ مجموع مكافاة المنتسبين 
مباني غير سكنية                          

 ماهير)(دار الج
۳۸۷۷٤٥۰۰۰ 

دوائر وجهات اخرى                   
 (تسديد رسم الطابع)

۲۷٥٦۱۰۰ 
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Uدائرة التقاعد العامة 

 
 :۳۰/۹/۲۰۱۲لغاية  ۱/۱جدول يبين عدد المتقاعدين للفترة من  •

 العدد نوع المتقاعد
 ۱٦۰۰۷۲٥ المتقاعدون المدنيون

 ۱۸۰۳۳٦۷ المتقاعدون العسكريون
 ۳٤۰٤۰۹۲ المجموع

 
 : ۳۰/۹/۲۰۱۲الجدول التالي يبين المعامالت التقاعدية المنجزة لغاية  •

 العدد المعامالت المنجزة
 ۷٤٤ تقاعد خدمة وشيخوخة وعجز

 ۳۱۱ تقاعد خلف
 ٦٥ تقاعد اصابة عمل
 ـــ تقاعد مضمونين
 ۱۷٤۱٦ متغيرات قاعديه

 ۱۱٥۰ تنظيم هويات تقاعديه
تعويض نهاية خدمه واجازة مرضيه 

 اصابهو
۲۳۸۳ 

 ۳٥٥۹ تأييد خدمة عماليه
 ۲۲۲۸ اضافة خدمات مضمونه

 ۲٥۹٤ مذكرات طلب الزيارات التفتيشية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ٤۰٤٤ التقارير المحتسبه والمدققة

 ۱۹۹۸ براءة ذمه
 ۱۲٥۷ طبع هويات تقاعديه

 ۳۰۹ تأييد ارقام ضمان من شعبة الدفاتر
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جدول يبين عدد العمال المشمولين باحكام قانون التقاعد والضمان االجتماعي  •
 :۳۰/۹/۲۰۱۲لغاية 

 

 المحافظة

   عدد العمال المشمولين بالضمان االجتماعي

 المجموع
المجموع 

 تعاوني مختلط خاص الكلي
  اناث ذكور  اناث كور ذ اناث ذكور  اناث ذكور 

 ۲۳۱۱٦ ۹٦۳ ۱۰٥۹٥ 28 14 ۳٦ ٤٥۰ ۸۹۹ ۱۰۱۳۱ نينوى
 ۲٦٦٤٦ ۲۳۲ ۱۲۰۹۱ 12 24 2 20 ۲۱۸ ۱٤۰٤۷ كركوك 
 ۲۰۱۹٤ ٤۷۷ ۹٦۲۰ ۱٤ 9 35 ۲۳۰ ٤۲۸ ۹۳۸۱ ديالى 
 ۱۰٤٦٦ ۷۳ ٥۱٦۰ ــــ ــــ 4 89 ٦۹ ٥۰۷۱ االنبار
 ۱۹۰۰۱٦ ۱٥٤۷٤ ۷۹٥۳٤ ۳٤٤ ٤۱٦ ٤۱٤۸ ۸۷۰۲ ۱۰۹۸۲ ۷۰٤۱٦ بغداد
 ۲۲٦۸٦ ۱۹۹ ۱۱۱٤٤ 2 4 20 ۳۸ ۱۷۷ ۱۱۱۰۲ بابل

كربالء 
 المقدسه

٥٤۳۰ ٤۰۹ ۹٦ 8 10 20 ٥٥۳٤ ٦۳۷ ۱۱۹٤٦ 

 ۱۸٥۳۸ ٤۱۸ 8851 8 8 35 ٦۸۹ ۳۷٥ ۸۱٥٤ واسط
صالح 
 الدين

۱۱۰۹۷ ٦ 295 4 2 2 ۱۱۳۹٤ 10 ۲۲۸۱۰ 

 ۳۹۰٤٤ ٤۳۰ 19092 ــــ 20 ــــ 2 ٤۳۰ ۱۹۰۷۰ النجف
ــــ 12 ۳٦ ۱٤۰ ٥۳۰۹ القادسية  ۱۰۹۹٤ ۱٥۲ ٥۳٤٥ ــــ 
 ۱۰٥٤۸ ٥۸ ٥۲۱٦ ــــ ــــ ــــ ــــ ٥۸ ٥۲۱٦ المتنى
 ۱۱۹٤۰ ــــ ٥۹۷۰ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ٥۹۷۰ ذي قار
 ۱۹۸٦٦ ۱۱٦ ۹۸۱۸ ــــ 6 ــــ 4 ۱۱٦ ۹۸۰٦ ميسان
 ۳۰٤۷٦ ۲۹۸ ۱٤۹٤۰ ــــ ــــ ــــ ۱۰٤ ۲۹۸ ۱٤۸۳٦ البصرة
          دهوك
          اربيل 

          السليمانية
 ٤٦۹۲۸٦ ۱۹۳۳۷ ۲۱٤۳۰٦ ٤۳۰ ٥۱۳ ٤۳۰٤ ۱۰۷٥٥ ۱٤٦۰٥ ۲۰٥۰۳٦ المجموع
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  جدول يبين عدد المتقاعدين والمستحقين موزعين حسب المحافظة •
۳۰/۹/۲۰۱۲: 

 

 
 
 نسبة انجاز مشاريع : •

 نسبة االنجاز اسم المشروع
 % االنجاز المالي۹٥لفني و% االنجاز ا۱۰۰ (A,B,C)المجمع التجاري في كركوك جزئي 

% تم اكمال االجراءات القانونية بسحب ۳٥ مجمع دوائر وزارة العمل في ميسان
 العمل

 %۱۰۰ تأهيل عمارة الضمان في الوثبة
 
 
 
 
 

 المحافظة

عدد متقاعدي 
 الشيخوخة

عدد متقاعدي  عدد متقاعدي الخلف
 العجز

 المجموع
 المستحقين المتقاعدين  ستحقينالم المتوفين

  
 

        
 3907 3041 211 2286 1420 ۱٤۱۰ نينوى

 1449 1138 100 960 649 389 كركوك 
 1102 770 52 801 469 249 ديالى 
 697 484 29 583 370 85 االنبار
 24807 19562 1179 14038 8793 9590 بغداد
 1256 932 145 810 486 301 بابل

كربالء 
 1135 849 85 713 427 337 لمقدسها

 1257 517 26 580 264 227 واسط
 424  305 17 308 189 99 صالح الدين

 583 382 81 406 205 96 النجف
 476 368 57 350 242 69 القادسية
 165 127 12 131 93 22 المتنى
 551 375 26 453 277 72 ذي قار
 427 272 46 357 202 24 ميسان
 2736 2097 146 1947 1308 643 البصرة
 186 138 16 84 36 86 دهوك
 290 204 14 213 127 63 اربيل 

 113 90 10 89 66 14 السليمانية
 41561 31651 2252 25109 15623 13776 المجموع
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Uالمصرف الصناعي 

 
 
ومناقشتها في مجلس ادارة  ۲۰۱۳اعداد الميزانية التخطيطية للمصرف لعام  •

 المصرف.
حسب  ۳۱/۱۲/۲۰۱۱مية للسنة المالية المنتهية في اعداد الحسابات الختا •

 الضوابط والتعليمات.
) مليار دينار لغرض زيادة راسمال المصرف ليصبح ٥۰تخصيص مبلغ ( •

 ) مليار دينار.۱۲٥(
التوسع في اصدار السفاتج والصكوك المعتمدة وجذب الزبائن جراء دقة العمل  •

 ات المصرف.وسرعة االنجاز في ضوء نظام رقابي وتحقيق ايراد
 المشاركة بمزاد حواالت الخزينة لوزارة المالية. •
لالئتمان الذي تم منحه من قبل فروع  ۲۰۱۲اعداد خطة ائتمانية للمصرف لعام  •

المصرف في بغداد والمحافظات وتشمل قروض النشاء مشاريع صناعية 
وقروض لغرض شراء المكائن ومستلزمات االنتاج والمواد االولية التي تدخل 

 نشاط الصناعي.ال
تم شراء اسهم شركة الفلوجه للمواد االنشائية /مساهمة مختلطة من سوق العراق  •

 ) سهم.۲٤۲۳٥۲۲۱االوراق المالية حيث بلغت عدد االسهم التي تم شراءها (
) بمقدار ۲۰۰۳-۲۰۰۲تم منح قروض ميسرة للقطاع الخاص باليورو في عام ( •

) ٦٥۷۰۸٤۱٤( ۳۱/٥/۲۰۱۲ية ) يورو والمسددة من االقساط لغا٤۹۸۳۰۰۰(
) يورو وقد منحت بدون ضمانات ٤۳۲٥۹۱٥،۸٦يورو عليه يكون المتبقي (

بضمان من رئيس النظام السابق وبتحويل من حساب االحتياطي المركزي 
 لديوان الرئاسة المنحل.
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Uيدــصرف الرشـــــم 

 الجانب التشغيلي : •
 يتوسع المصرف في منح قروض االسكان  .۱
 السلف لموظفي دوائر الدولة وفقا لتوجيهات معالي السيد الوزير  منح .۲
 االستمرار في تطبيق لوائح البنك المركزي في االئتمان والسياسة النقدية  .۳
 حقق المصرف زيادة مهمة في اصدار البطاقة الذكية للمتعاملين معه .٤
 
 

 الجانب التنظيمي : •
 مل دراسة وضع خطة لفتح فروع جديدة حسب متطلبات الع .۱
 تدريب وتاهيل الموظفين داخل وخارج العراق لتطوير القابليات  .۲
 اعداد نشرة التسويق المصرفي . .۳

 
 
 الجانب المالي : •
تمرار في توسيع مساهمة المصرف لدى مصرف االستثماروالمصرف االهلي العراقي االس .۱

 ومصرف المنصور
 دينار.)٤۰۲۳۷۲۷۲۲استحصال المبالغ للديون بمبلغ( .۲
 ) دينار.۹۸۱۳۷۹٥۱۰۰۰( ۲۰۰۸نمية الصناعية بالدينار لعام بلغت قروض الت .۳
 )دينار.٤٦٦۹۰۹۲۰۰۰( ۲۰۰۸بلغت قروض اتحاد الصناعات بالدينارلعام  .٤
 ) دوالر.۱۹۸۸۰۰۰۰( ۲۰۰۷بلغت قروض التنمية الصناعية بالدوالر لعام  .٥
 
 الجانب الرقابي : •
 قامت الهيئات التفتيشية بزيارة ميدانية للفروع  .۱
 رير المحاله اليهم من قبل البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية متابعة التقا .۲
 اعداد تقارير عن انجازات المصرف . .۳
 تدقيق العقود والمقاوالت العائدة للمصرف والتحقق من صحة االجراءات . .٤
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  ۳۰/۹/۲۰۱۱المصرف وااليراد الفعلي لغاية  •

 ۲۰۱۱التخصيص لعام  التفاصيل
 ف الدنانيرباالالٮ

المتحقق لغاية 
۳۰/۹/۲۰۱۱ 

   حساب االيرادات 
 ٥۷٤۱٥۲ ٥۰۰۰۰۰ ايرادات خدمات متنوعة

 ۹۱۰۱٦۹۰٥ ۱۱۱۰۱۱۰۰ ايرادات العمليات المصرفية
 ۹۲۲۲۷۹۸ ۸۱۰۷٥۰۰۰ ايرادات االستثمار

 ۷۷۸٦۱ ۱۰۰۰۰۰ االيرادات التحويلية
 ٦۸۳۷۰۹٤ ٤۱۰۰۰۰۰ االيرادات االخرى

 ۱۰۷۷۲۸۸۱۰ ۹٦۸۷٦۱۰۰ المجموع
 
 

Uالمصرف الزراعي 
 ۱/۸/۲۰۰۸من اجمالي القروض الممنوحة لصناديق المبادرة الزراعيةجدول  •

 : ۳۰/٤/۲۰۱۲لغاية 
 
 

 مبلغ  معامله  الصناديق 
 ۱۱۱۰٥۳۰٦٦ ٥٦۲۸ صندوق تنمية الثروة الحيوانية 

 ۳٥٥٤٦۹۸۱۸ ۳۰٦۰۳ صندوق صغار الفالحين
صندوق المكننة ومشاريع 

 الري
۳۰۸۸۹ ٤۸۳۱٦۰۱۳۲ 

 ٤۹۸۰۰۸۱۱ ۷۷۰۸ صندوق تنمية النخيل
 ۱۱۹٥۲۱٤۰٥ ۲٥۰  االستثماريةصندوق المشاريع 

 ۱۱۱۹۰۰٥۲۳۲ ۷٥۰۷۸ المجموع
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Uدينـــــصرف الرافـــــم 
 
 قسم الرقابة الداخلية  •
 متابعة وتنفيذ تقارير ديوان الرقابة الداخلية والبنك المركزي العراقي  -
 دقيقية والتفتيشية للفروع القيام بالزيارات الت -
 اصدار عدد من البطاقات الذكية الخاصة بالمتقاعدين والحماية  -

 
 قسم االئتمان المصرفي  •
 تدقيق جداول تقييم المخاطر االئتمانية  -
 عدد المحاضرات المهيئة لعرضها على لجان االئتمان  -

 
 
 
 وحدة مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب •
 ت المالية (غير الحواالت الخارجية )تدقيق كشوفات المعامال -
 
 شعبة االفراد  •
 تشكيل لجان لتفعيل عمل المصرف  -
 القسم الفني •
لفروع  (ups)،وانشاء شبكات صيانة وتصليح االجهزة المصرفية والمكتبية  -

 المصارف.
 تطبيق نظام النسخة الجديدة لفرع الكاظمية من نظام السلف. -
 ارشفة المستندات -
 قةتصوير اضابير مغلو -
 تطوير االنظمة واجراء التعديالت وحسب التعليمات الصادرة من االدارة العامة  -
 قسم الدراسات والعمليات المصرفية •
 احصائية  ۱٤۷ائع الدينار والدوالر بلغ عدد االحصائيات الخاصة بود -
تزويد وزارة المالية بتقرير تفصيلي بنسب االنجاز للخطط والمشاريع للفصل  -

 . ۳۱/۱۲/۲۰۱۰المنتهي في 
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Uدائرة عقارات الدولة  تشرين االول لغاية انجازات 
 

 المبالغ  التفاصيل
 مليار۲۹۹۰٥۸٥۹۲۷۷۷۹۰ االيرادات 

  
 كتاب ۱۰۷۰ الكتب الموجهة الى مجلس الوزراء

  
 كتاب ٤۱٥٥ الكتب الموجهة الى وزارة المالية

  
الكتب الموجهة الى باقي الوزارات 

 والدوائر االخرى 
 كتاب ۱۳۲۸٤

  
الكتب الموجهة الى دوائر التسجيل 

 العقاري
 كتاب ٥۱٤٤ 

  
 كتاب ٤٦۰ الكتب الموجهة الى امانة بغداد

  
 عقار ۱۲٥٥ العقارات المقدرة 

  
 عقار٥۲٥ العقارات المعلنة

  
 عقار٦۱۱ العقارات المؤجرة

  
 دعوى ۲٦٥۱ عدد الدعاوى والتباليغ

  
 امر اداري والتعاميم الداخلية االوامر االدارية

  
 شخص ٤۱٦ عدد االشخاص المحجوزة اموالهم

  
 عقار۳۳ عدد العقارات المرفوع عنها الحجز 

  
 عقار ۳۱۸ )۲۲۱العقارات المباعة وفق المادة( 
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