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 نبذة عن وزارة المالية 

طار العام و التفصيلي تهدف وزارة المالية إلى وضع أسس و إتجاهات التخطيط المالي للدولة وتحديد أإل
ضمن إطار السياسة العامة لها وخطط التنمية و تهيئة وسائل إعداد الخطة و  لعناصر الخطة المالية
 أألشراف على تنفيذها. 

 

 -تحقيق أهدافها بما يأتي:تسعى الوزارة الى  
إدارة وتنظيم أموال الدولة ومراقبة سالمة التصرف بها بما في ذلك تحقيق أألستخدام أألمثل للسيولة    .1

 ستخدام و عناصره. باألستثمار أو تحديد أوجه أإل  النقدية المتاحة ما يتصل منها 
 إدارة الخزينة العامة وتعزيز مصادر تغذيتها.  .2
ئتمانية و التأمينية و أهدافها بالخطة المالية للدولة ة و التأمين وربط الخطط أل إدارة وتنظيم الصيرف  .3

  .وخطة التنمية
 .الكمركي و إدارة وتطوير النظام الضريبي  .4
تطوير تشريعات الخدمة المدنية و التقاعد ضمن إطار السياسة العامة للدولة في مجال الوظيفة المدنية    .5

 .اعي والخدمة العامة و الضمان الجتم

ئتمانية والمصرفية  ال تقديم الستشارات الى دوائر الدولة و القطاع العام في المسائل المالية و النقدية و   .6
والتأمينية وقوانين وقواعد وانظمة الخدمة المدنية وتدريب الكوادر الحسابية المالية بما يضمن تطبيق  

 .  نظمة المحاسبية بشكل دقيق وكفوءأل 
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 االدارية الدائرة 

 
 نبذة عن الدائرة االدارية

وتعنى بالمور الدارية ذات العالقة بإختصاصات الوزارة وكما   1981لسنة  92في القانون رقم  ت ورد 
 -يلي:

تنظيم شؤون العاملين بمركز الوزارة وكل ما يتعلق بأمور خدمتهم , وتقديم الخدمات الدارية المختلفة  
حسن سير العمل وكذلك تنظيم المور المحاسبية والمالية بمهام التدقيق  لدوائر مركز الوزارة بما يضمن 

الداخلي السابق والالحق للصرف والشراف على صيانة ابنية وموجودات مركز الوزارة والتوثيق  
المايكروفلمي وتجميع وتنسيق خطط تقسيمات الوزارة في ضوء الهداف العامة لخطة التنمية القومية  

وكذلك تنفيذ التوجيهات والتقارير التي ترد الى الوزارة وتحال اليها من الوزير ومعالجة   ومتابعة تنفيذها
 المور الدارية ذات العالقة بإختصاصات الوزارة والتي لتدخل في صالحية الدوائر المرتبطة . 

 
 انجازات الدائرة االدارية

 

ية والعالوات والشكر والتقدير واي اصدار الوامر الوزارية الخاصة بالجازات العتيادية والمرض •
مواضيع اخرى وكل مايتعلق بموظفي ديوان الوزارة والدوائر التابعة لها والجابة على الكتب الواردة 
من الدوائر اعاله والتوجيهات الصادرة من الرئاسات الثالثة ومن السيد الوزير والسيد الوكيل والسيد  

                                        0المفتش العام 
الجابة على استفسارات مكتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية الهيئة العاملة في وزارة المالية   •

    0وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة
 0ادخال البريد الصادر والوارد يوميا" في نظام الحاسبة اللكترونية  •
ومتابعة اصدار الوامر الوزارية الخاصة بكل  تدقيق الشهادات الدراسية للموظفين القدماء والجدد  •

   0حالة
  0اصدار اوامــــر وزارية بايفـــادات السادة المسؤولين وموظفي الدوائر •
 0اصدار كتب الترشيح للدخول بالدورات التدريبية داخل وخارج العراق    •
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مدراء العامين اصدار كتب ومطالعات شكر وتقدير  للسادة  ) الوزير والوكيل والمفتش العام وال •
 0والموظفين( 

 اصدار عالوات سنوية للسادة المسؤولين والمدراء العامين في هذه الوزارة.  •
 0اصدار اوامر وزارية بالجازات الدراسية داخل وخارج العراق  •
 0اصدار اوامر وزارية بنقل وتدوير المدراء العامين والمعاونين  •
 0طوير اصدار كتب تعاميم من خالل شعبة التدريب والت •
 اصدار كتب تخص السادة المسؤولين والمدراء العامين بمختلف المواضيع   •
 0اصدار اوامر انفكاك ومباشرة للموفدين من موظفي مركز الوزارة  •
اصدار اوامر وزارية تخص النقل والتنسيب وبيان الرأي بشانهما والنفكاك والمباشرة للمنقولين   •

 0بعد حصول الموافقات الرسميةوالمنسبين من قبل شعبة شؤون الموظفين 
اصدار اوامر وزارية تخص اجازات مرضية واعتيادية وامومة لموظفي ديوان الوزارة والدوائر التابعـــــة  •

 0لها من قبل شعبــة شؤون الموظفين  
                                       0اصدار اوامر عزل للموظفين بناءا" على توصيات اللجان التحقيقية في الدوائر المعنية  •
لسنة   14اصدار كتب تتضمن توجيه عقوبات وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم   •

المعدل للموظفين في الدوائر التابعة لهذه الوزارة بناءا" على توصيات اللجان التحقيقية   1991
   0العام  المشكلة في الدوائر والمصادق عليها من قبل السيد الوزير والمفتش

اصدار اوامر فصل لموظفين الدوائر التابعة لهذه الوزارة  استنادا" لقرارات الحكم الصادرة من المحاكم   •
 0المختصة  

اصدار اوامر اقصاء للموظفين في الدوائر التابعة لهذه الوزارة بناءا" على توصيات اللجان التحقيقية   •
الوزير والمفتش العام وكذلك اصدار كتب  المشكلة في الدوائر والمصادق عليها من قبل السيد 

  0بالعقوبات والغاء العقوبة واعداد كتب تخص محاضر مجالس الدارة للمصارف والشركات 
اصدار اوامر فك يد للموظفين في الدوائر التابعة لهذه الوزارة بناءا" على توصيات اللجان التحقيقية   •

يد الوزير والمفتش العام بعد اطالق سراحهم من قبل المشكلة في الدوائر والمصادق عليها من قبل الس
 0المحاكم المختصة واعداد كتب متفرقة اخرى  

   0اصدار كتب تعاميم الواردة من الرئاسات الثالث والمراجع والجهات العليا في الوزارة والتوجيهات  •
  0اصدار كتب ومخاطبات واجوبة عن الستفسارات لكافة الوزارات والدوائر الحكومية  •
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اصدار اوامر وزارية من قبل شعبة تخطيط الموارد البشرية بمنح الموظفين في مركز الوزارة والدوائر  •
التابعة لها بخصوص منح موظفيهم ساعات عمل اضافية بعد انتهاء الدوام الرسمي  ومن خالل 

   0اللجنة المركزية المشكلة في الوزارة  
ن القانوني  او بناءا" على طلباتهم كما يتم اجابة الدوائر الحالة الى التقاعد للموظفين البالغين الس •

 0على استفساراتهم وانجاز معامالتهم التقاعدية وارسالها الى هيأة التقاعد الوطنية 
   0يتم اصدار كتب بالتعيين واعادة التعيين وبموافقات اصولية من السيد الوزير اوالسيد الوكيل  •
كتب الحذف والحداث الخاصة بتغيير العناوين الوظيفية  يتم مخاطبة دائرة الموازنة بخصوص  •

لموظفي مركزالوزارة  واعداد مطالعات للسيد الوزير لغرض المصادقة على محاضر لجنة تغيير 
 0العناوين للدوائر التابعة لهذه الوزارة 

ــب الوليـــــــــــات  • ــرف وحســـــــــ ــتندات الصـــــــــ ــب مســـــــــ ــال  بموجـــــــــ ــرف المبـــــــــ ــالي بصـــــــــ ــم المـــــــــ ــوم القســـــــــ يقـــــــــ
ة مـــــــــــن قبـــــــــــل الجهـــــــــــات العليـــــــــــا التـــــــــــي تؤيـــــــــــد الموافقـــــــــــة علـــــــــــى الصـــــــــــرف والموافقـــــــــــات الصـــــــــــولي

للمــــــــــــوازنتين التشــــــــــــغيلية والســــــــــــتثمارية و يــــــــــــتم العمــــــــــــل فــــــــــــي القســــــــــــم بتســــــــــــويات قيديــــــــــــة علــــــــــــى 
ــتندات الصـــــــــرف بموجـــــــــب الموافقـــــــــات الصـــــــــولية مـــــــــن قبـــــــــل الجهـــــــــات العليـــــــــا التـــــــــي تؤيـــــــــد  مســـــــ

ــد والصـــــــــــــــرف للمـــــــــــــــواز  ــديالت علـــــــــــــــى مســـــــــــــــتندات القيــــــــــــ نتين علــــــــــــــى تســـــــــــــــويات المبـــــــــــــــال  والتعــــــــــــ
  .التشغيلية والستثمارية 

إعـــــــــداد تقـــــــــديرات الســـــــــنة الالحقـــــــــة للموازنـــــــــة التشـــــــــغيلية وارســـــــــالها الـــــــــى دائـــــــــرة الموازنـــــــــة لغـــــــــرض  •
المصـــــــــــــادقة علـــــــــــــى التخصيصـــــــــــــات عنـــــــــــــد اقــــــــــــــرار قـــــــــــــانون الموازنـــــــــــــة التحاديـــــــــــــة للمــــــــــــــوازنتين 

 التشغيلية والستثمارية.
ســـــــــالها الـــــــــى دائـــــــــرة المحاســــــــــبة اصـــــــــدار حســـــــــابات القســـــــــم شـــــــــهريا  وختاميـــــــــا  للســـــــــنة الماليـــــــــة وار  •

 للموازنتين التشغيلية والستثمارية.
أعمــــــــــــال صــــــــــــيانة األبــــــــــــوا  والمصــــــــــــاعد و  التشــــــــــــغيل والصــــــــــــيانة الدوريــــــــــــة والطارئــــــــــــة للمولــــــــــــدات  •

ــاردكس( ــ  األضــــــــــابير )الكــــــــ ــزة حفــــــــ ــيانة أجهــــــــ ــة و صــــــــ ــة والكرفانــــــــــات  و الزجاجيــــــــ ــيانة البنايــــــــ صــــــــ
 ابق الوزارة ومحيطهامتابعة جميع متطلبات الصيانة لطو  في محيط الوزارة و

تطبيق برنامج لتدقيق البيانات المحدثة شهريا والمستلمة من دوائر الوزارة كافة يقوم بحصر الداخل  •
 والخارج للمالك الدائم ومعالجة األخطاء إن وجدت.

تطبيق برنامج لتدقيق البيانات المحدثة شهريا والمستلمة من دوائر الوزارة كافة يقوم بحصر الداخل  •
 رج للمالك الدائم ومعالجة األخطاء إن وجدت.والخا
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استالم قرارات هيئة الرأي وتنفيذ الفقرات الخاصة بالدائرة الدارية وتعميم القرارات على الدوائر والقسام   •
التابعة لوزارة المالية ومتابعة تنفيذ القرارات بكل دائرة وتشمل جمع الجابات والمطالعات  الخاصة  

 . للسيد وكيل الوزارة  ةواعداد تقرير خاص بالجابات الواردة للقسم مرفوعبالدوائر والقسام 
( بالضافة الى  2018_2010ارشفة البريد كامال في نظام الرشفة اللي وللسنوات السابقة من ) •

 البريد اليومي 
 

 والبرمجة شعبة نظم المعلومات وصيانة األنظمة

 تسلسل

وصف البرنامج )مجموعة  
نشطة  المشاريع او اال

الهادفة الى تحقيق هدف 
 مشترك(

الهدف )بيان 
بالوضع المرغوب 

الذي سيحدثه 
 البرنامج(

النتيجة المتوقعة 
)النتائج االشمل 

المترتبة على تحقيق 
 الهدف(

 المؤشر الرئيسي
التاريخ المحدد 

 لالنجاز
 ونسبة االنجاز

1 
منبر تقنية المعلومات 

للتعاون والتواصل بين  
 الوزارة أقسام ودوائر مركز

توفير منبر للجهات  •
المعنية بهدف 

التعاون في تبادل  
 المواد والوثائق

توفير نظام  •
الكتروني لتسهيل نقل 

 محتويات الوثائق

تحسين نتائج 
االتصال والتواصل  
 بين الجهات المعنية

وجود نظام  •
 لالتصال 

استخدام   •
االحصاءات بعد 
 انجازها ونشرها

2018-2019 

 قيد الدراسة 
5% 

2 
موقع انترنت داخلي   تصميم

للدائرة اإلدارية في مركز  
 الوزارة 

توفير معلومات  •
الكترونية عالية  

 الجودة

تيسير استخدام 
الموقعوعرض  

محتوياته للموظفين 
 بشكل مبتكر

وجود النظام   •
 المالئم

استخدام   •
االحصاءات بعد 
 إنجازها ونشرها

2018-2019 

 قيد الدراسة 
5% 

3 

عمل بحث استقصائي حول 
مستخدمي  مدى رضى

االنظمة القائمة عن جودتها 
 ومدى تلبية متطلباتهم

توفير تغذية راجعة 
لشعبة النظم بهدف 
وضع آلية لتطوير 
وتحسين األنظمة 

 القائمة

تطوير األنظمة 
القائمة وفق نتائج 

 البحث

وجود نظام تقييم 
ومتابعة الكتروني 

لمدى موافقة األنظمة  
القائمة لمتطلبات 

 مستخدميها

2018-2019 

 قيد االعداد 

4 
السعي للموافقة على تأهيل  

أعضاء الشعبة في مجال  
 قواعد البيانات األوراكل

تحويل األنظمة 
المعلومات المعقدة 
وذات المعلومات 

المهمة والسرية إلى  
قواعد بيانات 

األوراكل لـتأمين 
 سريتها ودقتها

تطوير كفاءة األنظمة 
القائمة بما يضمن 

الجودة العالية على  
وى األداء مست

 والكفاءة والسرية

موافقات من الجهات 
ذات االختصاص في  

 هذا المجال 

2018 

 لم يتم عقد الدورة

5 
ورقة بحثية في مجال  

السرية والعالمة المائية 
 الخاصة بالنقد االلكترونية

المساهمة على  
المستوى العالمي 
بأفكار الكترونية 

حديثة لتطوير السرية  
في مجال النقد  

الوصول إلى نتائج 
علمية جديدة  

ورصينة في مجال  
العالمة المائية والنقد  

 االلكتروني

موافقة الوزارة   •
 على تبني البحث

نشر اليحث في   •
مجلة دولية محكمة  

والمساهمة في مؤتمر 

2018-2019 

 قيد االعداد 
50 % 
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 عالمي  يااللكترون

6 
اعداد نظام مخزني لدائرة  

 المفتش العام
تسهيل متابعة 

 المخزون 

ق الدقة والسرعة  تحقي
في استرجاع 

 المعلومة

توفر بيئة لتطبيق  •
النظام وتدريب كادر 

 للعمل عليه 

 2/2018ك

 تم االنجاز

7 
اعداد نظام إدارة  

الموجودات والمخزن   
 للدائرة االدارية 

تسهيل متابعة 
 المخزون 

تحقيق الدقة والسرعة  
في استرجاع 

 المعلومة

توفر بيئة لتطبيق  •
النظام وتدريب كادر 

 لعمل عليه ل

 2018شباط/

 تم االنجاز

8 
اعداد نظام متابعة موظفي 

 الدائرة القانونية
تسهيل متابعة 

 معلومات الموظفين

تحقيق الدقة والسرعة  
وأرشفة معلومات 

 الموظفين

توفر بيئة لتطبيق  •
النظام وتدريب كادر 

 للعمل عليه 

2018-2019 

 قيد االعداد 
 

9 
اعداد نظام ارشفة لدائرة  

 المفتش
ظيم عملية ارشفة تن

 وثائق دائرة المفتش

تحقيق الدقة والسرعة  
وأرشفة الوثائق 

 والكتب

توفر بيئة لتطبيق  •
النظام وتدريب كادر 

 للعمل عليه 

 2018آذار/

 تم االنجاز

10 
توطين رواتب موظفي 

 الدولة 
منح موظفي الوزارة 

 رقم موحد

تنفيذ المشروع 
الوطني في توطين 

رواتب موظفي 
ون مع الدولة بالتعا

 وزارة التخطيط

تجميع البيانات من  •
كل من نظامي 

االفراد والرواتب 
وتوحيدها ضمن 
قوائم متوافقة مع 
متطلبات وزارة 

 التخطيط

 2018آذار/

 تم االنجاز

 اعداد نظام ارشفة الوثائق  11
تنظيم عملية ارشفة 
 وثائق مكتب وكيل

تحقيق الدقة والسرعة  
وأرشفة الوثائق 

 والكتب

لتطبيق توفر بيئة  •
النظام وتدريب كادر 

 للعمل عليه 

 2018شباط/

 تم االنجاز

 اعداد نظام االفراد  12
تنظيم عملية ادارة  

الموارد البشرية  
 دائرة المفتش

تحقيق الدقة والسرعة  
في متابعة بيانات 

موظفي دائرة المفتش 
 العام

توفر بيئة لتطبيق  •
النظام وتدريب كادر 

 للعمل عليه 

 2/2018ك

 تم االنجاز

 تطوير نظام البصمة 13
اجراء تعديالت على  

 نظام البصمة القائم 

تحقيق الدقة والسرعة  
في اصدار تقارير  

الحضور  
واالنصراف وتوفير 

 االحبار واالوراق

تصميم موقع ويب  •
يسمح لالقسام  

الوصول إلى قوائم  
الحضور  

واالنصراف الخاصة  
 بهم

 2018آذار/

 تم االنجاز

 نظام الصادر  14
ة تصدير تنظيم عملي

 الكتب واالوامر

تحقيق الدقة والسرعة  
وسهولة استرجاع 

 البيانات

توفر بيئة لتطبيق  •
النظام وتدريب كادر 

 للعمل عليه 

 2/2018ك

 تم االنجاز
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 يانة والشبكاتشعبة الص
  – 1/1المتحقق الفعلي من  االجمالي المخطط  طبيعة النشاط ت

31/12/2018 

النسبة  
 المتحققة 

لشبكة المربوطة  توسيع ا 1
بالوزارة لتشمل كل دوائر  
الوزارة واألقسام المرتبطة  

 بها 

ربط الوزارة بشبكة داخلية  
 وتوحيد البيانات 

ربط شبكات جديدة )المتابعة, القلم  
السري,  

المخازن,الخدمات,االقتصادية/االصالح  
 المصرفي والسياسات الضريبية( 

100% 

ربط نظام المخاطبة ونقل   2
 المدراء البيانات بين

السيد المدير العام وجميع  
مدراء اقسام الدائرة  

 االدارية  

تم ربط وتشغيل جميع حاسبات رؤساء  
 االقسام وتدريبهم على النظام 

100% 

ارشفة الكتب  3
والمذكرات الخاصة 

بقسم الحاسبة 
والموجودة بشعبة 

 الصيانة

اكمال اعمال االرشفة 
 لقسم الحاسبة.  

 %98 وجودةتم ارشفة اغلب الكتب الم

 
 
 

صيانة االجهزة المعادة   4
 والمتوقفة 

تهيئة االجهزة لتجهيزها  
 للمخزن 

 %90 تم تجهيز المخزن  

بيان الحاجة الفعلية وتقليل   الكشف الفني على الطلبات  5
 النفقات 

 % 40تقليل  يتم الكشف بشكل يومي تقريبا 

مواكبة البرامج واالنظمة   تحديث االنظمة والبرامج  6
 الحديثة  

و   ESS 10و   Win 10تنصيب 

Microsoft Office 2013  بالحاسبات

وبعض   2018الجديدة المجهزة لسنة 

المنصوبة سابقا ذات المواصفات  
 العالية 

90% 

صيانة االجهزة واالنظمة   7
 ومتابعتها وتدريب الكوادر 

اجهزة وانظمة مستقرة  
 لجميع الوزارة 

 %100 يتم العمل بشكل يومي 

نصب جهاز بصمة  8
ديد للزمنيات وربطه ج 

 بالشبكة

نصب اجهزة بصمة بما 
 يكفي الموظفين

 %100 2عددها  2018االجهزة المضافة عام 
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 االستنساخ / قسم الحاسبة والتوثيق المايكروفلميشعبة 

 تسلسل

وصف البرنامج )مجموعة  
المشاريع او االنشطة  

الهادفة الى تحقيق هدف 
 مشترك(

الهدف )بيان 
بالوضع المرغوب 

الذي سيحدثه 
 البرنامج(

النتيجة المتوقعة 
)النتائج االشمل 

المترتبة على تحقيق 
 الهدف(

 المؤشر الرئيسي
التاريخ المحدد 

 لالنجاز

 برنامج الصيانة الدوري  1

الكشف على جميع 

أجهزة االستنساخ 

ضمن مركز 

 الوزارة 

إصالح جميع العيوب 
ومشاكل أجهزة 

االستنساخ ضمن 
 إمكانات الشعبة

عمل ما ال   ضمان
% من  95يقل عن 

 أجهزة االستنساخ

 2018نيسان / 

 تم االنجاز

 تلبية متطلبات المستخدمين 2
توفير األحبار 

 وتركيبها
 عدم توقف العمل

ضمان استمرار  
العمل للجهة المستفيدة 

 % 100بنسة 

2018 

100 % 

3 
دورة تطويرية لمهارات 

 فريق الشعبة

تنمية مهارات 
منتسبي الشعبة في  

أجهزة  مجال
 االستنساخ الحديثة

فريق ذو مهارات 
 فنية عالية 

وجود دعم وموافقة   •
 اإلدارة المعنية

 

امكانية اعتماد ذاتي  •
لفريق العمل بنسبة 

 % 75ال تقل عن 

2018 

لم يتم اعداد  
 الدورة 
 

 

 

 

 

 2018االعمال المنجزة للقسم الهندسي لعام 

 
 األعمال المنجزة ت

1.  

 

 

 

ـ  ــة يومـي ــيانة وادام ــغيل وص ــدد/تش ــوزارة ع ــز ال ــدات مرك ــر  5ة لمول ــوع كتربل ن

 ( 1000KVA( و )مولدتان حجم 2000KVA)ثالثة مولدات حجم 

2.  
القيام بأعمال الصيانة المتقدمة والالزمة لمصاعد مبنــى الــوزارة كافــة عنــد الحاجــة 

 لذلك والتي تتطلب تتدخل خبرة متقدمة في أعمال الصيانة.
 

3.  
والضــرورية ألجهــزة حفــظ األضــابير )الكــاردك  ( القيام بأعمال الصيانة الالزمــة 

 ( عند وجود الحاجة لذلك .84وعددها )

 

4.  
القيــام بأعمــال الصــيانة الالزمــة والضــرورية لابــواب الزجاجيــة  )الكهربائيــة 

 والميكانيكية ( المتواجدة في مبنى الوزارة .

كهربائيــة  أعداد مخططات محدثة لمبنى الــوزارة بعــد األعمــار )مدنيــة , صــحيات ,  .5
 ,ميكانيك(
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6.  
 صيانة قواطع األلمنيوم والسقوف الثانوية لمبنى الوزارة 

 

7.  
صيانة األثاث المكتبي بجميع أنواعه لكافــة طوابــق البنايــة واألبنيــة والكرفانــات فــي 

 محيط الوزارة
 

8.  
 الفحص اليومي والمتابعة لمنظومات الماء وبرادات الماء والمضخات والخزانات 

 

9.  
 11لدوريــة والطارئــة لنقــاط وتراكيــب األنــارة لجميــع طوابــق الــوزارة   )الصيانة ا

 طابق( ومحيطها .
 

الفحص والصيانة للمحوالت الكهربائية للموقع وعددها )أربع محوالت( بالتنسيق مع   .10
 وزارة الكهرباء 

 

11.  
صيانة منظومة الستاليت وأجهزة الستاليت والتلفزيون لطوابق البناية ومحيطها فــي 

 اط الخارجية .النق
 

 جمع وتنسيق مشاريع الموازنة األستثمارية لدوائر الدولة.   .12
 

13.  
 ( وادخال بيانات المشاريعIDMSالعمل على برنامج ادارة التنمية العراقية )

 

 

 

 

 النسبة% 2018انجازات قسم القوى العاملة لعام ت

1.  

 
  رفد وزارة التخطيط بتقارير واقع وحركة التشغيل لمنتسبي وزارة

 2017المالية المستخرجة من نظام إحصاءات القوى العاملة لعام/

 وكما يلي : 

 واقع التشغيل حسب المستوى التعليمي والدرجات الوظيفية.  •

 واقع التشغيل حسب المستوى التعليمي وسنوات الخدمة.  •

 واقع التشغيل حسب المهن.  •

 واقع التشغيل حسب االختصاصات.  •

)الخارجون من قوة   حركة العمل حسب المستوى التعليمي •
 العمل والداخلون إليها(. 

حركة العمل حسب الدرجات الوظيفية )الخارجون من قوة   •
 العمل والداخلون إليها(. 

 

 

100% 
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 النسبة% 2018انجازات قسم القوى العاملة لعام ت

2.  
تم انجاز التقرير السنوي إلحصاءات القوى العاملة )واقع وحركة  

 (.  2017القوى العاملة في وزارة المالية لسنة /
 حليل شامل للبيانات . يتضمن جداول ورسوم بيانية وت

 
 

100 % 

3.  
تم انجاز اإلحصائية نصف السنوية لواقع وحركة القوى العاملة للفترة  

 . 2018/ 30/6ولغاية1/1من

 

100 % 

4.  
تنظيم إحصائية شهرية لدوائر الـوزارة كافـة خاصـة بـالقوى العاملـة 

ــل وا ــوة العم ــارع ق ــل وخ ــاركي العم ــة وت ــات الداخل ــتخراع البيان س
 لتي يتم رفعها إلى معالي السيد الوزير.اوالرسوم البيانية 

 
 

100 % 

5.  
وحسب  تدقيق إجمالي قوة العمل لكل دائرة من دوائر الوزارة  

الدرجات الوظيفية مع التقاريـر المستخرجة من قاعدة بيانات نظام  
 . ان وجدت  ومعالجتها  الفروقات ليتم حصر  إحصاءات القوى العاملة 

 
100 % 

6.  
نات المحدثة شـهريا والمسـتلمة مـن دوائـر تطبيق برنامج لتدقيق البيا

الوزارة كافة يقوم بحصـر الـداخل والخـارع للمـالك الـدائم ومعالجـة 
 األخطاء إن وجدت.

 
100 % 

7.  

تزويد مكتب المفتش العام ودائرة المحاسبة وقسم الموارد البشرية في 
مركز الوزارة تتضـمن بيانـات منتسـبي تلـك الـدوائر باالضـافة إلـى 

ــر يتضــــــمن   بيانــــــات اصــــــحاب الــــــدرجات العليــــــاتقريــــ
ب( )وزير , مفتش عام , مدراء عـامون ( لغـرض تـدقيقها مـن  -)أ 

 اجل ضمان دقة المعلومات 

100 % 

8.  
االستمرار في تطبيق األنظمة الخاصة بنظامي المنقولين والمتعلقـات 

 . Microsoft Office Accessبدوائر الوزارة كافة بلغة 

 
100 % 
 
 

9.  

تطبيق نظام األرشفة الخـاص فـي القسـم بنظـام استمرار وتطوير في 
Microsoft office Access  وبأشراف مديرة القسم وكـادر مـن

موظفينا والذي يتضـمن أرشـفة وتسلسـل الكتـب الـواردة ألينـا وكلمـا 
يتعلق بنظام إحصاءات القوى العاملـة لـدوائر الـوزارة كافـة وأرشـفة 

 جميع األضابير التي تخص أعمال القسم.

100 % 

10.  
عقــد اجتمــاع دوري للعــاملين علــى نظــام إحصــاءات القــوى العاملــة 
لدوائر الوزارة كافة لتذليل الصعوبات والمعوقات فـي العمـل وإيجـاد 

 الحلول المناسبة لها. 

100 % 

11.  
متابعة دوائر الوزارة كافة شهرياً لتزويدنا بالبيانات المتعلقة بـالمالك 

 مل.الدائم والمؤقت وميدانيا في حالة تلكؤ الع
100% 
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 النسبة% 2018انجازات قسم القوى العاملة لعام ت

12.  
 

 التعاميم والكتب الصادرة 
 

100% 

 %100 انجاز الكتب والمذكرات الصادرة بخصوص بحث األسماء  .13

 %100 ترجمة الكتب الواردة للقسم  14

 انجازات شعبة النوع االجتماعي
 

 النسبة%  االنجـــاز

1 
 

 استالم إحصائية شهرية لدوائـر الوزارة كافة تخص النوع االجتماعي . 
100% 

2 

اعداد دراسة واقع القوى العاملة والنوع االجتماعي في وزارة المالية  
موضحا فيها نسب اإلناث والذكور ومتضمنة عدة توصيات   2017لسنة/

من ضمنها زيادة نسبة مشاركة المرأة ضمن المناصب القيادية وال  
 تقتصر مشاركتها ضمن الوظائف األدنى. 

100% 

3 
ـر الوزارة كافة )شهرياً( تخص النوع  جمع بيانات عن منتسبي دوائ 

 االجتماعي وتهيئة المعلومات لرفد وزارة التخطيط بتلك البيانات. 
100% 

4 
استحداث مؤشرات جديدة حول البيانات الجندرية لرفد دراسة واقع  

 القوى العاملة والنوع االجتماعي في وزارة المالية . 
100% 

 %100 ر منشورات )بروشورات(. الترويج عن مفهوم النوع االجتماعي عب 5

6 

اشراف واعداد ورش تدريبية في مفهوم النوع االجتماعي ومشاركة  
المرأة للرجل في الحياة وتمكينها والتوعية بخصوص قرار مجل  األمن  

الخاص بالمرأة واألمن والسالم وورش توعوية لمناهضة العنف  1325

 ضد المرأة  . 

100% 

7 
ت والندوات والورش والدورات التدريبية  المشاركة في جميع المؤتمرا 

 الخاصة بالمرأة. 
100% 
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 -:2018في ما يلي باألرقام عدد مستندات اإلدخال واإلخراج والصرف المباشر األصولية لكل مخزن لسنة   
    2018نة نشاطات مخزن األثاث والمواد العامة لس

 مستند   39مستند إدخال مخزني بعدد    -1
 مستند  58مستند إخراج مخزني بعدد  -2
 مستند  200مستند صرف مباشر بعدد  -3

 2018نشاطات مخزن المواد الفنية والكهربائية لسنة 
 مستند    133مستند إدخال مخزني بعدد  -1
 مستند   433مستند إخراج مخزني بعدد  -2
 مستند  106مستند صرف مباشر بعدد  -3

 2018نشاطات مخزن المواد الهندسية  لسنة  
 مستند    64مستند إدخال مخزني بعدد   -1
 مستند     642مستند إخراج مخزني بعدد  -2
 مستند  168مستند صرف مباشر بعدد  -3

 2018نشاطات مخزن مواد ولوازم القرطاسية لسنة 
 مستند   9مستند إدخال مخزني بعدد   -1
 مستند  325مستند إخراج مخزني بعدد  -2
 مستند   34ند صرف مباشر بعدد مست -3

 2018نشاطات مخزن تصليح السيارات لسنة 
 مستند  884مستندات الصرف المباشر بعدد 

 2018نشاطات مخزن المواد المستهلكة والمعادة لسنة 
 مستند  41مستند إدخال مخزني بعدد  -1
 مستند  70مستند إخراج مخزني بعدد  -2

8 

العمل على إعداد التقريرالخاص بمتابعة الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجل  األمن  
( الخاص بالمرأة واألمن والسالم من قبل اللجنة المعنية في وزارة المالية  1325)

عبة النوع االجتماعي إضافة إلى  والمتمثلة برئاسة )مديرة القسم( والعاملين في ش
أعضاء من دائرة الموازنة والمحاسبة ورفعه الى  السكرتارية الفنية للفريق الوطني  

 ( في االمانة العامة لمجل  الوزراء. 1325)

100% 

9 

متابعة التخصيصات في قانون الموازنة العامة االتحادية مع دائرة الموازنة  
( والذي  1325للخطة الوطنية لقرار مجل  األمن ) والمحاسبة النجاز تقرير المتابعة

يصب في خدمة النازحين والنساء على وجه الخصوص وإعادة إعمار المناطق 
 المنكوبة.

100% 
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 ةـــــــــــــــــرة المحاسبــــــــــــــدائ
 -رة :ــــــذة عن الدائـــــنب
تتولى الشراف على السيولة النقدية للخزينة العامة وكيفية التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة   

للدولة بقسميها الجاري والستثماري وتطوير النظام المحاسبي المالئم لتنظيم الجانب المالي 
فات المالية لجميع الوحدات المنفذة لها وتوحيد لنتائج تنفيذها والسيطرة المحاسبية على التصر 

البيانات المحاسبية لوحدات القطاع الحكومي الممولة مركزيا  وعرض النتائج وفق الصول  
المحاسبية وتطوير نظم الرقابة الداخلية للتصرف بالموال العامة وتوفير مستلزمات نجاحها  

ة والالحقة للصرف والتحقيق في المخالفات والشراف على تنفيذها بما في ذلك الرقابة السابق
 المالية التي يناط امر تنفيذها بالوزارة .  

 -خطـــــــة عمـــل الدائــــــــرة :
الشراف على السيولة النقدية للخزينة العامة واسس التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة  -1

 ين الجارية والستثمارية. للدولة من خالل تمويل الوزارات والدوائر بالمبال  للموازنت 
مسك حسابات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من حسا  الخزينة الموحد المفتوح لدى  -2

 البنك المركزي العراقي وتقديم الحسابات الشهرية والختامية لقسم التوحيد. 
اصدار المناشير والتعاميم للوزارات مع تطوير الجهزة الحسابية والتدقيقية عن طريق  -3

راك الموظفين في دورات تدريبية مع الجابة على استفسارات الدوائر بشأن تطبيق قانون  اش
 والقوانين النافذة. 2004لسنة   95الدارة المالية والدين العام رقم 

مع تدقيق الحسابات الشهرية والختامية   2019سنة اعداد تخمينات خزائن المحافظات ل -4
 .2018للخزائن للسنة المالية  

ار بتدقيق موازين المراجعة الشهرية الخاصة بوحدات النفاق المطبقة للنظام  الستمر  -5
ونقل ارصدة حسابات الدوائر  2017المحاسبي الالمركزي وتدقيق موازينها الختامية لسنة 

التي فك ارتباطها بالوزارات وارتباطها بالمحافظات مع فتح الحسابات الجارية للدوائر 
 اعاله.

على تقارير ديوان الرقابة المالية التحادي مع معالجة المخالفات  الستمرار بالجابة -6
 الواردة في تلك التقارير بالتنسيق مع اقسام الدائرة والمشاركة باللجان داخل وخارج الدائرة. 
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الستمرار باصدار حسابات الدولة بشقيها الجارية والستثمارية شهريا  وارسالها الى  -7
 .2014اصدار الحسا  الختامي لعام  2018ة عام  الجهات ذات العالقة وضمن خط

الستمرار بتدقيق موازين المراجعة للدوائر التي تطبق النظام الالمركزي المنفذة لمشاريع   -8
الخطة الستثمارية ومتابعة واعداد الجداول لها والمصادقة على سجالت التوحيد من تلك  

 الدوائر.
المحاسبة وخزائن المحافظات وادارة الشؤون  الستمرار بادارة شؤون الموظفين في دائرة  -9

الدارية بما فيه الصادر والوارد وحصر واقع القوى العاملة عن طريق ادخال البيانات  
 الكترونيا . 

الستمرار بتنسيق وبرمجة اعمال وتطبيقات الحاسبة اللكترونية واعداد الدراسات  -10
ابعة البرامج مع اقسام الدائرة واجراء والمقترحات المتعلقة بتطوير مكننة اعمال الدائرة ومت

 صيانة للحاسبات والجهزة الملحقة بها. 
الستمرار بتامين مستلزمات خزائن المحافظات من السجالت والستمارات والنماذج   -11

المحاسبية عن طريق الشراء من مطبعة جريدة الصباح ومتابعة مستلزمات الدائرة من  
 الثاث والجهزة الكهربائية. 

ار خزائن المحافظات والدوائر المالية بالقضية والنواحي بمهام القبض والصرف استمر  -12
والتنظيم المحاسبي ومراقبة التصرفات المالية للوحدات الحسابية المرتبطة حساباتها بالخزينة  

 العامة.
 -ازات :ــــــــاالنج

مارية مع تمويل مبال   تنفيذ طلبات الوزارات والدوائر بشأن التمويل للنفقات الجارية والستث  -1
.   العتمادات المستندية وفتح الحسابات للدوائر الممولة مركزيا    وذاتيا  

متابعة اإليرادات النفطية وغير النفطية وايداعها في حسا  الخزينة الموحد والمطابقة مع   -2
البنك المركزي العراقي وشركة تسويق النفط وإصدار موازين المراجعة الخاصة بالحسا  

يد قسم التوحيد بها مع متابعة ارصدة حسابات وزارة المالية بالدينار والدولر وتعزيزها  وتزو 
 بصورة مستمرة. 
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( منشور مع ترشيح  20تم اصدار المناشير للوزارات حيث بل  عدد المناشير الصادرة ) -3
الموظفين للدورات داخل وخارج العراق والجابة على الستفسارات بشأن تطبيق القوانين  

تعليمات وفتح الحسابات الجارية ورفع معامالت شطب الموجودات حسب الصالحيات  وال
 وتدريب طلبة المعاهد والكليات )التدريب الصيفي( واعداد خطة عمل الدائرة. 

الخاصة بوحدات النفاق المطبقة للنظام  2018رية لعام شهتم تدقيق موازين المراجعة ال  -4
مع فتح الحسابات   2017المراجعة الختامية لعام  المحاسبي الالمركزي مع تدقيق موازين

الجارية للدوائر التي تم نقل ارصدة حساباتها والتي فك ارتباطها من الوزارات المعنية الى  
 المحافظات.

المتعلقة بالخطة الستثمارية وتدقيق  2018تدقيق موازين المراجعة الشهرية لعام   -5
وائر المنفذة للمشاريع ومتابعة اعداد الجداول لها بالنسبة للد  2017حسابات الختامية لعام ال

والمصادقة على سجالت التوحيد لتلك الدوائر مع تدقيق معامالت امانات سنوات سابقة  
 لغرض تسديدها لمستحقيها. 

 
خزينة مع الدوائر المربطة   15تدقيق وإنجاز الحسابات لمديريات خزائن المحافظات والبالغة  -6

  2018مع تدقيق وانجاز الحسابات الختامية لها عام  حسا   180=  12× 15  بها
والمصادقة على سجالت التوحيد والجابة على   2019واعداد تخمينات الهيئة للسنة 

 التقارير الواردة من ديوان الرقابة المالية التحادي 
ة اصدار حسابات الدولة بشقيها الجاري والستثمارية شهريا وارساله الى الجهات ذات العالق -7

 . 2014مع إصدار الحسا  الختامي 
مويل الذاتي ومتابعة التقارير والبيانات لديوان تتدقيق قبل الصرف وبعده لرواتب شركات ال  -8

الرقابة المالية التحادي لمعالجة وتصفية المخالفات مع تدقيق قوائم أجور الكهرباء مع  
 ترشيح الموظفين للجان الداخلية والخارجية. 
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لمحافظات والدوائر المالية باألقضية والنواحي بمهام القبض والصرف استمرار خزائن ا -9
والتنظيم المحاسبي ومراقبة التصرفات المالية للوحدات الحسابية المرتبطة حساباتها بالخزينة  

 .العامة
 انجازات ونتائج االنشطة )الخدمات التخصصية(

 دينار عراقي 

 االجماليالمبلغ  مبلغ الضريبة مبلغ التمويل نوع الخدمة
 شهر كانون الثاني

 4077000644378 15080995338 4061919649040 تمويل المبالغ الجارية
 تمويل المبالغ االستثمارية

   

 4077000644378 15080995338 4061919649040 لموازنتينلالمجموع الكلي 
 شهر شباط

 5392438796157 14800726166 5377638069991 تمويل المبالغ الجارية
 42074381620 تمويل المبالغ االستثمارية

 
42074381620 

 5434513177777 14800726166 5419712451611 المجموع الكلي للموازنتين
 شهر آذار 

 4913091117830 15302847896 4897788269934 تمويل المبالغ الجارية
 18786143049 تمويل المبالغ االستثمارية

 
18786143049 

 4931877260879 15302847896 4916574412983 لكلي للموازنتينالمجموع ا
 شهر نيسان

 5726781175492 14847174249 5711934001243 تمويل المبالغ الجارية
 42955600000 تمويل المبالغ االستثمارية

 
42955600000 

 5769736775492 14847174249 5754889601243 المجموع الكلي للموازنتين
 رشهر آيا

 7783487199500 14978767162 7768508432338 تمويل المبالغ الجارية
 377848057307 تمويل المبالغ االستثمارية

 
377848057307 

 8161335256807 14978767162 8146356489645 المجموع الكلي للموازنتين
 شهر حزيران 

 6050742731892 15805827029 6034936904863 تمويل المبالغ الجارية
 666828317208 تمويل المبالغ االستثمارية

 
666828317208 

 6717571049100 15805827029 6701765222071 المجموع الكلي للموازنتين
 شهر تموز

 6921943705595 14830613281 6907113092314 تمويل المبالغ الجارية
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 3909522428170 تمويل المبالغ االستثمارية
 

3909522428170 
 10831466133765 14830613281 10816635520484 مجموع الكلي للموازنتينال

 شهر آب
 6852911921683 15532360543 6837379561140 تمويل المبالغ الجارية

 1292968901286  1292968901286 تمويل المبالغ االستثمارية
 8145880822969 15532360543 8130348462426 المجموع الكلي للموازنتين

 شهر ايلول
 6514372353012 14810056215 6499562296797 تمويل المبالغ الجارية

 5015622386463 تمويل المبالغ االستثمارية
 

5015622386463 

 11529994739475 14810056215 11515184683260 المجموع الكلي للموازنتين
 شهر تشرين االول

 6665394808000 15215736758 6650179071242 تمويل المبالغ الجارية
 3302745243201 تمويل المبالغ االستثمارية

 
3302745243201 

 9968140051201 15215736758 9952924314443 المجموع الكلي للموازنتين
 شهر تشرين الثاني

 5686209646240 16546894406 5669662751834 تمويل المبالغ الجارية
 459924167593 تمويل المبالغ االستثمارية

 
459924167593 

 6146133813833 16546894406 6129586919427 المجموع الكلي للموازنتين
 شهر كانون االول

 7550942747629 16655240831 7534287506798 تمويل المبالغ الجارية
 1117453889677 تمويل المبالغ االستثمارية

 
1117453889677 

 8668396637306 16655240831 8651741396475 المجموع الكلي للموازنتين

 2018المجموع الكلي للموازنة الجارية واالستثمارية لسنة 
 74135316847408 184407239874 73950909607534 تمويل المبالغ الجارية

 16246729515574  16246729515574 تمويل المبالغ االستثمارية
 90382046362982 184407239874 90197639123108 المجموع الكلي للموازنتين
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 دائرة الموازنة 
 

 -نبذة عن الدائرة :
تخضع الدائرة لمجموعة من القوانين والنظمة المعمول بها وتعديالتها وتتولى مسؤولية التخطيط المالي 

التخطيطية للقطاع   للموازنة الجارية واهداف الخطة العامة للدولة والعتماد الولي للموازنة الجارية والموازنات 
العام وتنظيم الجداول الموحدة لالنفاق الجاري والستثماري ضمن اطار الموازنة الموحدة للدولة وتوحيد 

والدوائر الممولة ذاتيا  مع تقرير   1997لسنة  22الحسابات الختامية لجميع الشركات المشمولة بالقانون رقم 
ها والقرار الولي لخطط القوى العاملة )المالكات( لدوائر شامل يتضمن نتائج تحقيق الموارد المعتمدة في

الدولة وتأمين اعتماد المبال  الالزمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمساهمة في ابداء الرأي في الجوانب 
ير  المالية للتشريعات المختلفة واجراء البحوث والدراسات التحليلية للوضع المالي والموازنة الجارية وتطو 

 اساليب التخطيط المالي .
 -االنجازات :

من الوزارات كافة والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة   الستفسارات الواردةالجابة على  -1
 0وكل ما يتعلق بموضوع الصرف  2018بخصوص تعليمات تنفيذ الموازنة لعام /

 0ت المطلوبة من قبلهم اجابة الرئاسات الثالث على كافة الستفسارات وتزويدهم بالبيانا -2
 .   2020 –  2018الشتراك في اعداد استراتيجية الموازنة للمدى المتوسط لالعوام  -3
وتم رفعها الى مجلس الوزراء وفق السقوف  2019اعداد مشروع قانون الموازنة العامة التحادية لسنة /  -4

المصادقة علية ورفعها الى مجلس  المحددة من قبل لجنة اعداد استراتيجية الموازنة للمدى المتوسط وتمت 
  . 2019النوا  للسير بتشريعه بعد اعادة النظر بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة / 

الوزارات  المانة العامة لمجلس الوزراء والجهات العليا و الجابة على الستفسارات التي ترد من قبل  -5
 .   وبيان الراي بصددها سنويةوالجهات غير المرتبطة بوزارة بشأن الموازنة ال

المصادقة عليها والمرسلة  2018الستمرار بأدخال تقديرات وتخصيصات المشاريع الستثمارية لعام /  -6
من قبل وزارة التخطيط لغرض ارسالها الى كافة وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة للعمل 

 ويل . بموجبها ونسخه منه الى دائرة المحاسبة لغرض التم
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(  4إجراء الحذف والستحداث لغرض التعيين لجميع الوزارات والتشكيالت التابعة لها وفق تعليمات رقم )  -7
 . 2018( لسنة /10و )  2018( لسنة / 8و )  2018لسنة /

مناقشة والمصادقة على مفردات مالك التشكيالت التابعة لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بالوزارة    -8
دوائر)الممولة ذاتيا ( بعد اجراء التغيرات واضافة الحداث من نقل خدمات ودرجات والمحافظات وال

 . 2018  - 2017المفصولين السياسين لعام/ 
لعامة )الممولة ذاتيا  ( سكان والبلديات والشغال اتـــم فــــك ارتبـــــاط الدوائر التابعة للوزارات )العمار وال -9

 ت بما فيها المحافظات المحررة عدا محافظة كركوك.( وارتباطها بالمحافظاةوالزراع
اعضاء المجالس )المحلية والبلدية والمحافظات والنوا ( الذين تركوا وظائفهم نتيجة   م اعادة تعيينت -10

انتخابهم وبنفس العنوان والدرجة الوظيفية الذي كان يشغله في دائرته او دائرة اخرى في ضوء قانون  
والنصوص الواردة بتعليمات تنفيذ الموازنة  2018( لسنة / 9ة للدولة رقم )الموازنة التحادية العام

 . 2018التحادية لعام / 
تم منح صالحية لوزير المالية بشأن الترفيع واحتسا  خدمة المحاماة والخدمة الصحفية وخدمة الفصل  -11

وظف اثناء الخدمة السياسي وخدمة العقد والخدمات السابقة وكذلك احتسا  الشهادة الحاصل عليها الم
وفقا  للقانون والضوابط والتعليمات الصادرة بشأنه الى   2012( لسنة / 103وفقَا للفقرة )د( من قانون ) 

صالحية الوزير المختص ورئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة او المحاف  ورئيس مجلس المحافظة بموجب  
 . 6/2018/ 4في  28497م المرق لعمامالمعدل با  2018/ 29/3في   9063المرقم  لعماما

تم تعديل النظام الداخلي لدائرة الموازنة واعادة تنظيم عمل قسم المالك على مستوى اربعة شعب  -12
بضمنها شعبة مالك الدوائر والجهات الغير مرتبطة بوزارة بما فيها الرئاسات الثالث ليتوافق مع 

 رة مناسبة . توجهات الحكومة الالمركزية بما يحقق تسهيل وانجاز العمل بصو 
اجراء الحذف والحداث لنقل خدمات الموظفين لكافة الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة الى   -13

الجهات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة وفيما بينها عدا الرئاسات الثالث باستثناء نقل خدمات المنسبين  
( منسبَا وفقا  لحكام  16هم )في مجلس النوا  من دوائرهم ممن اكملوا سنتان تنسيب والبال  عدد 

 .  2018( لسنة /9/رابعا ( من قانون الموازنة العامة التحادية للدولة رقم )57المادة )
نقل خدمات ذوي الشهداء والسجناء والمفقودين للشرائح كافة الى الجهات والدوائر الغير مرتبطة   -14

المرتبطة بها استنادا  الى ماورد باحكام   بوزارة ومجالس المحافظات باستثناء الرئاسات الثالثة والدوائر
 . 2018( من قانون الموازنة التحادية للدولة لسنة / 53المادة )
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تم ادخال عدد مالكات العاملين في الجهات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة بما فيها الرئاسات الثالث  -15
 2019للدولة لعام /ضمن جدول القوى العاملة الملحق بقانون الموازنة التحادية العامة 

من اعادة  تم استحداث الدرجات الوظيفية للمفصولين السياسيين التي صدرت قرارات لجنة التحقق  -16
 .2018وفق قانون الموازنة التحادية للدولة لعام /   2017المفصولين السياسيين لغاية عام / 

 الدائرة د تزويد تسا  الخدمة الجهادية بع الستمرار في إجراء الحذف والستحداث لغرض اح -17
   0بالمعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الجهات ذات العالقة 

النظر في طلبات اجراء المناقالت في موازنات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في ضوء  -18
  2018لسنة /  9الصالحيات المنصوص عليها بموجب قانون  الموازنة العامة للدولة رقم /

 درة بشأنه .  والتعليمات الصا
تأمين مبال  التعويضات المتعلقة بالمواطنين المتضررين جراء العمليات الحربية والخطاء العسكرية   -19

وكذلك المتضررين جراء ممارسات النظام  2009لسنة / 20والعمليات الرهابية وفق القانون رقم /
 .  2009لسنة / 5البائد وفق القانون رقم /

لنقدية  والعينية والتبرعات الممنوحة التي تحصل عليها الوزارات  اعادة تخصيص مبال  المنح ا -20
والجهات غير المرتبطة بوزارة بموجب اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات اجنبية بعد تسجيلها ايراد 

 امانات في حسابات دائرة المحاسبة /النقدية . 
  29من النظام البائد وفق القانون رقم /تأمين المبال  المترتبــــــــة عن الرواتب المتراكمة للشهداء في ز  -21

 .  2008لسنة /
ادخال المناقالت بكافة تفاصيلها والتي تخص الوزارات والدوائر غير مرتبطة بوزارة ومتابعة الوامر   -22

  .الخاصة بالمناقالت ومطابقتها مع التسلسل المعتمد واستحداث التبويبات ضمن اوامر المناقالت 
تخصيصات المبال  المنقحة للموازنتين الجارية والستثمارية وتفاصيل   ةاعداد التقارير المتضمن  -23

المبال  المنزلة والمضافة الى العتمادات المصدقة وللسنوات كافة وعلى مستوى كافة الوزارات  
 والدوائر غير مرتبطة بوزارة . 

ير تحتوي على  تهيئة تقارير فصلية الى مجلس النوا  وديوان الرقابة المالية ومعالي السيد الوز  -24
 البيانات المطلوبة من قبلهم . 

سد العجز الحاصل في تعويضات الموظفين للوزارات والمحافظات والجهات الغير المرتبطة بوزارة    -25
 . 2018لسنة/  9  ( من قانون الموازنة التحادية رقم /-3اول"  -2استنادا" لحكام المادة ) 
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الشركات العامة المــــــــــــمولة ذاتيا" و الدوائر  نقل رواتب ومخصصات الموظفين المنقولين من -26
المموله مركزيا"الى الدوائر الممولة مركزيا" حسب كتب الحذف والحداث الصادرة بشأنه وحسب 

 .القانونية الواردة  بقانون الموازنة  ص النصو 
   ة نقل تخصيصات احتياطي الطوارىء حسب الوامر والتوجيهات الصادرة بموجب كتب صادر  -27

ف من المـــانة العامة لمجلس الوزراء او حسب تعليمات تنفيذ قانون الموازنة بشأن كيفية التـصر 
 0رالمعتمدة ازاء الحسا  المذكو  بالتخصيصات 

 .اصدار مناشير وتعاميم حسب متطلبات العمل وفي حالة الحاجة الى ذلك  -28
ء لبيان الرأي بشأن طلب اضافة اإلجابة على الكتب الصادرة من المانة العامة لمجلس الوزرا -29

 0تخصيصات أضافية وحسب المقترحات التي ترد من قبل الوزارات 
  اضافة مبال  اليرادات الفعلية المتحققة للمنافذ الحدودية الى موازنة المحافظة المعنية حسب  -30

 0تصدر بقانون الموازنة التحادية  النصوص التي 
  24السياسيين استنادا" الى قانوني المفصولين السياسيين رقم /  تأمين رواتب وفروقات الرواتب للمفصولين  -31

 .   2008لسنة / 25و   2005لسنة / 
أعداد التقارير المتضمنة تخصيصات المبال  المنقحة للموازنة الجارية وتفاصيل المبال  المنزلة والمضافة  -32

   0ولسنوات كافة وعلى مستوى الوزارات 
 ( ifmisديث الدارة المالية)حضور الجتماعات الخاصة بمشروع تح -33
موقع شفافية   و نشر قانون الموازنة التحادية وكل الجداول المرفقة على الموقع الرسمي لوزارة المالية -34

 الموازنة
اجراء المناقالت الى المحافظات من تخصيصات البترودولر بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية  -35

 التحادي  
الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تم تأمين مبالغها  من وزارة المالية   اجراء كافة المناقالت  -36

الوزراء ازاء حسا  ) احتياطي الطواريء ( والتي وردت من قبل وزارة التخطيط بعد استحصال موافقة مجلس 
 مة لمجلس الوزراء مرفقة طي كتب من المانة العا عليها بموجب قرارات ترد 

المناقالت الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تم تأمين مبالغها  من وزارة المالية  اجراء كافة  -37
ازاء حسا  ) اقساط حوالت الخزينة و المديونية والفوائد ( والتي وردت بموجب قرارات صادرة من المانة 

من تخصيصات المشاريع الستثمارية اجراء كافة المناقالت تنزيال" و  ,العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط 
لوزارة النفط ازاء مشروع ) مبال  فروقات مستحقات المقاولين ( واضافتها الى تخصيصات المشاريع الستثمارية  
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اجراء , و للوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة ازاء مشروع )مبال  فروقات مستحقات المقاولين حصرا"( 
زراء ازاء مشروع ) مبال  فروقات مستحقات المقاولين للهيئة الوطنية لالستثمار(   المناقالت تنزيال" من مجلس الو 
%( من المبال  المنزلة من 12.67استخراج حصة اقليم كردستان والبالغة ) , و واضافتها الى اقليم كردستان 

 0  وزارة النفط والمضافة الى الوزارات الخرى ازاء  مشروع مبال  فروقات مستحقات المقاولين
التي تتولى دراسة تخصيص   2016(  لسنة 110المشاركة في اللجنة المشكلة بموجب األمر الديواني )  -38

والصرف الصحي بنسبة تصاعدية من واردات  الجباية مع  اجور المتقاعدين في مجال صيانة اجور الماء 
 0تحديد  سقف لذلك 

التفاق عليها مع صندوق النقد الدولي ضمن  المشاركة في فريق العمل لمتابعة تنفيذ اللتزامات التي تم -39
 (  smpبرنامج مراقبة موظفي الصندوق  )

تدقيق مقترحات الموازنات التطبيقية للسنة المالية الخاصة بالشركات العامة والهيئات والدوائر الممولة  -40
 ذاتيا".

حديده من قبل اعضاء  وفق ما يتم النفاق  عليه ويتم ت 2019اعداد تقديرات اليرادات للسنة المالية  -41
 اللجنة المذكورة اعاله  

 ا طبع الجداول الخاصة باليرادات  ومقارنتها بالتقديرات بالسنوات السابقة المخطط والفعلي  المتحقق منه -42
والخاصة بفرض   2018( المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة التحادية لسنة 18تطبيق احكام المادة ) -43

وذلك عن طريق  لتعظيم الموارد المالية للدولة  تعديل الرسوم والجور الحاليةالرسوم والجور الجديدة و 
  .استحداث  التبويبات المناسبة  لاليرادات الوزارات والجهات الغير مرتبطة  بوزارة 

 مشاريع القوانين التي بها  جوانب مالية .  وبتعديل الجور والرسوم السيادية  النظر  -44
/ والخاصة باليرادات 2018( من قانون الموازنة العامة لعام 18من المادة ) تطبيق احكام الفقرة رابعا -45

ولم يتم لحد الن استكمال   2008( لسنة 21( من قانون المحافظات رقم )44المحلية الواردة باحكام المادة )
 اي بيانات من قبل اي محافظة 

والخاصة بتخصيص   2018لعامة لعام ( من قانون الموازنة ا18تطبيق احكام الفقرة ثالثا من المادة ) -46
% من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجودة فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك   50نسبة 

 المبال  لتاهيل البنى التحتية للمنفذ ومقترباته والمشاريع الخدمية في المحافظات .
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 2018الدائرة االقتصادية 
 -نبذة عن الدائرة :

 -لمواكبة التحولت القتصادية والمالية الحديثة واهدافها : 2005سست الدائرة القتصادية عام تأ
تهيئة اطار اقتصادي متوسط المد لتعزيز اواصر فعاليات القتصاد الكلي والعمل على خلق حالة   .1

 تكاملية بين الهداف المالية لالقتصاد الكلي .
ة لجل تهيئة التقارير المنظمة للنشاطات الحكومية المالية  التنسيق بين الدوائر المالية المختلف .2

 المختلفة وتحليل خطط الموازنة والنجازات المالية الكلية وتقديم المقترحات بشأن السياسات . 
دعم ورفع مسؤولية وزارة المالية في تطوير سياساتها المالية وتقديم المشورة العلمية بخصوص  .3

 ات الدعم والسياسة الضريبية. اصالح القتصاد العام وسياس
رصد التطورات المالية وتقديم المشورات المالية لتهيئة المشورات القتصادية والمالية لعتمادها في   .4

 اعداد الموازنة الفيدرالية للدولة .
 

 1820خطة عمل الدائرة اإلقتصادية لعام 
والصندوق العراقي للتنمية   المحاسبةو  المالية المختلفة مثل دائرة الموازنة وزارة التنسيق بين دوائر .1

الخارجية والوزارات األخرى مثل النفط والتخطيط والتجارة والبنك المركزي العراقي ألجل تهيئة التقارير  
العامة للدولة وما تم انجازه   لموازنةالقتصادي ل تحليلالومية المالية المختلفة و المنتظمة لألنشطة الحك

, اضافة الى اعداد المعلومات الحصائية  السياسات المالية البديلة  بشأنوتقديم المقترحات  منها
والتقارير الخاصة بالنشطة القتصادية وفق اسس علمية  وبناء قاعدة بيانات احصائية واتمتة  

 البيانات المالية والقتصادية على الحاسبة . 
وكذلك إعداد كراس  وزارة الماليةل ة السنوي ة الحصائيكراس المجموعة باعداد  القتصادية تقوم الدائرة .2

  . انشطة وانجازات وزارة المالية 
اعداد الدراسات والبحوث في المجالت القتصادية المختلفة التي تتناول مواضيع الموازنة العامة   .3

 والصالح المصرفي وفي مجالت الضريبة والكمارك .
ادية والمالية التي ترد من مختلف تقديم الستشارات وابداء الرأي حول عدد من المواضيع القتص .4

 الجهات الحكومية .



25 

 

تحليل وضع القتصاد الدولي والتغيرات الحاصلة واثر هذه التغيرات على القتصاد العراقي في  .5
 المستقبل . 

المشاركة في الجتماعات والندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات العالقة بالمور القتصادية   .6
فة الى تمثيل وزارة المالية في اللجان التي تسهم في تحقيق اولويات والمالية والتجارية , اضا

 واستراتيجية الوزارة . 
 الستمرار في القاء المحاضرات في مركز التدريب المالي والمحاسبي او اي جهة تدريبية اخرى .  .7
 الستمرار في ترجمة مايرد الى الدائرة من تقارير ودراسات ونشرات . .8
ن خطة عملها بتزويد طلبة الدراسات العليا والباحثين والجهاز المركزي لالحصاء كما تقوم الدائرة ضم  .9

 كقاعدة للبيانات . والبنك المركزي بالبيانات الخاصة لوزارة المالية 
 

 -:  2018الدائرة االقتصادية لعام انجازات 
 .  2021-2019إعداد ستراتيجية الموازنة العامة للدولة لعام  .1
 .  2017نجازات دوائر وزارة المالية لعام  إعداد تقرير عن اهم ا  .2
 ( . 2016-2015اعداد كراس المجموعة الحصائية لدوائر وهيئات وشركات وزارة المالية للسنتين )  .3
 ( مع قسم السياسات العامة. 2021 -  2018الحقيبة الوزارية المشاركة باعداد ) .4
 جودة الشاملة .( مع قسم ادارة الوزارة المالية المشاركة بإعداد )وثيقة حالة  .5
تقديم تحليل اقتصادي عن اجمالي ايرادات الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك بين   .6

وتحليلها متابعة اسبا  توقف اعمال الهيئة العامة للكمارك , و المخطط المقترح والواقع المتحقق 
قترح تعديل وتحديد التعريفة  وانعكاساتها على اليرادات الكمركية , اضافة الى تقديم دراسات تخص م

الكمركية للسيارات الصديقة للبيئة الى اللجنة القتصادية وتحليل تجار  الدول العربية والجنبية حول 
 فرض واستحداث ضرائب جديدة ومدى امكانية تطبيقها في واقع القتصاد العراقي . 

ت الدولية اضافة الى متابعة  التعامل مع وزارة التخطيط بتحديث نظام نشر البيانات مع المنظما .7
بيانات الوزارات والدوائر ذات العالقة برسم السياسات المالية والقتصادية ووزارة التخطيط ووزارة النفط  

 والبنك المركزي .
المشاركة في اعداد التقارير الخاصة بأبحاث الدائرة القتصادية من خالل تحليل البيانات المالية   .8

 ومية المختلفة .الصادرة من الجهات الحك
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تزويد طلبة الدراسات العليا وباقي اقسام الدائرة القتصادية بالبيانات وفق سالسل زمنية وحسب  .9
 الحاجة لغرض اعداد البحوث والدراسات القتصادية والمالية . 

 
 -اعداد مقارنات احصائية عن : .10

  2018وازنة التخطيطية لسنة اليرادات الفعلية )النفطية , الضريبية, الكمركية( ومقارنتها مع الم -
. 
مع توضيح هذه المقارنة   2017ومقارتنها بسنة  2018كميات واقيام النفط الخام المصدر لسنة  -

 برسم بياني ورفعها الى السيد الوكيل بشكل شهري.
 (.2016-2010المؤشرات المالية والتضخم للفترة من ) -
اليراد الفعلي للهيئة العامة اضافة الى  , 2018ة والكمركية بشكل شهري لعام ليرادات الضريبيا -

 ( .2017-2014للضرائب لالعوام )
من  ي مجال الدين والحوالت المالية بيانات خطة التنمية الوطنية في مجال الموازنة العامة وف -

2004 –  2016 . 
  – 2013من ارعين وشبكة الحماية الجتماعية اليرادات الضريبية والبطاقة التموينية ودعم المز  -

2016 . 
وتعويضات حر  الكويت  تعويضات متضرري الحر  والضحايا والسر النازحة والفقيرة  -

 ( . 2016  – 2004للسنوات من )
 ( . 2016 –  2004الدين الخارجي واصل الدين الداخلي للفترة من )  -

نــاء متابعــة محتــوى الموقــع األلكترونــي وتفعيلــه مــن خــالل تحــديث البيانــات القتصــادية والماليــة و ب .11
 قاعدة بيانات احصائية واتمتة ) مكننة ( البيانات المالية والقتصادية على الحاسبة.

 . 2018لوزارة المالية  الدوائر والهيئات والشركات والمصارف التابعةالستمرار باعداد انجازات  .12
ــل وضــــــــــــع القتصــــــــــــاد الــــــــــــدولي والتغيــــــــــــرات الحاصــــــــــــلة حيــــــــــــث يــــــــــــتم تحليــــــــــــل الكتــــــــــــب  .13 تحليــــــــــ

اقتصــــــــــاديا ومقارنتهــــــــــا مـــــــــع وضــــــــــع العــــــــــراق الــــــــــراهن وايضــــــــــا  امكانيــــــــــة  المحالـــــــــة الــــــــــى الــــــــــدائرة
 تطبيق تلك التغيرات في واقع العراق لتحسين وضعه القتصادي .

متابعة انشطة القطاع المصرفي الحكومي بشأن البيانات المالية المتعلقة بالخطط الموضوعة   .14
 وتنفيذها ونسب النجاز لتلك الخطط سنويا  . 
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والمحليـــــــــــــة التقـــــــــــــارير التـــــــــــــي تعنـــــــــــــى بالشـــــــــــــؤون القتصـــــــــــــادية والماليـــــــــــــة اعــــــــــــداد المطالعـــــــــــــات و  .15
ــدول  ــي الـــــــــ ــادية فـــــــــ ــتجدات القتصـــــــــ ــ خر المســـــــــ ــق بـــــــــ ــا يتعلـــــــــ ــا فيمـــــــــ ــواردة خصوصـــــــــ ــة الـــــــــ والدوليـــــــــ
ــدولي  ــك الــــــــ ــا البنــــــــ ــة ومنهــــــــ ــة الدوليــــــــ ــات الماليــــــــ ــة للمؤسســــــــ ــارير الدوريــــــــ ــة والتقــــــــ ــة والعالميــــــــ العربيــــــــ

صـــــــــــاد لـــــــــــدى عـــــــــــدد مـــــــــــن النقـــــــــــد الـــــــــــدولي التـــــــــــي تبـــــــــــرز اخـــــــــــر مؤشـــــــــــرات اداء القت وصـــــــــــندوق 
 الدول وابداء الرأي فيما يرد في تلك المراسالت .

رســـــــــــم سياســـــــــــات الصـــــــــــالح المصـــــــــــرفي ووضـــــــــــع مؤشـــــــــــراتها ضـــــــــــمن اســـــــــــتراتيجيات الموازنـــــــــــة  .16
العامــــــــــــة التحاديـــــــــــــة الســــــــــــنوية مـــــــــــــن خــــــــــــالل دراســـــــــــــة البيئــــــــــــة المصـــــــــــــرفية ووضــــــــــــع الحلـــــــــــــول 

خاصـــــــــــــــة المناســـــــــــــــبة لمعوقـــــــــــــــات سياســـــــــــــــات الصـــــــــــــــالح ومتابعـــــــــــــــة التوجيهـــــــــــــــات المركزيـــــــــــــــة ال
 بتطوير الخدمات المصرفية ومواكبتها للتطورات العالمية .

 ترجمة العديد من التقارير والدراسات التي ترد الى الدائرة بالضافة الى اليميالت .  .17
 

 -اعداد بيان رأي حول المواضيع التالية والتي نذكر منها :
 -ابداء الرأي في عدد من المواضيع منها : .1

وائر التابعة لها للحد منها اذا اكل التي تتعرض لها الوزارة والد واجه المشمصفوفة المخاطر التي ت -
 ما تفاقمت. 

 أدانة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.  -
 . 2018الرسالتين السنويتين المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام  -
 .  2018برنامج الدعم الفني وبناء القدرات لعام  -
 ستيراتيجي الشامل لتطوير عالقات العراق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية .الحوار ال -
 فريق القتصاد الخضر . -
 تعظيم الموارد ورفع العبء عن الخزينة .  -
خصم موضوع المستثمرين المتراكمة عليهم فوائد القروض ومتعسري الدفع بسبب مشاريعهم   -

 لسبا  خارجة عن ارادتهم .
 رس كرفانية .مقترح بناء مدا -
 خطة ادارة ممتلك اهوار جنو  العراق للتراث العالمي . -
 شفافية الموازنة التحادية .  -
 تمويل مشاريع وزارة النفط . -
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 السكن والبطالة والمن الغذائي في مشروع واعد . -
التوصيات المقبولة من قبل جمهورية العراق على تقريرها ضمن الستعراض الدوري الشامل  -

 نية . للجولة الثا
 ( والصين . 77فريق عمل اصدقاء مجموعة الـ ) -
 اعتماد قاعدة بيانات الفقر كمرتكز اساسي في تخطيط وتنظيم السياسات والبرامج الجتماعية .  -
 آفاق القتصاد العربي .  -
 انشاء مدينة بغداد الصناعية . -
 تحديث وثيقة سياسة السكان الوطنية في العراق .  -
 ات .دليل آلية عمل بنك المعلوم -
 ملخص المخاطر والستجابة لها والنعاش في العراق .  -
 منتدى السلع العالمي الثامن . -
 ميثاق الحوكمة الرشيدة للشركات غير المالية المملوكة للدولة . -
 تقرير معايير الهشاشة في العراق . -
 .  1993( لسنة  1تفعيل قانون رعاية العلماء رقم ) -
 .  ضريبة الدخل المستحقة على المقاولين -
المانات الضريبية ومدى فاعلية ورصانة الجراءات المتبعة بذلك ومدى تأثيره على اليرادات  -

 الضريبية . 
واقع التعليم الهلي ومدى فاعليته وسبل توجيه اعماله نحو التطور ومدى عالقته باليرادات  -

 الضريبية والكمركية وفق القوانين النافذة .
 الساسية او حتى حول جدوى فتح منافذ حدودية جديدة.دعم المواطن بالمواد الغذائية  -
 اليرادات الكمركية للمشروبات الكحولية . -
 مدى مشروعية طلب شركة فندق بابل حول عالقة الرسوم الضريبية والحتياطيات المالية .  -
استفسارات المستثمرين او الموردين الدوليين )ايران والكويت( حول بعض الجراءات الكمركية  -

 مواد المستوردة وبعض الشائعات القتصادية الكمركية . لل
اجور الكشف الكمركي و تنفيذ مقترحات المجلس القتصادي العراقي ومدى موائمتها لواقع  -

 وقانون الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب ومحاضر اجتماع لجنة السكوا .
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الخاص بالتحول من التمويل المركزي الى حلول ومقترحات حول طلب الهيئة العامة للضرائب  -
 التمويل الذاتي .

مفاتحة وزارة النفط حول عدم قانونية طلب تجديد اعفاءات كمركية منحت لشركات النقل العاملة   -
 على عقد مبادلة نفط كركوك .

 
النزاهة لعام   , ملخص التقرير السنوي لهيأة 2016سوق العراق لالوراق المالية اضافة الى اعداد تقارير منها )

2017. ) 
 

 : تـم تـمـثـيـل وزارة المــاليـة بـعـدد مـن اللـجــان ومـنـهــا
 لجنة تصميم خطة اعادة اعمار السكان المدعوم .  .1
 اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة . .2
 اللجنة العليا للنظر في سياسات الدولة بإشراك القطاع العام في احتياجات السوق. .3
  2022-2018ليا لخطة السياسات القتصادية الكلية وتحليل المؤشرات القتصادية الكلية اللجنة الع .4

. 
 اللجنة العليا ليواء واغاثة العوائل النازحة . .5
 اللجنة الخاصة لعداد وتحضير الجتماعات الخاصة بالمقر المسيطر .  .6
-2013مية الوطنية لجنة الرصد السنوي لالنجازات والتقدم في مستوى تنفيذ اهداف خطط التن .7

2017 . 
 لجنة المجلس العلى للجمعيات العلمية . .8
 اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة . .9

 لجنة متابعة تنفيذ حزمة الجراءات والسياسات لدعم القطاع الخاص . .10
 لجنة ايرادات صندوق الحماية الجتماعية .  .11
 ي العراق .لجنة اعداد الستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ف .12
 لجنة اعادة النظر في مهام وهيكلة المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن . .13
 لجنة دراسة مشروع انشاء مدارس عراقية في تركيا .  .14



30 

 

لجنة اخذ الجراءات الالزمة والفورية لتأمين مدينة الرمادي من اللغام والعبوات الناسفة وتوفير   .15
 الخدمات .

 ة وضع الليات التنفيذية للسيطرة والرتقاء بواقع زراعة المحاصيل الستراتيجية .لجن .16
 المجلس التنسيقي للسياستين المالية والنقدية .  .17
 . 2022-2018اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة اعداد الخطة التنموية الوطنية لسنة   .18
 اللجنة العليا لالستثمار والعمار . .19
مع توصيات محددة بشأن امكانية تحويل الشركة العامة لالسناد الهندسي  لجنة تقديم دراسة مفصلة  .20

 احدى تشكيالت وزارة الصناعة والمعادن الى الستثمار .
 هيئة رعاية ذوي العاقة والحتياجات الخاصة .  .21
 لجنة الهيئة الوطنية لالستثمار . .22
 / ستراتيجية التربية والتعليم . 343لجنة المر الديواني   .23
 رة شركة جارمكو لدرفلة اللمنيوم . مجلس ادا .24
 لجنة نشرة العالنات الرسمية في وزارة المالية .  .25
اللجنة الرئاسية لتسهيل أجراءات دخول وخروج التجهيزات العسكرية مع وزارتي الدفاع والداخلية  .26

 والمخابرات والمن الوطني .
 المريكي للتجارة والستثمار.  –المجلس العراقي  .27
 للتصحر .  اللجنة الوطنية .28
 لجنة مجمع سكني واطئ الكلفة . .29
لجنة ايجاد الية كيفية التعامل مع المصوغات والمقتنيات التي تعود الى السرى العراقيين ابان   .30

 الحر  العراقية اليرانية . 
 لجنة التضمين المركزية الدائمية .  .31
 الوربي .  –مشروع مركز الطاقة العراقي  .32
 ة الحيائية . اللجنة الوطنية الدائمية للسالم .33
 اللجنة العليا لنشاء صندوق لعادة اعمار المناطق التي تضررت بسبب العمليات الرهابية.  .34
 لجنة استحداث وسام رفيع خاص بالدولة العراقية .  .35
 برنامج السياسات النفطية بين وزارتي النفط في العراق والنرويج.  .36
 لجنة اعداد الستراتيجية الوطنية لشؤون اللغام . .37
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 متابعة قرارات شؤون الطاقة . لجنة .38
 لجنة اعداد خطة التنمية الستراتيجية )الصناعات التحويلية (  .39
 .  ccpلجنة البرنامج العالمي لمراقبة تفتيش الحاويات  .40
 لجنة الجتماع التنسيقي بخصوص الملفات المشتركة بين العراق وايران في وزارة الخارجية .  .41
 علميةحول ايجاد حلول  الي والبحث العلمي ووزارات الدولةلجنة للتنسيق بين وزارة التعليم الع .42

 وتطوير اساليب التدريس والبنى التحتية .
 مجلس أدارة صندوق حماية البيئة في وزارة الصحة .  .43
 ( .BTAلجنة استالم اتفاقية التجارة الحدودية ) .44
مات السلمية مجلس خبراء الفريق الوطني لدراسة انشاء مفاعل نووي ومنظومات اخرى لالستخدا .45

 للطاقة الذرية .
 .تحليل حسابات الودائع في المصارف الحكومية  .46
 متابعة نظام المدفوعات ووضع آلية لمعالجة جباية اليرادات . .47
 وضع معادلة السكر وزيت الطعام لمفردات البطاقة التموينية .  .48
 اغاثة النازحين من ذوي العاقة والحتياجات الخاصة .  .49
 . مطابقة الجرد السنوي  .50
 لجنة تقييم الصول . .51
 منظمة التعاون السالمي )الكومسيك( . .52
 اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة السكوا . .53
 نزع السلحة في العراق .  .54
 حماية البنى التحتية الحرجة . .55
 لجنة التصحر .  .56
 اللجنة العليا لسياسة التشغيل . .57
 
 

 -وورش العمل ومنها : عدد من المؤتمرات واالجتماعات والندوات حضور
 الجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالعمل الحصائي في وزارة التخطيط .  .1
 اجتماع مناقشة تعديل قانون التعريفة الكمركية / الهيئة العامة للكمارك . .2
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 . متعدد المؤشرات/فندق بابل 2018حضور مؤتمر اطالق نتائج المسح العنقودي لسنة  .3
 الموظف عن دائرته وادارته لديوان وزارة المالية.  اانة الخاصة برضندوة عن شرح استمارة الستب  .4
 ر التميز الوروبي/ اربيل.عن ادارة الداء المؤسسي وفق معياورشة عمل   .5
/ الضوابط التنظيمة وسياسة الجودة الوطنية  2017( لسنة 314ورشة عمل عن قرار مجلس الوزراء رقم )  .6

 . لمستحدثة في الوزارات/ الجهاز المركزي للسيطرة النوعيةوائح الفنية التي تعدها القسام الوال
 ورشة عمل بعنوان النزاهة ومكافحة الفساد/ مركز النهرين للدراسات الستراتيجية. .7
 ورشة عمل عن ) الحكومة اللكترونية( / فندق الرشيد. .8
 ورشة عمل بعنوان )العالم الموجه( / مركز التدريب المالي والمحاسبي.  .9

 ج تكامل للعام الثاني/ فندق بابل . مناقشة خطة برنامورشة عمل ل .10
 ورشة عمل عن الخارطة الستثمارية والفرص المتاحة .  .11
 ورشة عمل عن آلية تحقيق التوازن في السوق النفطية الدولية . .12
 ورشة عمل عن تنمية القطاع الصناعي من خالل عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص. .13
 العمل القياسية .ورشة عمل عن اجراءات  .14
 ورشة عمل عن اعداد الحقائب التدريبية .  .15
 ورشة عمل عن بناء النزاهة ومكافحة الفساد . .16
 .  2030-2014استراتيجية تطوير القطاع الخاص  ورشة عمل عن  .17
 ورشة عمل عن العالم المؤسساتي وتأثيره على دوائر الدولة والمجتمع . .18
فة المنية للمواطنين بشكل عام وللموظفين بشكل خاص  ورشة عمل عن مشروع التطوير المنهجي للثقا .19
. 
 ورشة عمل عن منع اعمال التبذير والغش واساءة التصرف بالمال العام .  .20

 
اضــــــــــــافة الــــــــــــى الزيــــــــــــارات الميدانيــــــــــــة التــــــــــــي يقــــــــــــوم بهــــــــــــا المــــــــــــوظفين الــــــــــــى المصــــــــــــارف والهيئــــــــــــة العامــــــــــــة  -

ــيط والزراعــــــــــــة لمتاب ــة للضــــــــــــرائب ووزارة التخطــــــــــ ــيع المتعلقــــــــــــة بعمــــــــــــل للكمــــــــــــارك والهيئــــــــــــة العامــــــــــ عــــــــــــة المواضــــــــــ
 الدائرة .

 -البحوث والدراسات :
 -البحوث :

 استيفاء المانات والرسوم الكمركية في ظل الفساد المالي والداري الواقع والمعالجات . -
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 مزاد العملة بين استقرار سعر الصرف وغسيل الموال الواقع والمعالجات . -
 محددات مناخ الستثمار في العراق . -
 .(2016  – 2010لصالحات الحكومية القتصادية على استدامة اليرادات غير النفطية للمدة ) اثر ا -
 .  اعادة اعمار مدينة الموصل بين الستثمار الحكومي والستثمار الحكومي الخاص  -
 . تأثير التنوع القتصادي على اليرادات لعينة )من دول مجلس التعاون الخليجي( -
 . تنمية القتصاديةالضرائب واثارها على ال -
 دور الدارة اللكترونية في الحد من الفساد الداري . -

 
 

 -الدراسات :
 .ة العمال( لتحقيق التنمية القتصادية في البلدان العربيةضنإنشاء مؤسسة عربية موحدة )حا -
ــابات  - ــة المتضــــــــــررة مــــــــــن ســــــــــيطرة العصــــــــ ــاعدة الــــــــــدول العربيــــــــ ــندوق لمســــــــ ــاد وتفعيــــــــــل صــــــــ ضــــــــــرورة ايجــــــــ

 ة.الرهابي
 ( .2022-2019اسس ومقومات عمل الجهاز المصرفي العراقي ورسم السياسات الخاصة به للسنوات ) -
 المدن الصناعية . -
 واقع التكنولوجيا الوظيفية في وزارة المالية . -
 تقويم اداء المبادرة الزراعية . -
 النظم الدارية المتقدمة في الرشفة اللكترونية . -
 صندوق العمار والتنمية . -
 نع اعمال التبذير والغش واساءة التصرف بالمال العام .م -
 دراسة الجدوى القتصادية وتقييم المشاريع . -
 دراسة مقارنة حول الستثمار وفق اعتماد قانون المناطق الحرة او اعتماد قانون الستثمار . -
 . 2017تحليل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /  -
 
 
 

   -ت التدريبية :الـــــــــــــــدورا
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 تمت المشاركة في عدد من الدورات في المجالت التالية منها : 
 .اصالح الدارة المالية والجهزة الرقابية وتطوير الداء لمكافحة الفساد الداري والمالي  -
 . اعداد كشف التدفقات النقدية ومطابقة كشف البنك في ظل النظامين الحكومي والموحد  -
 الموازنة في العراق . استراتيجية اعداد  -
 النظم الدارية المتقدمة في الرشفة الرقمية ونظم اتمتة العمل . -
 .  2004لسنة  90الدارة المالية في العراق مع التركيز على قانون الدارة المالية والدين العام رقم   -
 دراسة الجدوى القتصادية وتقييم المشاريع . -
 خطابات الضمان .  -
 الدارات الوسطى . -
 قوية اللغة النكليزية . ت -
 اعداد مدقق جودة داخلي . -
 اعداد الموازنة العامة . -
 ادارة الدين العام )داخلي وخارجي( . -
- Photoshop . 
- Power Point . 
 الستثمار والتمويل السالمي . -
 المتطلبات العامة لهلية مختبرات الفحص والختبار والمعايرة .  -
 العلوم المالية باللغة النكليزية . -
 .  PPPعقد الشراكة  -
 اعداد ادارة الصفقات التجارية الدولية . -
 المعدل . 1977لسنة   56تحصيل الديون الحكومية رقم  -
 الستراتيجيات الحديثة في مكافحة الفساد المالي . -
 اساسيات المحادثة في اللغة النكليزية . -

 
 مركز التدريب المالي والمحاسبي بعدد من المواضيع .  بالضافة الى القاء عدد من المحاضرات من قبل بعض موظفي الدائرة في
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 الدائرة القانونية 
 

 -نبذة عن الدائرة القانونية :
, تتولى تفسير الحكام المالية والتشريعات النافذة  1981لسنة  92تأسست الدائرة استنادا الى القانون المرقم 

لمشورة في المسائل القانونية المعلقة بأمور الخدمة المدنية  ودراسة مشروعيات القوانين والنظمة وابداء الرأي وا
والمور المالية الي تعرض على الوزارة من دوائر الدولة والقطاع العام وكذلك اعداد الصي  القانونية 

 لمشروعات القوانين والنظمة والتعليمات ذات العالقة بعمل الوزارة . 
 

 -انجازات الدائرة القانونية :
 وتوزيعه.  2017السنوي لعام  عة الكتا  اكمال طبا  -
حضور جميع الجتماعات سواء في مكتب رئيس الوزراء او المانة العامة لمجلس الوزراء او  -

 (.101الجهات الخرى والتي بل  عددها )
 (.84حضور جميع اللجان سواء التي كانت باوامر ديوانية ووزارية والتي بل  عددها ) -
 ظام من النظمة الداخلية. ( ن 17تدقيق ما ليقل عن )  -
 ( اتفاقية من التفاقيات.21تدقيق ما ليقل عن )  -
 ( مشروع من مشاريع القوانين. 47تدقيق ما ليقل عن )  -
 ( مشروع من مشاريع التعليمات.20تدقيق ما ليقل عن )  -
 ( دعوى مدنية.29حسم ما ليقل عن ) -
 ( دعوى قضايا الموظفين.165حسم ما ليقل عن ) -
 ( دعوى من مجلس قضايا تدقيق المتقاعدين.1008قل عن )حسم ما لي -
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 إنجازات الهيئة العامة للضرائب 
 

 -نبذة عن الهيئة : 
  1982الذي صدر بموجبه نظام الهيئة العامة للضرائب لعام   1982لعام   92تأسست بموجب القانون رقم  

التي تطبق قانون ضريبة العقار آنذاك , والذي تم فيه دمج مديرية ضريبة الدخل ومديرية الواردات العامة 
 -مهمتها تطبيق القوانين التالية :

 المعدل . 1981لعام   113قانون ضريبة الدخل رقم  .1
 المعدل . 1959لسنة   162قانون ضريبة العقار رقم   .2
 المعدل .  1962لسنة   26قانون ضريبة العرصات رقم   .3
وبقي ساريا    1994لسنة   22القانون  )الغي بموجب  1985لسنة   64قانون ضريبة التركات رقم   .4

 على الوفيات الواقعة خالل فترة نفاذها( . 
 . 1997لسنة   36قانون ضريبة رقم   .5

 رؤية الهيئة  
بناء ادارة ضريبية كفؤة تطبق القوانين الضريبية بعدالة ونزاهة وتتبع الساليب العلمية في عملها وتساهم في 

زاماتهم وتتسم بالقدرة والمرونة الكافية للتعامل مع القتصاد العراقي توعية المكلفين وتمكنهم من الوفاء بالت
 والتغيرات التي تحصل فيه . 

 
 رسالة الهيئة  

تقوم الهيئة  بمتابعة تحقيق اليرادات التي تساهم في تمويل ميزانية الدولة وايجاد مصادر دخل جديدة ، 
، وتحقيق التوازن القتصادي في ضوء تطبيق مبدأ  وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي للحد من التهر  الضريبي

عدالة ضريبية لكافة المكلفين ، وتحقيق المساواة في التكليف الضريبي ، وتعميق ثقافة اللتزام الطوعي  
 للمكلفين ، ووضع كافة المكانيات واساليب العمل  المتطورة لخدمة المواطنين .  
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 -انجازات الهيئة :
 

مقارنة مع مخطط الهيئة  لسنة  2018الهمية النسبية للحصيلة الضريبية لغاية شهر كانون االول للسنة المالية نسبة االنجاز وا
 كاملة مع ايراد الشركات النفطية 
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 )المبالغ بالمليون دينار(   

 مصادر الدخل
مخطط الوزارة  

   2018لسنة كاملة 
لغاية كانون 

 2018االول
نسبة االنجاز من  

 المخطط %
همية النسبية  اال

 لاليراد

الضرائب على الشركات )القطاع الخاص 
 المقرمع المحافظات(

890,375 747,953 84 18 

 15 87 618,181 708,000 ضريبة المبيعات على الهاتف النقال

 17 52 692,067 1,342,500 الضرائب على الشركات النفطية

 0 2,987 19,297 646 ضريبة المبيعات على شبكات االنترنيت 

الضريبة على رواتب القطاع العام                
 مختلط (  -) ذاتي 

12,221 13,230 108 0 

الضريبة على رواتب منتسبي          
دوائر الدولة الرسمية )التمويل 

 المركزي(
251,003 289,076 115 7 

الضريبة على رواتب منتسبي القطاع 
 الخاص )مقر وفروع الهيئة(

412,238 392,436 95 9 

مجموع الضريبة على الرواتب         
مركزي (    -مختلط   -واالجورعام ) ذاتي  

 خاص 
675,462 694,742 103 17 

ضريبة المبيعات )فنادق ومطاعم الدرجة 
 االولى والممتازة(

46,000 3,454 8 0 

   0 0 112,500 الموالت واالسواق الكبيرة 

   0 0 61,623 صالونات الحالقة الرجالية 

   0 0 49,640 صالونات الحالقة النسائية 

ضريبة الدخل على المهن واالعمال 
 التجارية 

458,691 180,858 39 4 

 363 223,389 61,612 الضرائب على نقل ملكية العقار
 

5 

 2 129 89,402 69,540 ضريبة العقار)بدل االيجار(

 0 243 6,924 2,854 ضريبة العرصات

 2 133 96,326 72,394 ر والعرصاتمجموع ضريبة العقا

 0 638 3,846 603 اجور خدمة لمنح كتب عدم الممانعة  

   73 3,280,113 4,480,046 المجموع

عكس االمانات الضريبية ) افراد + 
 شركات ( 

0 880,823   21 

 100 93 4,160,936 4,480,046 المجموع مع عكس االمانات الضريبية

  مبالغ فيه   2018كون مخطط سنة  2018مخطط  2017مبيعات االنترنيت لعام تم اعتبار ايراد ضريبة 

     2018مخطط لسنة   2017تم اعتبار ايراد الضريبة على رواتب منتسبي دوائر الدولة الرسمية لعام 
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 الهيئة العامة للكمارك 

  
 -نبذة عن الهيئة : 

 % وطرح ثالثة اشهر 50( وذلك بعد تخفيض  269,763( الى ) 642,704تم تعديل مخطط ضريبة المبيعات من ) 
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ــة   ــوزارة الماليــــــ ــة لــــــ ــة المهمــــــ ــكيالت الداريــــــ ــية والتشــــــ ــد الرئيســــــ ــد الروافــــــ ــارك احــــــ ــة للكمــــــ ــة العامــــــ ــد الهيئــــــ تعــــــ
وتشـــــــــكل اليـــــــــرادات الكمركيـــــــــة المســـــــــتوفاة علـــــــــى كافـــــــــة انشـــــــــطة العمـــــــــل الكمركـــــــــي نســـــــــبة عاليـــــــــة مـــــــــن 

ــوطني العراـقــــــــــ  ــدخل الـــــــــ ــوع الـــــــــ ــمالية ، مجمـــــــــ ــة )شـــــــــ ــاطق كمركيـــــــــ ــع منـــــــــ ــن اربـــــــــ ــة مـــــــــ ــون الهيئـــــــــ ي ,  تتكـــــــــ
 وسطى ، غربية ، جنوبية ( .

 -رؤية الهيئة : 
تسعى الهيئة العامة للكمارك الى تقديم خدمات كمركية متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية في العراق من خالل  

اقتصادية ,اجتماعية ...الخ( حيث  تنفيذها للمهام الملقاة على عاتقها وهي مهام تنفيذية متنوعة  )مالية ,
تعتبر الكمارك واحدة من اهم اليات الدولة التي تقوم بتنفيذ سياساتها المختلفة ولجل تنفيذ مهام الهيئة لبد من  
وضع منهاج للعمل وعلى شكل خطط بالعتماد على القواعد الضرورية الالزمة لتنفيذها وحسب السبقية  

ئة ان يكون البلد ضمن الدول المتميزة في تقديم الخدمات الكمركية التي تتسم  والهمية . هذا وترتأي الهي 
 بالمرونة الالزمة للتعامل مع واقع العراق الجديد . 

 
   -الغايات واالهداف العامة للهيئة :

تسيير وتنظيم حركة التجارة المشروعة للمساهمة في حركة التنمية القتصادية والجتماعية وتشجيع   -1
 ر . الستثما

مكافحة ظاهرة التهريب والنشطة التجارية الغير مشروعة لضمان حماية البيئة والمجتمع والقتصاد   -2
 العراقي .

كفاءة تحصيل اليرادات الكمركية بما يحقق تعظيم حجمها وبشكل فاعل للمساهمة في رفد وتعزيز  -3
 الموازنة التحادية للعراق .  

الكمركية وذلك بتطبيق افضل الممارسات وتحسين تطوير   التحديث الدائم لمنظومة تقديم الخدمات  -4
 القدرات المؤسسية . 

 تحقيق الشفافية والنزاهة المشتركة .  -5
 بناء قاعدة بيانات معلوماتية رصينة يمكن الستناد اليها في اعداد البحوث والدراسات .  -6
 

 -انجازات الهيئة العامة للكمارك :
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تو المتعلقة بالتسهيالت التجارية من خالل خلق اتصالت وانشطة مع  تفعيل اتفاقية كيو العمل مستمر في  .1
 المنظمات ذات الصلة .

متابعة التفاقيات التي تم التعاقد عليها من قبل الهيئة والتفاقيات المقترحة والتي هي عبارة عن مشاريع   .2
 لى القسم القانوني. اتفاقيات مثل التفاقية الوكرانية من خالل ترجمة هذه التفاقيات وارسالها ا

تجري المتابعة مع المنافذ الحدودية بشأن ارسالهم التصاريح الخاصة بقسم تدقيق التعريفة في مقر   .3
وأيضا  يتم إشعار قسم التفتيش والرقابة الداخلية وقسم الشؤون القانونية  ، الهيئة  لتكون بشكل منتظم

 دها اثناء التدقيق.والمور الكمركية في مقر الهيئة عن كل مخالفة عند تواج
 مستمرة لستيفاء فروقات الرسم من خالل التاكيدات على كتب فرق الرسم.المتابعة ال .4
تحديث السعار الخاصة بالسيارات والسلع والبضائع الواردة عن طريق المنافذ الحدودية ويتم تعميم   .5

 ه.وكراس لغرض العمل بموجب (CD)تلك السعار على كافة المنافذ الحدودية وفق 
في   2038/12911بموجب المر الداري  قانون الكمارك تعديل تم تشكيل لجنة لدراسة مشروع  .6

 ولم تنه اللجنة اعمالها الى الن.  2017/ 3/8
متابعة وضع الية وضوابط جديدة لستيفاء الرسوم في كمرك تخمين البريد كونه في مراحله الخيرة   .7

 ية تعليمات اخرى. حيث انه معروض على مجلس الدولة ولم تردنا ا
تم اصدار قرارات بحق شركات الطيران لضمان تسديد اجور الشراف على نفاض وتحميل   .8

، اضافة الى شمول الشركة العامة 2010لسنة 4الطائرات والمترتبة بذمتها استنادا  للقرار رقم 
 .للسمنت العراقية برسم النتاج 

 . 2018تم انجاز اجمالي ايرادات الهيئة المخمنة لعام / .9
 2018تم انجاز اجمالي مصروفات  الهيئة المخمنة لعام/  .10
 متابعة تنفيذ مشاريع الخطة الستثمارية واجراءات استمالك الراضي .  .11
مستمرة لصيانة اجهزة كشف الحاويات واجهزة فحص الحقائب واجهزة كشف المخدرات المتابعة ال .12

 واجهزة كشف الشعاع.
كمارك من خالل جمع التقارير الواردة من جميع المناطــق يتم اعداد تقارير الهيئة العامة لل .13

الكمركيـــة وكذلك كمرك مطــار بغداد الدولــي وكمرك الشحــن الجوي وتوحيدها وتقدم بشكــل تقرير  
 شهــري ونصف سنوي وسنوي الى وزارة المالية / الدائرة القتصادية والمكتب العالمي للوزارة. 

وإعداد الحصائيات الخاصة بالستيرادات لجميع المراكز الكمركية شهريا    يتم جمع وتصنيف وتبويب  .14
 .  )المعفاة من الرسوم الكمركية والخاضعة للرسوم الكمركية (
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تزويد طلبة الدراسات العليا  كذلك ،رفد الدوائر الحكومية بأي احصائية تتعلق بالستيرادات اوالصادرات  .15
 ت المتوفرة لدى الهيئة.)الماجستير , الدكتوراة ( بالبيانا

  إعداد تقارير فصلية للسلع المشمولة بحماية المنتج المحلي. .16
    التعاون مع الوزارات الخرى ) التجارة ، البيئة ، الصحة ( وتزويدهم بتقارير شهرية فيما يخص السلع.  .17
 تم تطوير برنامج المنسق وتشغيله في بعض المنافذ الكمركية. .18
والمصادرة وخاصة السيارات وتشكيل لجنة مشتركة لغرض بيع   ةموال المتروكمل مستمر في بيع الالع .19

 تلك الموال وفق القانون. 
تنمية الموارد والقدرات البشرية للموظفين من خالل اشراكهم في دورات تطويرية والمتعلقة بالعمال   .20

 الكمركية وحسب الختصاص لكتسا  الخبرة ومواكبة التطورات الحاصلة. 
المستمر مع الجهزة الرقابية داخل الهيئة المتمثلة في قسم التفتيش والرقابة الداخلية ومكتب التعاون  .21

المفتش العام وخارجها المتمثلة في مكاتب تحقيق النزاهة للقضاء على حالت الفساد الداري والمالي من 
 ى ما ارتكبوه من افعال. خالل ضبطها ومعاقبة المقصرين واحالتهم الى التحقيق لينالو الجزاء العادل عل

فتح ثالث نقاط  كمركية بين اقليم كردستان ومحافظة نينوى وكركوك لترسيم البضائع المستوردة الجنبية   .22
 بدل كمرك الصفرة.

منح دفاتر التردد )الخروجية( والبطال ووضع اشارة الحجز او رفعها على قيد المركبات في مديريات   .23
 المرور.
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 مصنفة حسب المناطق الكمركية 2018ادات الكمركية المتحققة حسب االشهر لسنة جدول يبين االير

  دينار عراقي      

 االشهر ت

 المناطق الكمركية

مديرية كمرك المنطقة 
 الجنوبية

مديرية كمرك المنطقة 
 مديرية كمرك المنطقة الغربية الوسطى

مديرية كمرك المنطقة 
 المجموع كماركديوان الهيئة العامة لل الشمالية

 101,828,872,776 4,016,668,618 0 8,138,088,500 38,971,712,083 50,702,403,575 كانون الثاني 1

 113,644,100,492 6,075,487,355 103,849,132 9,363,995,193 28,149,210,086 69,951,558,726 شباط 2

 129,631,259,963 5,700,455,419 193,224,590 9,228,326,500 42,227,150,309 72,282,103,145 آذار 3

 119,171,160,000 4,338,728,802 886,295,586 12,570,398,675 32,873,540,672 68,502,196,265 نيسان 4

 99,401,529,815 4,340,464,056 31,318,726 11,080,584,455 30,267,053,983 53,682,108,595 أيار 5

 203,982,786,868 2,551,320,517 25,517,000 9,097,446,841 31,375,459,214 160,933,043,296 حزيران 6

 156,558,209,378 3,347,633,536 90,343,794 19,500,746,006 36,909,364,581 96,710,121,461 تموز 7

 183,789,497,666 2,187,265,366 85,032,000 23,219,245,093 35,985,249,682 122,312,705,525 آب 8

 148,244,529,263 1,607,003,567 1,097,182,505 10,119,824,684 30,800,205,507 104,620,313,000 أيلول 9

 152,572,905,432 2,197,255,534 20,382,207,350 11,116,412,923 15,037,912,891 103,839,116,734 األول تشرين 10

 150,049,291,107 1,856,699,100 19,729,806,000 11,864,097,302 17,906,440,942 98,692,247,763 الثاني تشرين 11

 132,857,662,978 1,579,312,110 16,987,644,000 9,958,323,368 10,498,443,700 93,833,939,800 األول كانون  12

 المجموع
1,096,061,857,885 351,001,743,650 145,257,489,540 59,612,420,683 39,798,293,980 1,691,731,805,738 

 



44 

 

 الهيئة العامة للمناطق الحرة 
 

 -نبذة عن الهيئة :
 1998( لســــــنة 3( بموجــــــب القــــــانون رقــــــم )1998تــــــم إنشــــــاء المنــــــاطق الحــــــرة العراقيــــــة فــــــي )

ــــ )قــــانون الهيئــــة العامــــة للمنــــاطق الحــــرة( , إذ تــــم بموجبــــه تأســــيس المنطقــــة الحــــرة  الــــذي ســــمي ـب
ت الحاجـــــة إلـــــى وجـــــود منـــــاطق حـــــرة اخـــــرى , فـــــي خـــــور الزبيـــــر بمحافظـــــة البصـــــرة , ثـــــم ظهـــــر 

افتتــــاح المنطقــــة الحــــرة فــــي محافظــــة نينــــوى  ,  1999وبالفعــــل تــــم فــــي الربــــع األخيــــر مــــن عــــام 
ــام  ــة عــ ــار وذلــــك نهايــ ــة األنبــ ــائم بمحافظــ ــة الحــــرة فــــي القــ ــاء المنطقــ ــم إنشــ .  وان 2001بعــــدها تــ

  الهدف األساسي من إنشاء المناطق الحرة هو :
 ناطق الحرة استثمارا  عراقيا  لخدمة القتصاد الوطني .إدارة واستثمار الم .1
 إقامة المخازن والمنش ت والمستودعات الالزمة للمناطق الحرة وتطويرها . .2
 تنفيذ الشروط واإلحكام الخاصة بالرقابة الكمركية . .3

ــى  ــوء علـ ــليط الضـ ــن تسـ ــد مـ ــرة لبـ ــاطق الحـ ــيس المنـ ــة لتأسـ ــداف العامـ ــن األهـ ــدم مـ ــا تقـ ــافة لمـ إضـ
 القتصادية واإلدارية والتي تتمثل بما يلي:األهداف 

ــاطق  - ــل المنـــ ــا داخـــ ــجيع توظيفهـــ ــة وتشـــ ــة واألجنبيـــ ــة والعربيـــ ــوال العراقيـــ ــذ  رألوس األمـــ جـــ
 الحرة في النشاطات القتصادية المختلفة وبما يدعم ميزان المدفوعات للقطر .

انزيـــــــت تنشـــــــيط الســـــــتثمارات المحليـــــــة )الصـــــــناعية ، التجاريـــــــة ، الخدميـــــــة( وتجـــــــارة التر  -
 )العبور( وإعادة التصدير وخاصة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية .

 نقل وتوطين التكنولوجيا والخبرة الفنية واإلدارية . -
 خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية مما يحقق رفع كفاءتها ومهارتها . -
ــل والمواصــــــــالت  - ــرة كالنقــــــ ــة الحــــــ ــاط المنطقــــــ ــة لنشــــــ ــات المغذيــــــ ــل  القطاعــــــ ــيط عمــــــ تنشــــــ

ــي اإلدارة  ــورة فــــــ ــاط المتطــــــ ــاندة واألنمــــــ ــناعات الســــــ ــة الصــــــ ــأمين والصــــــــيرفة وخاصــــــ والتــــــ
 والتسويق .

ــاديات  - ــادي بــــــين اقتصــــ ــا يحقــــــق التــــــرابط القتصــــ ــوارد المحليــــــة بمــــ اســــــتخدام المــــــواد والمــــ
 المناطق الحرة والقتصاد الوطني .

ت تعزيــــــز التجربــــــة التنمويــــــة فــــــي العــــــراق بــــــالطالع علــــــى التجــــــار  الصــــــناعية للشــــــركا -
  األجنبية المستثمرة في المناطق الحرة .
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 2019أهم محاور خطة عام  
 من أهمها :ـــ 2019هنالك عدة محاور تطمح الهيئة لتحقيقها خالل عام 

زيادة حجم الستثمارات في المنطقة الحرة العاملة في خور الزبير, والعمل على إعادة نشاط  •
ينوى من خالل التصال بجميع المستثمرين  المستثمرين في مديرية المنطقة الحرة في ن

وتشجيعهم على استئناف إعمالهم بهدف الخروج من الوضع الراهن وعودة األنشطة إلى 
 وضعها الطبيعي . 

تهيئة وإعادة أعمار مديريتي المنطقة الحرة في نينوى والقائم من خالل توفير البنى التحتية   •
 ن اجل إعادتهما إلى العمل .كطرق النقل وشبكة الكهرباء واسالة الماء م

المتابعة مع دائرة عقارات الدولة من اجل تخصيص أو استمالك أراضي تصلح إلقامة   •
 مناطق حرة جديدة . 

 متابعة الدعاوى القانونية ومحاولة حسمها لصالح الهيئة . •
العمل على استحداث أنظمة الكترونية جديدة ومتطورة من اجل تطوير عمل الهيئة والعمل  •

 تطوير األنظمة اللكترونية العاملة وإجراء التعديالت واإلضافات الالزمة عليها .على 
التركيز على الترويج والدعاية اإلعالمية للهيئة وتوضيح عمل ونشاط الهيئة لجذ   •

الستثمارات والمستثمرين والعمل على متابعة ونشر أخبار الهيئة  التي تغطيها القنوات 
 الفضائية والصحف .

تدقيق كافة المعامالت المالية والمحاسبية والقيام بالزيارات التفتيشية لفروع وأقسام   انجاز •
 الهيئة , والتعاون مع الجهات الرقابية  من اجل تحقيق الشفافية في العمل . 

إشراك موظفي الهيئة في الدورات الحتمية من اجل رفع مهاراتهم وإمكانياتهم , وإعداد التقارير   •
 والبحوث السنوية التي تخص عمل الهيئة. الدورية والخطط 

 
 انجازات الهيئة :ــ

تم توقيع عقد استثماري في مديرية المنطقة الحرة في خور الزبير مع شركة لؤلؤة الدر للتجارة   .1
 العامة.

تم توقيع عقد إقامة منطقة حرة خاصة مع شركة ريانة العود للتجارة العامة والنقل العام  .2
 المحدود .

ال المسح الميداني لموقع احد المسقفات المتبقية بعد رغبة احد المستثمرين  تم اجراء اعم .3
 لستثمارها . 

استمرار المتابعة مع دائرة عقارات الدولة وفروعها في المحافظات من اجل الوصول إلى  .4
 للهيئة . تخصيص أو استمالك أراضي تصلح إلقامة مناطق حرة جديدة تابعة 
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لمنطقة الحرة الخاصة لشركة ريانة العود لمقرات الدوائر الساندة تم اكمال العمال النشائية ل .5
 لعمل المنطقة الحرة والبنية المطلوبة الخرى .

متابعة الدعاوى المقامة من الغير على الهيئة وبالعكس من قبل موظفي القسم القانوني في    .6
 . الت الخاصةسجالمحاكم المختصة وتم تحديث مستجدات الدعاوى على برنامج الدعاوى وال

نشر األخبار والنجازات والعقود المبرمة وكل مايخص عمل الهيئة ومديرياتها على الموقع   .7
 الخاص لمجلس الوزراء .

انجاز كافة المعامالت التي تخص سمات الدخول للعر  واألجانب والمتابعة المستمرة مع    .8
 مديرية المنطقة الحرة في خور الزبير .

 ضرار وإعداد الكشوفات إلعادة األعمار وفق المخطط له .تم انجاز اعمال حصر األ   .9
 
 

 2018جدول يوضح إيرادات الهيئة لعام 
 بالدينار العراقي 

 
 نسبة التغير %  2017إيرادات عام  2018إيرادات عام 

8,616,794 5,806,092 49 
 
 

 2018جدول يوضح مصروفات الهيئة لعام 
 ر % نسبة التغي  2017مصروفات   2018المصروفات 

2,373,812 2,567,751 (8) 

 
 2018جدول يوضح أرباح الهيئة من عام 

 نسبة التغير%  2017االرباح  2018األرباح  للعام 

6,242,982 3,238,341 93 
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   2018/ 12/ 31( يوضح خالصة عدد العقود النافذة لغاية 4جدول رقم )                 
 
 المجموع 2018عقود  المنطقة 

 خدمي  ي صناع تجاري 
 72 13 8 51 خور الزبير 

 66 6 13 47 نينوى 
 31 1 2 28 القائم

 169 20 23 126 المجموع
 
 
 
 ومن االنجازات االخرى: •

تم توقيع ملحق عقد تنازل لشركة كابتال توباكو الى شركة رويال توباكو للمشروع المقام  -1
 الصناعي . لممارسة النشاط 2م 2000( وبمساحة  B33على قطعة األرض المرقمة ) 

تم توقيع ملحق عقد إدخال شريك لشركة الناهي للتجارة العامة المحدودة مع شركة الناهي   -2
وبمساحة   B26-B25للخدمات النفطية للمشروع المقام على قطعة األرض المرقمة 

 لممارسة النشاط التجاري .  2م 4000
نشاط تجاري إلى تم توقيع ملحق عقد تغيير نشاط مع شركة الناهي للتجارة العامة من  -3

وبمساحة   C2-4-6-8 نشاط خدمي للمشروع المقام على قطعة األرض المرقمة 
 . 2م 8452

تم توقيع ملحق عقد تنازل شركة وجدي لتصدير المعدات والتكنولوجيا إلى شركة أنوار  -4
 لممارسة النشاط التجاري . 2م400وبمساحة    K13األهرامات لقطعة األرض المرقمة 

د إدخال شريك ) فاروق ناهي وشركة الراشد( بعد أن تم إدخال شركة تم توقيع ملحق عق -5
  2م 2260وبمساحة  D1الناهي للخدمات النفطية شريكا في المشروع لقطعة األرض المرقمة 

 لممارسة النشاط التجاري .
بعد أن تم إدخال شركة  (تم توقيع ملحق عقد إدخال شريك ) فاروق ناهي وشركة الراشد  -6

  2م 360وبمساحة  D3النفطية شريكا في المشروع لقطعة األرض المرقمة الناهي للخدمات 
 لممارسة النشاط التجاري .
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)       تم توقيع ملحق عقد ) خدمي ( تنازل المستثمر هذال يونس يحيى اغا عن مشروعه -7
( في مديرية P1ساحات نينوى للخدمات التجارية ( المقام على قطعة األرض المرقمة )

( إلى السيدين سعد زيدان جاسم وهيثم  2م49762نينوى وبمساحة )  المنطقة الحر في
 صبحي . 

تم توقيع ملحق عقد تنازل شركة منافذ العراق للخدمات النفطية الى شركة الوعد للمقاولت   -8
في مديرية  2م8970( وبمساحة C7-5-3-1العامة المحدودة لقطعة الرض المرقمة ) 

 ارسة النشاط التجاري .المنطقة الحرة في في خور الزبير لمم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 شركة التأمين الوطنية 
 -نبذة عن تاريخ الشركة :

, وعند صدور قانون   1950( لسنة  56تأسست شركة التأمين الوطنية بموجب القانون رقم ) 
امة  ووفقا لمتطلبات القانون المذكور أصبحت شركة ع 1997( لسنة 22الشركات العامة رقم )

الصادر عن وزارة التجارة / مسجل  1997/ 12/ 24( لسنة 54بموجب شهادة التأسيس المرقمة )
 .الشركات 
 -الرؤيا:

تسعى الشركة لنشر الوعي التأميني والوقائي وثقافة التامين بين مختلف شرائح المجتمع وتوفير  
 الغطية التأمينية للمواطنين بما يخدم ويعزز القتصاد الوطني .  

 -الشركة ومهامها: اهداف
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم القتصاد الوطني وتمويل الخزينة من خالل الفوائض 

 -فتتمثل في :  طبيعة نشاط الشركةالنقدية المتحققة عن نشاط التامين , اما 
العام والتأمين على الحياة واعادة التأمين بما يوفر الحماية  ممارسة جميع انواع التأمين  .1

 مة لمسؤولياتها . الالز 
 . القتصاد الوطنيوبما يخدم  اطار التنمية القوميةضمن  ممارسة جميع انواع الستثمار  .2
 شراء وبيع وتملك العقارات واستمالكها وفق القوانين المرعية .  .3
مساهمة الشركة بنسبة من رأس مال بعض الشركات المساهمة والخاصة مع تملك  .4

 السهم والسندات .
المشاركة في  وكذلك مينيةأونشر التوعية الت في العراق وير سوق التامينفي تط السهام .5

 من الخطار وتقليل الخسائر .  التأمينية اجراءات الوقاية
وخارجه ومتابعة التطورات في  مهاراتهم داخل العراق الشركة وتطوير العاملين فيتدريب  .6

والدراسة فيه والسهام في  وتشجيع البحث  مجال التأمين واعادة التأمين عربيا  ودوليا  
 الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات العالقة .

 
 
 
 
 -االنجازات :
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 الف دينار 
 2018المتحقق لعام  2018المخطط لسنة  التفاصيل

 80235097 96180000 اقساط التأمين الجمالي 

 6450642 8500000 ايرادات العمليات التأمينية 

 8120435 9450400 ايرادات الستثمارات 

 324285 50000 ايرادات اخرى 

 25540705 36000000 صافي التعويضات المدفوعة

 ( 13337633) 4595631 صافي الحتياطيات الفنية 

 9220747 8000000 مصروفات العمليات التأمينية

 2407274 1500000 صافي رسوم التأمين 

 16758965 17584769 المصروفات الدارية + اندثار+ مصروفات اخرى 

 15454796 16500000 الربح

 153710363 109465771 حجم الستثمارات 

 9835570 11010769 الرواتب والجور

 1071017 840000 خطة البحث والتطوير 

 
 . 2018( خمسة عشر مليار دينار لعام  15,000,000,000بل  رأسمال الشركة ) -

(  1125) 2018مخطط لعام   ( موظفا مقابل مالك878) 2018بل  مالك الشركة لعام   -
 موظفا .
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 إنجازات الشركة العراقية للخدمات المصرفية 
 -نبذة عن تاريخ الشركة :

ــم  ــة رقـ ــركات العامـ ــانون الشـ ــب قـ ــة بموجـ ــة مؤسسـ ــركة عامـ ــنة  22شـ ــوزارة  1997لسـ ــرتبط بـ وتـ
الماليــة. وتتمتــع بالشخصــية المعنويــة والســتقالل المــالي والداري تعمــل وفــق اســس اقتصــادية 

ف الــــى الســــهام فــــي دعــــم القتصــــاد الــــوطني فــــي مجــــال النقــــل المتخصــــص والخــــدمات تهــــد 
المصرفية وفي اطار السياسة القتصادية والمالية والنقدية وتحقيق اهداف الدولـة ورفـع مسـتوى 
الداء لالقتصاد الوطني بما يحقق اهداف خطـة التنميـة. تقـدم الشـركة خـدماتها فـي مجـال نقـل 

جنبيــــة والوراق الماليــــة والمــــواد الثمينــــة داخــــل العــــراق مــــن خــــالل مركزهــــا النقــــود العراقيــــة وال
الرئيســـي فـــي محافظـــة بغـــداد وفرعهـــا فـــي محافظـــة البصـــرة لحســـا  الجهـــات المســـتفيدة مـــن 
خدماتها المتمثلة بدوائر الدولة والقطاع العام والمصارف الحكومية والهلية )العراقيـة، العربيـة، 

المعـدل. وقطعـت هـذه  1997لسـنة  22-21لقانون رقم سة بموجب االدولية( والشركات المؤس
الشــركة العامـــة شـــوطا كبيــرا فـــي مســـيرتها رغـــم حداثــة تأسيســـها فكانـــت الرائــدة فـــي مجـــال نقـــل 
العملــة والمنفــردة ضــمن دوائــر الدولــة وكــان تميزهــا فــي تقــديم خــدماتها بالســرعة والدقــة والمانــة 

لعـــام وتفويـــت الفرصـــة علـــى الرهـــابيين والحـــرص الـــذي لـــه الثـــر فـــي المحافظـــة علـــى المـــال ا
 والخارجين عن القانون في الستيالء والسيطرة على المال العام.

  -:االنجازات
 

           
           

    
 

 2018جدول خاص بأنشطة وانجازات الشركة لسنة 
    

 /31 – 1/1المتحقق الفعلي للفترة ) االجمالي المخطط  طبيعة النشاط
12/2018) 

النسبة 
 المتحققة 

 % 6,7   32,016,719,800   30.000,000,000 (دينار عراقي)مات النقل ايرادات خد
 % 10,3   49,625,550,900,583 45,000,000,000,000 ( دينار عراقي المبل  المنقول )
 % (18-) 3,414,790,732   4,175,000,000 (دولر امريكيالمبل  المنقول )

  % (93-)   1,721,760  25,000,000 المبل  النقول / اليورو
 % 11 8882 8000 عدد الستمارات
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 شركة اعادة التامين العراقية العامة
 
 

 -نبذة عن تاريخ الشركة :
ــدة  ــة تابعـــة لـــوزارة الماليـــة وهـــي وحـ ــادة التـــأمين واحـــدة مـــن ثـــالث شـــركات حكوميـ تعتبـــر شـــركة اعـ

 25/4/1960وفـي  1960لسـنة  21اقتصادية ممولة ذاتيا تأسسـت الشـركة بموجـب القـانون رقـم 
ولتوجــد للشــركة  1/1/1961اصــدر عقــد التأســيس والنظــام الــداخلي للشــركة وباشــرت اعمالهــا فــي 

فروع او مكاتب داخل العراق او خارجه في الوقت الحاضر. نظرا لصدور قانون الشـركات العامـة 
ور بموجـــب شـــهادة تـــم تكييـــف اوضـــاع الشـــركة بمـــا ينســـجم والقـــانون المـــذك 1997لســـنة  22رقـــم 

 . 28/2/1998التأسيس الصادرة من مسجل الشركات بتاريخ 
 

 -رؤيا الشركة :
شـركة متخصصــة باعمــال اعـادة التــأمين الــوارد والصـادر تتضــمن تغطيــة تأمينيـة لشــركات التــأمين 

 المباشر مقابل اعمال مسندة الى شركات التأمين المحلية العامة والخاصة .
 

 -اهداف الشركة :
 ع في الميدان الدولي وبناء العالقات الوطيدة الراسخة مع السواق الدولية التوس •
بنــاء القاعــدة الماليــة الرصــينة ومايتصــل بهــا مــن مــالءة ماليــة جيــدة تعكــس الثقــة الكاملــة  •

 بالشركة على المستويين الدولي والمحلي .
 الحفاظ على المستوى العام للخبرات الفنية  •
تها فــي الســوق المحلــي مــن خــالل الســتمرار علــى تحقيــق تتطلــع الشــركة نحــو زيــادة حصــ  •

 زيادات متتابعة في راس مال الشركة 
 بناء الثقة لدى شركات التامين المحلية للقيام بالتأمينات الجديدة  •
 تعزيز الدور الرقابي للشركة من خالل تفعيل التفاقيات اللزامية  •
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 إنجازات الشركة :
 دينار عراقي 

-1/1المتحقق الفعلي   الجمالي المخطط  اط  طبيعة النش
31 /12 /2018 

 13750781038,478 15226000000,000 القساط الواردة
 2772465803,600 2631642000/- ايرادات الستثمار  

 
لصالح الشركة عن الفترة اعاله مبلغا مقداره      بل  مجموع المبال  المستلمة من الرصدة المستحقة  -

دينار( فقط ثالثة مليارات وتمانمائة وستة ماليين وخمسمائة واثنان واربعون   3806542148/-)
دولر امريكي(  278261,05الف ومائة وثمانية واربعون دينار عراقي لغيرها ( وكذلك مبل  )

 )فقط مائتان وثمانية وسبعون الف ومائتان وواحد وستون دولر امريكي وخمسة سنتات لغيرها(.
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 شركة التأمين العراقية العامة 
 

 -مهام وواجبات الشركة : 
ان مهام وواجبات الشركة تتمثل بتسويق وثائق التأمين بمختلف انواعها وتوفير الحماية التامينية  
للمشاريع والعقود المبرمة مع المصارف والشركات والجهات الخرى والفراد وماتعكسه من  

لتامين وبالمقابل تقوم بدفع التعويضات لحاملي الوثائق  ايرادات للشركة تسمى بأقساط ا
اقساطا    2018وقد حققت الشركة خالل عام والمستفيدين والمستحقين بموجب عقود التأمين 

% عن المخطط العام الحالي وبزيادة  56( مليار دينار بزيادة نسبتها 81174اجمالية تبل  )
 %عن المتحقق للعام السابق. 64نسبتها 
 -النتاجيــة :الخطة ا

تتمثل بالقساط المتحققة عن تسويق وثائق التامين بانواعها المختلفة سواء في التامين على الحياة  
بنوعيه ) الفردي والجماعي( وكذلك التامين العام بمحافظة المتعددة ) الهندسي , السيارات , 

خطة  2018ام /الحريق , الحوادث العامة , البحري , بضائع( وقد خططت الشركة خالل ع 
( مليار دينار ) اثنلن وخمسون مليار دينار( وقد حققت الشركة خالل العام  52اجمالية تبل  )

( مليار دينار ) احدى وثمانون مليارَا ومائة وسبعة واربعون  81147المذكور اقساطَا اجمالية )
%عن المتحقق  64% عن المخطط للعام الحالي وبزيادة نسبتها 56مليون دينار( بزيادة نسبتها 

 للعام السابق. 
 -التعويضات المدفوعة :

قامت الشركة بدفع التعويضات لحاملي الوثائق والمستحقين والمستفيدين بموجب عقود التأمين  
% من اجمالي  7( مليون دينار بنسبة 34243( بمبل  اجمالي مقداره )9501البال  عددهم )

 % عن تلك المدفوعة خالل العام الماضي . 29 وبزيادة نسبتهاالتعويضات المخطط لكامل السنة 
 -النشاط االستثماري :

% عن  7( مليون دينار بزيادة نسبتها 2994) 2017بلغت ايرادات الستثمار خالل عام 
 % عن اليرادات المتحققة للعام الماضي . 2اليرادات المخططة للعام المذكور وبزيادة نسبتها  

 

 -المصروفات االدارية :
% من  96( مليون دينار كمصاريف ادارية وهي تشكل نسبة 7431مقداره )بل  ة مصرفت الشرك

% عن تلك المصروفة للعام 37 انسبته  بزيادة و  2018اجمالي خطة المصاريف الدارية لعام 
% من اجمالي المصروفات الدارية 60السابق علما ان حسا  الرواتب والجور يشكل نسبة 

 للعام المذكور .
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 -تطوير :التدريب وال
موظفا في البرامج   127حيث تم تدريب  2018% من خطة التدريب لعام 106تم تنفيذ مانسبته 

التدريبية المنفذة من قبل مركز التدريب المالي والمحاسبي والمراكز التدريبية الخرى اضافة الى  
لتأمين  طالبا من طلبة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية / تخصص ا 14استقبال 

 وتدريبهم في الشركة لمدة ستة اشهر كجزء من متطلبات نيل الشهادة المذكورة . 
 % عن المتحقق للعام الماضي.53المذكور بزيادة نسبتها  

 
 -انجازات الشركة :

 
 الرقام باللف 

 النسبة المتحققة  31/12/2018-1/1المتحقق الفعلي من  الجمالي المخطط  طبيعة النشاط
 % 156 81146644 52000000 جماليةالقساط ال

 % 107 2993785 2795000 ايرادات الستثمار
 % 96 74313840000 7755010 المصروفات الدارية 
 % 107 34242735 32000000 التعويضات المدفوعة 
صافي الربح القابل  

 للتوزيع
4139990 8940979 216 % 

 
ى ديوان الرقابة المالية علما ان الشركة وتسليمها ال 2018تم انجاز الحسابات الختامية لعام  •

%عن المخطط العام  116( مليون دينار بزيادة نسبتها 8941حققت ربحا صافيا بمقدار )
 % عن المتحقق للعام الماضي.53المذكور بزيادة نسبتها  

توقيع عدة عقود تامين جماعي واستحصال اقساط عالية ساهمت في تحقيق الخطة الجمالية   •
 للشركة.

لعرض خدمات  2018/ 11/ 10( في 45شاركة في معرض بغداد الدولي بدورته )الم •
 التامين.

 دعاوي لزالت منظورة امام القضاء. 59( دعاوي قضائية و)8تم حسم ) •
% لتشجيع  20الموافقة على مقترح مجلس الدارة لزيادة ارباح وثيقة التامين الفردي بنسبة  •

 التسويق للوثيقة المذكورة. 
فرع نينوى في بناية الشركة في الموصل بعد احداث داعش الرهابي وعمليات  اعادة تاهيل  •

 التحرير.
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 هيأة التقاعد الوطنية 
 

 -نبذة عن الهيئة : 
تهدف هذه الهيأة إلى خدمة المتقاعدين بكافة فئاتهم من مدنيين وعسكريين وقوى األمن وتنفيذ 

وضع األسس والمبادئ وإصدار كافة التشريعات التقاعدية وتثبيت خدمات منتسبي الدولة و 
التعليمات لتسهيل عملية التنفيذ ورفع المقترحات للجهات العليا لتطوير العمل نحو األفضل  
وتطبيق القرارات الصادرة من الجهات المختصة ومعالجة ما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن  

وإدخال المكننة وأعمال  إطار هذه األهداف وحذف الحلقات الزائدة في إنجاز المعاملة التقاعدية 
الحاسـو  في كل أنشـطة الهيأة ووضـع الخطط المستقبلية الكفيلة بتطوير عمل الهيأة نحو  
األفضل وذلك لغرض خدمة شريحة المتقاعدين بأفضل ما يمكن وضمان حصولهم على حقوقهم  

 .التقاعدية في اقصر وقت ممكن
 

 -االهداف :
عد بكافة فئاتهم من المتقاعدين المدنيين والعسكريين وقوى  من اهم اهداف هذه الهيأة خدمة المتقا 

المن الداخلي وتنفيذ كافة التشريعات التقاعدية وتبسيط اجراءات انجاز المعامالت التقاعدية مع  
وضع السس والمبادئ والمفاهيم الدارية الحديثة التي تهدف الى تحسين وتطوير اداء انجاز 

 أة : المعاملة ومن اهم اهداف الهي
 خدمة المتقاعدين بكافة فئاتهم بأعلى مستوى من المكننة اللكترونية . .1
 ميزة لحتسا  الرواتب التقاعدية  بناء نظام تقاعدي متكامل ذو تقنية وتكنيك عالي وكفاءة مت .2
رسخ القواعد والمعايير المؤسسية ذات تفكير استراتيجي عميق وتتضمن تطبيق وتضمين   .3

 التشريعات التقاعدية . 
 ناء قاعدة بيانات متكاملة للمتقاعدين المدني والعسكري ذات شمولية وكفاءة عالية .ب .4
 بناء قاعدة بيانات لجميع موظفي دوائر الدولة وتتميز بالشمولية والكفاءة العالية .  .5
توفير المان الجتماعي والستقرار للمتقاعدين للوصول الى معادلة منصفة في توزيع الدخل  .6

 الواحد . بين افراد الجيل
 ضمان وصول مظلة التقاعد الى مظلة اكثر . .7
 تبسيط اجراءات انجاز المعاملة التقاعدية وحذف الملفات الزائدة ان وجدت . .8
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 2019الخطة السنوية لعام 
 متابعة تنفيذ نظام حكومة المواطن بالتنسيق مع األمانة العامة لمجلس الوزراء. .1
 شكل يواكب التطورات الحديثة في هذا المجال.تطوير أنظمة العمل اإلداري و المالي ب .2
التقليل من اإلجراءات الروتينية في انجاز المعامالت و تقديم الخدمة وذلك من خالل تبسيط   .3

 إجراءات المعاملة التقاعدية.
استثمار أموال صندوق تقاعد موظفي الدولة بما يحقق العوائد المالية الكافية لتغطية   .4

 ق التقاعدية. اللتزامات في صرف الحقو 
 تصميم نظام متكامل ذو كفاءة متميزة لحتسا  الحقوق التقاعدية.  .5
العمل بالنظام الخاص بإنجاز المعاملة التقاعدية الجديد بموازاة النظام القديم خالل النصف  .6

 . 2019الثاني من  
ية  الرتقاء بالخدمات اللكترونية المقدمة للمتقاعد و العمل على استبدال الهوية التقاعد  .7

 التعريفية بهوية الكترونية تتضمن جميع المعلومات عن المتقاعد. 
استالم طلبات اإلحالة إلى التقاعد المدني لألصيل / السن القانوني وإن العدد المخطط  .8

(21071 . ) 
استالم طلبات اإلحالة إلى التقاعد العسكري لألصيل/ السن القانوني وإن العدد المخطط  .9

(5302 . ) 
 . الحصة التقاعدية للوريث تصفية واحتسا   .10
تصفية واحتسا  الحقوق التقاعدية وإجراء كافة  المتغيرات  التي تطرأ على الرواتب  .11

 التقاعدية.  
إنشاء قاعدة بيانات قانونية تخص عمل الهيأة وحسم الدعاوى المتعلقة بالتزوير والستيالء   .12

بخصوص القوانين ذات ستفسارات ل على المال العام وتقديم الستشارات والجابة على ا
 العالقة بعمل الهياة.

استالم طلبات اإلحالة إلى التقاعد قوى المن الداخلي لألصيل/ السن القانوني إن العدد  .13
 ( .8674المخطط )
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 إنجازات الهيئة :ــ
تم النتهاء من كتابة نظام ادارة التقاعد الجديد البديل عن المعاملة اليدوية بمعاملة الكترونية   .1

بدرجة عالية بديل عن المعاملة التقاعدية الورقية لمكننة دفتر الخدمة وتوثيق اهم   ممكنن
الكتب والوامر الدارية والصور الشخصية الخاصة بالموظف المحال على التقاعد بالضافة  
الى كافة المعلومات الخاصة بأفراد عائلة المتقاعد. وكانت  اهم الجراءات المتبعة لنظام  

 -:د اللكترونية والتي تم تطبيقه على عدة مراحلادارة التقاع
 المرحلة الولى •

بدء الفريق بعمل دراسة أولية للنظام التقاعدي القديم وآليات الحتسا  واستمرت هذه 
 أشهر.     3الدراسة حوالي اكثر من 

 المرحلة الثانية  •
أ المشروع فورا ببناء  بدأت عملية وضع المتطلبات الالزمة لتطوير النظام الجديد ومن ثم بد    

 Sqlوانشاء وتصميم قاعدة البيانات الخاصة بالنظام حيث تم اعتماد قاعدة البيانات 
Server 2012  من شركة مايكروسوفت. 

 المرحلة الثالثة  •
عملية تهجير وتصدير البيانات والمعلومات من جداول النظام القديم الى جداول وملفات النظام  

 الجديد 
 المرحلة الرابعة •

تابة البروسيجرات والجراءات والبرامج الخاصة بأحتسا  الرواتب التقاعدية داخل قاعدة ك
البيانات حيث تم كتابة عشرات البروسيجرات التي يتم من خاللها احتسا  الرواتب التقاعدية  

 . وفق المعايير والقوانين المعتمدة من قبل هيأة التقاعد الوطنية
 المرحلة الخامسة •

تالم المتغيرات الجديدة التي تطرأ على قيود المتقاعدين وبدأت عملية معالجة تلك  بدأ النظام باس 
 البيانات 

 المرحلة السادسة  •
اعداد وتدريب فرق العمل المعنية في الوزارات والدوائر والهي ت حيث تم تدريب واعداد  

مة لمجلس موظفي وزارة التربية ومديرياتها التابعة في بغداد وكذلك موظفي المانة العا
 الوزراء المعنيين  بتطبيق النظام الجديد من قبل فريق العمل الممكنن في هذه الهيأة 



59 

 

 المرحلة السابعة •
  #Cوبأستخدام لغة Microsoft Asp.net Core 2.0 بناء وتصميم الواجهات بأستخدام تطبيق 

يث تبدأ كذلك تم تطوير إدارة نظام المعاملة التقاعدية للموظف المحال الى التقاعد بح 
 المعاملة مباشرة من الدائرة او المؤسسة الحكومية. 

وتستمر حتى تصل الى هيأة التقاعد الوطنية حيث تتم عملية تدقيق المعامالت الكترونيا   
واجراء بعض اإلضافات او التعديالت المطلوبة ومن ثم تصل الى قاعدة بيانات النظام  

فات او جداول وسطية كما كان متبعا في  الجديد لغرض الحتسا  مباشرة دون مرورها بمل 
النظام القديم وقد اعتمدت التقنيات انفة الذكر في عملية انشاء وتصميم منصة المعاملة 

 التقاعدية اللكترونية للموظف المحال الى التقاعد. 
كما تم تطوير منظومة المتغيرات والتحديثات الشهرية الخاصة بالمتقاعدين والتي تعمل       

لهيأة وفروعها في بغداد والمحافظات حيث اصبح باإلمكان استقبال جميع التحديثات  داخل ا
والتغييرات الشهرية التي تطرأ على قيود المتقاعدين بصورة مباشرة وعبر مراحل تدقيقية الى  

 قاعدة بيانات النظام الجديد مباشرة عبر شبكات التصال بين الهيأة وفروعها. 
التي تقدمها الهيأة وفق ضوابط الكترونية مع قوائم الرواتب  جباية اجور عن الخدمات . 1

التي تظهر للمتقاعدين والمستحقين اما بالنسبة لغير المتقاعدين يتم جبايتها بموجب وصولت  
 القبض.

مقاطعة بيانات هياة التقاعد الوطنية  مع وزارة العمل والشؤون الجتماعية واستقطاع المبال    .2
 ل وزارة العمل.المترتبة عليهم من قب

 تدقيق المعامالت التقاعدية وشهادة الحياة للمتقاعدين.  .3
كتابة نظام الحسابات نظام المصروف الزائد وتوزيعه على القسام والمحافظات بشبكة داخلية   .4

web side  . 
 كتابة نظام جديد للرواتب المعادة . .5
وتعديل نسب  2015 ( لسنة57تطوير برنامج ضحايا الرها  وتفعيل فقرات قانون رقم ) .6

 %  حسب تعديل القانون.50الجرحى حسب الستحقاق وتفعيل نسبة العجز وابتداء من 
 نظام تفعيل البطاقات الذكية المقفولة يعمل في بغداد والمحافظات.   .7
وبدل من توزيع اقراص شهرية    onlineتحويل النظام من نظام فيجول فوكس الى نظام  .8

 . لكتروني محدث شهريا للمحافظات تحول الى رابط ا 
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 اد في بغد  حول من نظام ورقي لرسال الرواتب المعادة من المصارف الى نظام الكتروني. ت9
شكلت لجنة لعداد متطلبات الرشفة اللكترونية وتم اكمال بناء قاعدة البيانات ونظام ادارة . 10

 التقاعد. 
بتطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة لمقر   استنادا  الى توجيهات المانة العامة لمجلس الوزراء. 11

 الهيأة وفروعها وتطبيق نظام ادارة الجودة والستعانة بدورات خارج مقر الهيأة 
تطبيق نظام البطاقة الذكية والماستر كارد بالضافة الى خدمات بنكية )اليداع والسحب  .12

 والتحويل وتسديد الفواتير( الكترونيا . 
تقاعد الصيل  مقية الى النموذج للكتروني ويتم العمل به مؤخرا للتحويل هوية المتقاعد الور  .13

بالتعاون مع مصرف الرافدين  وتتضمن الهوية كافة المعلومات المتعلقة  المحال على التقاعد 
بالمتقاعد بالضافة الى شريحة الكترونية تمكن المتقاعد من استالم راتبه وهذا بدوره يقلل  

 من الوقت والجهد والكلفة.
 العمل على منح حسا  لكل متقاعد في المصارف. .14
جباية اجور عن الخدمات التي تقدمها الهيأة وفق ضوابط الكترونية مع قوائم الرواتب التي  .15

تظهر للمتقاعدين والمستحقين اما بالنسبة لغير المتقاعدين يتم جبايتها بموجب وصولت 
 القبض.

ة العمل والشؤون الجتماعية واستقطاع المبال  مقاطعة بيانات هياة التقاعد الوطنية  مع وزار  .16
 المترتبة عليهم من قبل وزارة العمل.

 تدقيق المعامالت التقاعدية وشهادة الحياة للمتقاعدين.  .17

 
 جدول لمجموع المبالغ المصروفة 

 المبالغ المصروفه بالدينار العراقي القسم
 المبالغ المصروفة للهيأة 

 4,983,652,417,000 المدني
 4,323,727,318,812 سكري الع

 9,307,379,735,812 المجموع
 المبالغ المصروفة للصندوق 

 2,895,906,270,384 المدني
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 301,670,348,249 العسكري 
 3,197,576,618,633 المجموع

 مبالغ المكافآت 
 341,000,000,000 مكاف ت المدني
 100,000,000,000 مكاف ت العسكري 

 441,000,000,000 المجموع
 مجموع المبالغ الكلية  

 12,945,956,354,445 المجموع الكلي
 

 )اصيل+وريث( 2018جدول  يوضح اعداد المتقاعدين)تخصيص جديد( ألقسام الهيأة 
 منجزة مستلمة كلية   معاملة تقاعدية 

 8360 8359 مدني اول
 4999 6220 مدني ثاني 
 2051 3200 عسكري 

 48795 25471 ضحايا ارها  
 6110 8817 السجناء مؤسسة 

 7410 8225 قوى المن الداخلي
     

 
 انجازات الهيأة

 وريث مطلوق  اصيل مطلوق  وريث اضبارة)اصيل( القسم
 209427 0 259073 90489 شهداء ضحايا الرها  
 498 11960 538 12264 مصابين ضحايا ارها  
 25618 0 26737 7424 شهداء الحشد الشعبي
 20 1529 20 1548 ي مصابين الحشد الشعب

شهداء قوى المن  
 الداخلي

20051 66842 0 59812 

مصابيين قوى المن  
 الداخلي

1757 41 1709 40 
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 54796 0 61421 15952 شهداء الجيش
 0 196 0 198 مصابين الجيش 
 24404 106762 33582 121630 الجيش السابق  
 13538 7625 15893 11979 الجيش الحالي 

 2563 9549 3958 11255 المخابرات 
 
 

 جدول عدد المتقاعدين الكلي)هيأة+صندوق(
 

 المجموع الكلي للمتقاعدين اعداد التقاعد المدني  اعداد التقاعد العسكري 
2407696 2394570 4802266 
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 مصرف الرافدين
 رويأ ومهام المصرف 

واستقالل   معنوية بشخصية ويتمتع  بالكامل للدولة ومملوك ذاتيا وممول 1941 في سنة تأسس
 . اقتصادية اسس وفق ويعمل واداري  مالي
 الجنبية المصارف فروع من العديد  بين التجارية  الصيرفة يمارس وطني  مصرف كأول وعمله

 عام  وانتهت  1964  عام بدأت  متعددة دمج  بمراحل ومر انذاك العراق في عاملة التي كانت 
 التجاري  المصرف أصبح الذي الرافدين مصرف مع ودمجها ةالتجاري لتوحيد المصارف  1974
 التنمية خطط وفق المتعددة الوطني القتصاد  وفروع بتمويل قطاعات  يقوم العراق الذي في الوحيد 

 رواتب  بتوزيع ويقوم للدولة والنقدية المالية السياسات  اطار في التخطيطية وكذلك والقرارات 
 . المتقاعدين

 
 -: االنجازات

 
 

 نسب النجاز المنجز المخطط ع النشاطنو  ت
 % 975 146,305,072,163 15,000,000,000 السكان الخاص بموظفي المصرف 1

2 
السكان الخاص بموظفي الدولة  

 % 204 15,842,417,050 7,750,000,000 ( راتب100)

3 
( 50السكان الخاص بالمواطنين ) 

 مليون 
55,000,000,000 46,885,340,914 85 % 

 % 58 115,397,822,770 200,000,000,000 روع بسماية السكنيمش 4
 % 36 35,736,814,095 100,000,000,000 سيارات الشركات 5

6 
القطاع 

 الخاص)تجاري+اطباء+وصيادلة( 
314,000,000,000 55,599,286,938 18 % 

 % 239 44,742,111,403 18,750,000,000 قروض المشاريع الصغيرة )بالدينار( 7

8 
روض التشغيلية لصحا  المدارس الق

 ورياض الطفال الهلية
50,000,000,000 2,510,000,000 5% 

 % 31 3,082,474,610 10,000,000,000 البحوث العلميةالتمويل و قروض  9
 %7 14,984,250,000 200,000,000,000 التسهيالت المصرفية قطاع خاص 10
 % 147 441,221,500,000 300,000,000,000 التسليفات الشخصية بأنواعها 11



64 

 

 -االنجازات االخرى :
 
 
 
 

 المنجز  المخطط  نوع النشاط ت
نسب 
 االنجاز

 % 104 1154172 1110000 البطاقة الذكية  1
 % 113 33,979,438,000,000 30,000,000,000,000 المبال  المرسلة الى الفروع/نقد عراقي  2
 % 3104 706,262,956$ 22,750,000$ المبال  المرسلة الى الفروع/نقد اجنبي 3

4 
المبال  المستلمة من الفروع والبنك 

 % 113 33,957,271,000,000 30,000,000,000,000 المركزي/نقد عراقي 

5 
المبال  المستلمة من الفروع والبنك 

 % 110 275,868,630$ 250,000,000$ المركزي/نقد اجنبي
 % 98 123,685 126,000 الصكوك المرسلة الى الفروع 6
 % 97 121,892 126,000 الصكوك المستلمة من الفروع  7
 % 88 174 198 اصدارنشرة اسعار العمالت الجنبية 8
 % 179 565 316 الغاء خطا  الضمان  9
 % 111 15,817 14,250 الحوالت الخارجية الصادرة المباعة  10
 % 27 97 360 الحوالت الخارجية الواردة المسحوبة علنيا   11

12 
نقد لدى الفروع الخارجية بجميع المبال  التي  

 % 99 41,630 42,230 قيدت

13 

النشاط النقدي )النقد في الصندوق, حسابات 
مع البنك المركزي , حسابات مع المصارف  

 المحلية( 
636,507,247,317 1,881,035,072,995 

296 % 

14 

النشاط الستثماري )اذونات خزينة اردنية,  
دات خزينة , نافذة ايداع , اسهم وسندات , سن

 شهادات ايداع(
1,022,896,236,983 1,382,161,139,164 

135 % 

15 

)حسابات جارية مدينة , النشاط الئتماني
خصم الكمبيالت والحوالت والشيكات , 
السلف الشخصية بأنواعها , الديون متأخرة 

 التسديد(

260,717,640,079 261,180,851,114 

100 % 
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16 
)اليرادات مطروحا  منها  عمالنتائج ال

 المصروفات( 
37,391,104,069 57,075,003,950 153 % 

 % 1775 5,325,809,783 300,000,000 مبال  الدعاوى المستحصلة بالدينار 17
 % 0 0 2,490$ مبال  الدعاوى المستحصلة بالدولر 18
 % 134 2,418,518,532 1,800,000,000 مبال  التسويات مستحصلة بالدينار 19
 % 287 23,251$ 8,100$ مبال  التسويات مستحصلة بالدولر 20

21 
مبال  بيع العقارات المرهونة مستصحلة  

 % 1839 5,246,645,792 285,300,000 بالدينار

22 
مبال  بيع العقارات المرهونة مستصحلة  

 % 1833 219,955$ 11,997$ بالدولر
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 مصرف الرشيد 
 

( 52بموجــب القــانون رقــم ) 1988رف الرشــيد ثــاني اكبــر مصــرف حكــومي فــي العــراق تأســس عــام يعــد مصــ 
ويخضع المصرف لرقابـة البنـك  1997( لسنة  22واصبح شركة عامة بموجب قانون الشركات العامة رقم )

 .المركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي العراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الرقابةالماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ي دعــم القتصـــاد الــوطني فـــي مجــال الصـــيرفة اهدافــه فـــ  1998( لســـنة  7وقــد حـــدد نظامــه الـــداخلي رقــم ) 

, لــدى التجاريــة واســتثمار المــوال وتقــديم التمويــل لمختلــف القطاعــات وفــق خطــط التنميــة والقراراتالتخطيطيــة
 .( فرعا  منتشرة في أنحاء العراق كافة151)المصرف 
 

 انجازات مصرف الرشيد  
 )المبالغ باالف دنانير(                                                                       
 النسبة المتحققة  العملي المتحقق  الجمالي المخطط  طبيعة النشاط 

 446649000اليراد /  تجاري  
 374746718المصروفات /

423224514 
356888921 

95 % 
95 % 

 % 92 66335593 71902282صافي الربح/  
 

 -االنجازات االخرى :
 دينار عراقي                                                                              

 3,608,391,832 الجزائية عاوى الد  عن المستحصلة المبال 
 38,069,016,330 الحقوق  شعبة الى المحالة الديون 
 4,250,128,579 بالدينار المستحصلة المبال 

 826,269,441 الدعاوى المقامة ضد الغير
 37,003,772,041 ى المقامة ضد المصرفالدعاو

 109,064,959 المعامالت التي تم ايقاف االجراءات القانونية بحقها 
 1,435,844,234 المعامالت التنفيذية 

 52,647,426,226 المعامالت التي تم التخويل ببيعها 
 950,957,226 المعامالت التي تم فك الرهن عنها 

 4,649,419,665 حصلة بالدينار ستالمبالغ الم
 340,453,177 الفائدة المستحصلة بالدينار 
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 4,989,872,842 المجموع الكلي/بالدينار 
 2,939,302,220,000 مجموع االيراد من الفروع الى الخزنية  

 6,480,648,873,750 مجموع االيراد من البنك المركزي 
 6,515,545,252,750 مجموع المصروف للفروع 

 29,475,000,000 بل البنك المركزي مجموع المصروف من ق
 38,572,750 مجموع الوارد الكلي 

 75,240,114 مجموع الصادر 
 24,949 مجموع دفاتر الصكوك الواردة الممغنطلة

 28,694 مجموع دفاتر الصكوك الصادرة الممغنطلة
 3,439 مجموع دفاتر الصكوك الواردة العادية والممغنطة 

 4,395 ة والمغنطة الصادرة مجموع دفاتر الصكوك العادي
 319 مجموع دفاتر الصكوك الواردة الكاونتر الممغنطة 

 103 مجموع دفاتر الصكوك الصادرة الكاونتر الممغنطلة 
 5 مجموع الوارد من الودائع العينية بحوزة المصرف 

 4 مجموع الصادر من الودائع العينية بحوزة المصرف
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 المصرف العقاري 
 

 -ؤية:الر 
وبأشر اعماله في بداية عام   1948لسنة  18تأسس المصرف العقاري بموجب القانون رقم 

( خمسون مليار دينار ساهم  50برأسمال اسمي قدره مليون دينار ورأسماله حاليا  )  1949
المصرف العقاري بشكل كبير في المعالجات السكانية وله بصمات واضحة في التوسع العمراني  

د والمحافظات خالل القرن الماضي ويمتلك قاعدة موجودات ضخمة بشكل اراضي  لمدينة بغدا
متميزة . ونتيجة لسياسات النظمة السابقة تدنى مستوى اداءه وعندما وضعت سياسة اصالح  

اصبح المصرف العقاري شركة عامة ووحدة اقتصادية ممولة   1997المؤسسات الحكومية سنة 
 ويتمتع بشخصية معنوية واستقالل مالي واداري . ذاتيَا ومملوكة للدولة بالكامل 

 اهداف ومهام المصرف  
مساهمة في دعم القتصاد الوطني  اليعمل المصرف العقاري وفق اسس اقتصادية ويهدف الى 

والقرارات  في مجالي )القراض والستثمار العقاري( والصيرفة التجارية وفق خطط التنمية
لسنة   161ره القانوني على قانون المصرف العقاري المرقم ويستند المصرف في اطاالتخطيطية 

وتعديالته وكذلك على النظام   1997( لسنة 22المعدل وقانون الشركات العامة رقم) 1976
والقوانين النافذة ذات الصلة . وقد منح النظام   1999لسنة  (2الداخلي للمصرف العقاري المرقم )

وهذه ميزة تساعد على التنوع في تقديم الخدمات الداخلي للمصرف مساحة عمل واسعة جدا 
 المصرفية .

 
 -االنجازات :

 
 النسبة المستحقة  2018انجازات عـــام            2018خطـة العمل       

اعداد ومتابعة ورفع تقارير فصلية  
كل ثالث اشهر حسب توجيهات 

 البنك المركزي العراقي
 

تم عرض ثالث تقارير فصلية لغاية  
31 /12 /2018 
 

% لغاية  75
31 /12 /2018 
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اصدار التعليمات الى الفروع  -
عن طريق التعاميم وتكون  

التعليمات خالصة لتوجيهات البنك  
المركزي العراقي / مكتب مكافحة 
غسل الموال  وقانون مكافحة 

( لسنة 39غسل الموال رقم )
( ودليل الرشاد مصرف 2015)

الرافدين في مكافحة غسل وتمويل 
 ا  الره 
التنسيق في العمل مع قسم   -

الرقابة الداخلية ووحدة مراقب 
 المتثال ووحدة ادارة المخاطر 

اعداد تقرير فصلي كل ثالثة   -
 اشهر ويرفع الى مجلس الدارة

لم تسجل حالت غسل الموال  -
في المصرف  2018خالل عام  
 العقاري 

تحديث بيانات الزبائن واستمارة   -
(kycاعرف عميلك كل ) اشهر   6

عن طريق اصدار تعميم من 
الوحدة للفروع من اجل مباشرة 

 الفروع باتخاذ الجراءات 
يتم تقديم التقرير الشهري وفق  -

مصفوفه الثالثية ويعرض على 
 مجلس الدارة 

 

  تم التنفيــــــذ بالكامــــل  
 

100 % 
 
 
 

يتم تقديم تقرير شهري وفق  -1 
المصفوفه الخماسيه المعتمده في 

وتم عرضها على  2018 سنة

 



70 

 

مجلس الداره ويتم تحديد المخاطر  
وتقديم التوصيات لقسام المصرف 

 ومن ضمن التقرير المقدم. 
تم تنفيذ اختبارات الضغط المعتمده  -2

 من قبل البنك المركزي العراقي .
 

متابعة عمل الفروع الداخليه  -
 والمصارف المحليه .

 
تقديم تقرير شهري عن اعمال  -

الى قسم التدقيق والرقابه الفرع 
 الداخليه .

انجاز كافة القضايا التحقيقيه   -
 الخاصه بالمصرف وفروعه .

استحداث وحدات تدقيق داخلي في كافة   -
 فروع المصرف 

( زيارات تفتيشيه لفروع   6تم اجراء )  -
المصرف لمتابعة سالمة تنفيذ مبادرة قرض 

 البنك المركزي 
 يه . ( قضيه تحقيق 29تم انجاز )  -

 

تقديم الستشارات لألقسام   .1
والفروع وبيان الرأي 

 الواجب التباع . 
اقتراح الحلول المناسبه   .2

للقضايا المعروضه  
والوقوف على الرأي 

 الصائب 
اقامة الدعاوي والشكاوى   .3

الجزائيه على المقترضين  
والمتجاوزين على عقارات  

ومتابعة الشكاوى مع هيئة    
 النزاهه  

لصادره من  تنفيذ القرارات ا .4
المحاكم العراقيه لدى  
دوائر التنفيذ لستيفاء  

م عدد كبير من الستشارات  تقدي  .1
القانونيه والتي اعتمدت نتائجها  
اليجابيه كأساس قانوني لالقسام 

 في الداره العامه والفروع  
( دعوى  40متابعة اكثر من )  .2

وشكوى جزائيه مقامه من قبل الغير 
 على المصرف وبالعكس  

متابعة وتنفيذ عدد من القرارات لدى  .3
 مديريات التنفيذ .

المزايده العلنيه  تم بيع عقار ب .4
واستيفاء حق المصرف نتيجه عدم  

 تسديد المقترض لمبل  القرض .
( معاملة 483تم تصديق عدد ) .5

لالداره العامه متمثلة بفرعيها 
الرئيسي والرصافه للمقترضين  
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 حقوق المصرف 
حث المعامالت للمتأخرين   .5

عن التسديد وتوجيه الفروع  
والقسام بضرورة اتخاذ  

الجراءات القانونيه  
السليمه في حالة عدم  

تسديد المقترضين واحالة  
الموضوع الى دوائر 

التسجيل العقاري لغرض  
ع  البدء بأجراءات بي 

العقارات بالمزايدة العلنيه  
 لضمان حقوق المصرف .

تصديق معامالت   .6
المقترضين من قبل 
مخولين كتا  العدل 
وتدقيقها من الناحيه  

القانونيه لضمان اجراءات  
معامالت المقترضين  
ودفع الرسوم القانونيه  

 الواجبه بحق المصرف .
تصديق سلف الموظفين   .7

الممنوحه لهم من قبل  
 المصرف .

 

 واستيفائها للشكليه القانونيه . 
( معامله 250تم تصديق عدد ) .6

لقروض السيارات الخاصه بالداره  
   2018 العامه لعام

 
 
 
 

 دينار  36819341633المخطط/
 
 
اليرادات  

 دينار  41800000000المخطط/
  4980658367الربح المخطط/

  28682686260*المصروف المتحقق/ 
 دينار 
 
 

 دينار  31894248676* اليراد المتحقق/ 
 دينار  3211562416*الربح المتحقق/

77،9 % 
 
 
 

76،3 % 
64،4 % 
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 دينار 
نك .قرض اسكاني/مبادرة الب1

مليار   749المركزي المخطط/
 ( مواطن 18000دينار ل)

. تنفيذ نظام الستماره  2
 اللكترونيه لكافة القروض.

( مليار 110جبايه القروض/ ) 
 دينار للبرنامج ) الثالث والرابع(

قرض تجاري / شراء وحده -3
(  65( مليار دينار ل)6سكنيه ) 
 مواطن

 ( مليون دينار 611652المتحقق الفعلي ) 
 (مواطن16300المستفيدين ) عدد 
 

 ( استمارة 16300عدد استماره الكترونيه ) 
المتحقق من برنامج الثالث والرابع للقروض 

 ( الف دينار 107538186)
 ( مواطن 59عدد المستفيدين )

 
 مليار دينار 4,735المتحقق الفعلي  

81 % 
90 % 
 
97 % 

 
 
 

تم ارسال محضر ترفيع الموظفين عدد  -
لغرض مصادقة الوزير  ( لوزارة الماليه33)
. 
  2018تم اعداد مالك المصرف لعام  -

 لغرض المناقشه مع الوزاره 
عدد الموظفين الذين شاركوا في مؤتمرات  -

 ( 1خارج العراق عدد )
عدد المشاركين بالدورات التدريبيه داخل   -

 ( موظف 258العراق )
تأييد صحة صدور الوثائق الدراسيه   -

 (  10الصادره )
عمل  )جهاز البصمه( الداره  تفعيل ال -

قيد استحصال   -العامه وكافة فروعه .
الموافقات الصوليه من قبل مكتب السيد 
الوزير للتعاقد مع الشركات المرخصه من  
قبل البنك المركزي بخصوص )توطين  

 الرواتب(

 

  استالم البيانات والجداول -1
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المطلوبة من الفروع والخاصة 
 بالنشاط والقراض والصيرفة

التجارية وحسب الجداول المرسلة 
 اليها سابقا 

تحليل وادخال البيانات على -2
الحاسبة اللكترونية وحسب 

البرامج المعدة سابقا بغية اعداد 
الكشوفات والمتغيرات للنشاط 

 القراضي  

استالم البيانات الخاصة بالقراض -1
 ولجميع الفروع  

 
 
تم ادخال جميع البيانات الخاصة  -2

 ض وحسب البرامج  بالقرا
 
 

90   % 
 
 

100 % 
 

انشاء بناية لفرع النجف   -
 الشرف

 انشاء بناية جديدة لفرع ميسان -
 انشاء بناية جديدة لفرع النبار -
 ترميم بناية فرع بابل -
عمل سلم طوارئ لبناية الدارة   -

 العامة

متابعـــــة مستمرة لبناية فرع ذي قار مــــن  
 قبل اللجنة المشكلة 

 

صب منظومة الكاميرات  .ن1
لالداره العامه وجميع فروع 

 المصرف
 .النظام الشامل 2
 .اجهزة البصمه  3
.العمال الروتينيه لقسم الصيانه  4

 والنترنيت.
 
 

.تم نصب منظومه كاميرات المراقبه في 1
بعض فروع المصرف من قبل اللجنه الفنيه  

 للكاميرات 
 .الداره العامه منجزه بالكامل .2
جاز نصب كاميرات لفروع .تم ان3

 صالح الدين (.-بابل-)الرصافه
.تم الكشف الموقعي واعداد جدول 4

 بالكميات والمواد الالزمه لبقية الفروع .
.تم اجراء عروض توضيحيه لعدة شركات 5

 متخصصه 
( ميكا وسوف 3.تم زيادة الحزمه الى )6

 ( . 7يتم الزياده عليها الى )

90 % 
 
 
 
 
 
30 % 
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 لصناعي المصرف ا
 

 نبذة عن مهام وواجبات المصرف 
من   1941ثم استقل كمصرف صناعي تنموي عام  1935تأسس المصرف الصناعي الزراعي 

وتطوير قطاع الصناعة الوطني في العراق من خالل دعم القطاعين الخاص  اجل تنمية
ي شكلت  الصناعي في تأسيس العديد من الشركـات الصناعية الت حيث ساهم المصرف طوالمختل

المختلط كونه قطاع حيوي وله أهمية في تطوير   هيكل الصناعـة الوطنية للقطـاع الصناعــي
  . 1994، كما أن المصرف عضو في اتحاد المصارف العربية منذ عام   القتصاد الوطني

المصرف الصناعي ) شركة عامة ( وحدة اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل يتمتع  
ية المعنوية ويمارس نشاطا اقتصاديا ويهدف إلى المساهمة في دعم القتصاد في مجال  بالشخص 

تنمية وتطوير الصناعة الوطنية والقيام بفعاليات الصيرفة التجارية وفق خطط التنمية والقرارات  
المعدل  1991( لسنة 22التخطيطية , ويمارس المصرف لتحقيق أهدافه وفقا إلحكام قانونه رقم )

 -انين والنظمة والتعليمات النافذة بما ل يتعارض وإحكامه بمايلي : والقو 
* منح القروض للموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع الصناعي على إن تسدد بمواعيد تحدد   

 بعقد القرض .
* الشتراك في تأسيس الشركات الصناعية بعد التثبت من جدواها الفنية والقتصادية والقيام      

 ت التأسيس والكتتا  للشركات الصناعية المساهمة طبقا لقانون الشركات .بإجراءا
 * المساهمة في وضع خطط ومناهج التنمية الصناعية مع الدوائر والجهات المعنية . 
* إعداد دراسات الجدوى القتصادية للمشروعات الصناعية التي يمكن إن تنهض بالتنمية  

 قتراحات بشأنها إلى القطاعات المعنية. القتصادية في العراق مع تقديم ال
 * تقديم المشورة للقطاع الصناعي في مجال اختصاصه .  

* يقوم بكافة فعاليات الصيرفة التجارية التي تمارسها المصارف التجارية استنادا لقرار مجلس  
نة  ( لس22إضافة إلى قانون الشركات العامة رقم ) 1996( لسنة 9قيادة الثورة المنحل رقم )

1997 . 
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 2018انجازات المصرف الصناعي لعام/
 -تتلخص انجازات المصرف الئتمانية بالتي :   00المحور الئتماني  -اول  
 

 المتحقق الفعلي  الجمالي المخطط  ت 
يعتبر الئتمان المصرفي من اهم الخدمات   1

المصرفية التي يقدمها المصرف لزبائنه وهو  
م المشاريع  حريص على الستمرار بدع

التجارية والصناعية عن طريق منح القروض 
والتسهيالت حسب تعليمات ميسرة وبضمانات  

   0تكفل للمصرف استرداد أمواله 

تم تعديل نسبة الفائدة المترتبة على القروض 
والتسهيالت الصناعية والتجارية ومحطات التعبئة  
ى  الممنوحة بعملتي الدينار العراقي والدولر المريكي ال

%( للقروض الصناعية 8%( سنويا بعد ان كانت )6)
 %( للقروض التجارية 10و)

  2018وضع المصرف خطته الئتمانية لعام/  2
( مليار دينار الموزعة على  100والبالغة )

فروع ومكاتب المصرف وتضمنت الخطة  
 00التي 

(  94مبل  )  2018بل  المنفذ من الخطة الئتمانية لعام 
 كالتي:  مليار دينار موزعة

 منح قروض للمشاريع الصناعية والتجارية  -
 

بل  المنفذ لمنح قروض للمشاريع الصناعية والتجارية  
 2018( مليار دينار  خالل عام/ 76والتسهيالت )

 منح قروض لشراء السيارات النتاجية  -
 

الصالون  -بل  المنفذ لمنح قروض السيارات النتاجية 
 2018( مليار دينار خالل عام/ 7)

منح قروض السكان والسلف الشخصية   -
لموظفي المصرف حصرا  لمساعدة  
المصرف لموظفيه في تجاوز الظروف  

 المعيشية الصعبة 

بل  المنفذ لمنح قروض السكان والسلف الشخصية 
( مليار دينار خالل 7لموظفي المصرف حصرا  )

 2018عام/ 

 سلف ممنوحة لمنتسبي دوائر الدولة -
ض السكان والسلف لموظفي دوائر بل  المنفذ لمنح قرو 

 ( مليار دينار 2الدولة )
منح قروض جديدة للموظفين الموطنة رواتبهم   3

 لدى المصرف
تم منح موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى 

( 2سلف وقروض اسكان بمبل  اجمالي) المصرف
 مليار دينار 

( مليار  دينار من اصل الدين  56تم استرداد مبل  )الستمرار بتبلي  دوائر الموظفين لتسديد ما  4
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من مبال  مستحقة حفاظا  على المال بذمتهم 
خاصة السلف الممنوحة منذ عام /  العاما
2006   

 ( مليار دينار 65البال  )

 
 
 منح القروض الخاصة بالمبادرة الصناعية  5

إستنادا  الى كتا  البنك المركزي العراقي العدد 
تم ايقاف العمل بمنح   2018/ 4/6والمؤرخ  6/1964

القروض عن طريق المبادرة الصناعية واكمال 
( 10المعامالت المرفوعة الى الفريق الوطني والبالغة )

 0( مليار  دينار 82معامالت مجموع مبالغها )
بواقع   2019تم اعداد الخطة الئتمانية لعام/ 6

( مليون دولر  20( مليار دينار  و)120)
ومكاتب المصرف لمنح  لتوزيعها على فروع 

القروض والتسهيالت التجارية والصناعية  
 للسادة الصناعيين والتجار 

المصرف حاليا بصدد مصادقة الخطة الئتمانية لعام  
من قبل وزارة المالية ليتم المباشرة بمنح   2019/

 القروض والتسهيالت 

 
 

المكاتب الجديدة وتأهيل  يشمل هذا المحور الفروع و  -ثانيا : المحور التوسعي والعمراني : 
 البنايات الحالية وتتلخص انجازات المصرف بالتي 

 2018المتحقق الفعلي خالل عام / 2018المخطط عام /
يسعى المصرف الى توسيع وتطوير اعماله  
ونشاطاته وتقديم أفضل الخدمات المصرفية ألكبر  
عدد من الجمهور وقد وضع المصرف في خطته  

تتاح فروع ومكاتب جديدة اف  2018التوسعية لعام/
 وتأهيل وتغيير مواقع الفروع الحالية 

لزال العمل جاري بتأهيل وترميم بناية الدارة   -1
العامة وتوسيع الفرع الرئيسي وجعلها مالئمة  

 0لمتطلبات العمل المصرفي

تم النتهاء من تجهيز فرع المصرف في  -2
المفوضية العليا لالنتخابات بكافة المستلزمات 

 2019ألفتتاح مطلع عام/ليتم ا 
تم استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على  -3

تغيير بناية فرع )با  الحوائج( الى بناية اخرى  
ذات موقع ومساحة أفضل من الحالية وسيتم  

 2019النتقال خالل النصف الول من عام/
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المخاطبات مستمرة مع الجهات المسؤولة في  -4
الموافقات الصولية محافظة الديوانية لستحصال 

 0لفتتاح فرع في المحافظة
 
بعد تحرير محافظة نينوى من عصابات داعش   -5

الرهابية تم بعون هللا افتتاح فرع المصرف نينوى  
لتقديم خدماته المصرفية ألبناء المحافظة وتم  
استحصال موافقة البنك المركزي العراقي لنتقال  

يمها لتالئم  الفرع الى بناية جديدة وحاليا يتم ترم
 0العمل المصرفي

  2019تم اعداد خطة المصرف التوسعية لعام /  -6
 -والتي تضمنت افتتاح فروع ومكاتب:

)فرع كركوك في محافظة كركوك وفرع الديوانية 
في محافظة الديوانية وفرع الكوت في محافظة 

واسط وفرع ذي قار في محافظة ذي قار ومكتب 
مصرف حاليا  كمرك فايدة في محافظة نينوى( وال

 0بصدد استحصال موافقة الوزارة عليها

 
 

تعتبر مواكبة التطور اللكتروني للمصرف مفتاح النجاح   -المحور اللكتروني والتقني:  -ثالثا  
وهي الطريقة المثل لتقديم افضل الخدمات للزبائن وتتلخص انجازات المصرف في هذا المحور 

 بالتي  : 
 2018فعلي خالل عام /المتحقق ال 2018المخطط عام /

تطبيق النظام المصرفي الشامل في المصرف   -1
 الصناعي 

بدأ المصرف بتطبيق مشروع النظام المصرفي  
الشامل حيث اكمل سلسلة الجراءات الدارية  
والتعاقدية خالل الفترة الماضية وسيتم المباشرة  

بالتنفيذ على شكل مراحل في جميع فروع 
 2020و  2019المصرف خالل عامي 
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تم انشاء مركز للبيانات في مقر الدارة العامة   Data Centerانشاء مركز للبيانات  -2
وفق الضوابط والقياسات العالمية المعتمدة 
للسيطرة على امنية وسرية انظمة المعلومات 
الخاصة بالمصرف وادارة التصال بين الفروع  

 0وبشكل مركزي 
ة اتصال سرية داخلية  تم بناء منظوم انشاء البنى التحتية للمصرف-3

 0للمصرف وفروعه وربطها مع الدارة العامة 
تم استحصال موافقة البنك المركزي العراقي  Swiftتجهيز المصرف بنظام  -4

وشركة سويفت العالمية حول تجهيز المصرف 
بنظام السويفت للبدء بالعمليات المصرفية  
الدولية والتحويالت الخارجية وتم تدريب  

ن موظفي المصرف لتنفيذ هذه وتأهيل كادر م
 2019العمليات وسيتم التطبيق خالل عام/ 

(  313استنادا الى قرار مجلس الوزراء ) اصدار البطاقات اللكترونية   -5
الخاص بإصالح الية نظام   2016لسنة/

تحويل وتوطين رواتب الموظفين تم اصدار 
البطاقات اللكترونية ماستر كارد الخاصة 

بعد   2018خالل عام/ بالمصرف الصناعي 
استحصال رخصة الماستر كارد من خالل 

 0والبنك المركزي العراقي (Csc)شركة 
مشروع توطين رواتب موظفي دوائر الدولة -6

 0باستخدام انظمة الدفع اللكتروني 
تم العمل بمشروع توطين رواتب موظفي دوائر 

مصرف عن طريق مكتب الالدولة لدى 
لعراقية حيث تم  المصرف في شركة التأمين ا

توطين رواتب موظفي هذه الشركة وسوف 
يستمر المصرف بتوطين رواتب دوائر 

 .حكومية اخرى خالل الفترة الالحقة 
باشر المصرف بتنقيح معلومات الزبائن   تنفيذ معايير الشمول المالي  -7

وادخالها ضمن نظام يمتلك جميع المعلومات  
د  الالزمة وفقا لمبدأ اعرف زبونك واعتما
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( وتطبيقا لنظام المتثال  (Kycاستمارة 
 (FATCAالضريبي فاتكا )

التزاما  بتعليمات البنك المركزي العراقي يروم   الحصول على شهادة اآليزو العالمية -8
لتعاقد مع شركة متخصصة لتطبيق  االمصرف 

المعايير الدولية إلدارة الجودة والحصول على 
رف ( العالمية وقد تلقى المصISOشهادة )

عدة عروض من شركات متخصصة في هذا  
 2019المجال وسيتم التعاقد مطلع عام / 

 
 

 ان رغبة التطوير والتجديد شملت الجانب الداري ايضا  وكالتي:  -المحور الداري : -رابعا  
 2018المتحقق الفعلي خالل عام / 2018المخطط عام /

التطوير والتجديد للجانب الداري من حيث 
 قسام وشعب ووحداتاستحداث ا

تم استحداث اقسام وشعب ووحدات الى 
الهيكل التنظيمي للمصرف حسب 
المتغيرات والمستجدات خصوصا وان 
المصرف مقبل على تطبيق النظام  
 المصرفي الشامل حيث تم استحداث التي: 

استحداث قسم ادارة المخاطر بعد ان  -1
 0كان وحدة 

استحداث قسم البالغ عن غسل   -2
ويل الرها  بعد ان كان الموال وتم

 0شعبة 
استحداث قسم مراقب المتثال بعد ان   -3

 0كان وحدة 
استحداث وحدة الخدمات اللكترونية   -4

   0لوجيا المعلومات و تابعة لقسم تكن
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 محور التدريب وزيادة الخبرات : -خامسا  

 2018المتحقق الفعلي خالل عام / 2018المخطط عام /
ريبية  بدورات تد  المصرف زج موظفي

وورش عمل وندوات داخل وخارج  
 العراق 

تمت مشاركة موظفي المصرف الصناعي بدورات تدريبية 
اقيمت في مركز التدريب المالي والمحاسبي التابع لوزارة  
المالية والبنك المركزي العراقي وجهات اخرى حكومية  

وأهلية مثل)الجامعات والكليات ورابطة المصارف العراقية 
 -ها ( وكما موضح في الجدول ادناه:المتخصصة وغير 

عدد  مكان إقامة الدورات 
 الدورات 

عدد 
 المشاركين 

 82 33 المركز المالي والمحاسبي
 7 4 البنك المركزي العراقي

 61 15 جهات اخرى 
 150 52 المجــمـــــــوع

 
 

 سادسا  : المحور الستثماري :
 فعلي المتحقق ال الجمالي المخطط 

حضور ممثلين عن المصرف الى 
الجتماعات الدورية لشركات القطاع  
المختلط والتي يساهم المصرف برألوس  

 اموالها

تم حضور ممثلي المصرف لجتماعات 
الهيئات العامة لشركات القطاع المختلط  
وكذلك حضور اجتماعات مجالس الدارة 

 مصرف عضوية فيها للشركات التي ل
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 اعي المصرف الزر 
 

 -نبذة عن المصرف : 
بموجب قانون )   1935يعتبر المصرف الزراعي التعاوني من اقدم المصارف العراقية حيث تأسس عام/

( مائة وخمسون الف دينار بتنفيذ   150( بأسم ) المصرف الزراعي الصناعي ( وبرأس مال )  51
 السياسات القراضية للدولة .

شاطين الزراعي والصناعي وبالنظر لتنامي حاجات المزارعين  حيث حددت اهدافه ومهامه بتمويل الن
والفالحين واصحا  المهن التجارية والصناعية للقروض استقل عمل المصرفين كل على انفراد عام /  

( خمسمائة الف دينار ولغاية   500وحدد برأس مال)  1945( لسنة /  38حسب القانون رقم )  1945
ولغرض تفعيل دور المصرف في تطوير   رف من الناحية القراضيةومن ثم تم تجميد المص1994عام 

اقتصاد البلد بشقيه الزراعي والصناعي تم شمول المصرف بممارسة اعمال الصيرفة التجارية الشاملة  
وتم تحويل المصرف الى شركة عامة بأسم المصرف  1996اضافة الى عمله التخصصي خالل عام / 

ة تمويل ذاتي ومملوك للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية  الزراعي التعاوني وحدة اقتصادي
والستقالل المالي والداري وتعمل وفق اسس اقتصادية لتحقيق اهدافها ولها القيام بالعمال والتصرفات 

( لسنة   22( من قانون الشركات العامة )  6القانونية في مجال اختصاصها استنادا  الى المادة ) 
وحسب نظامه   دينار ( مليون  600لدى وزارة التجارة / مسجل الشركات وبراس مال ) ومسجل  1997

( مليار دينار حيث اصبح   100بمبل  )  2012الداخلي وتم زيادة رأس مال المصرف خالل عام / 
 ( مليار دينار  . 100,600رأس ماله ) 

 

 -طبيعة نشاطه وتخصصه : 
القروض والمكشوف والخصم والبتياع والتسليف   يقوم بمنح التسهيالت المصرفية للزبائن من -1

 بانواعه بصورة عامة لكافة القطاعات التي تسهم بالتنمية القتصادية والتمويل الزراعي بصورة خاصة .
قبــول الودائــع فــي الحســابات الجاريــة والتــوفير والودائــع الثابتــة والحــوالت المبتاعــة بالعملــة المحليــة  -2

 ادة توظيفها في مجالت التنمية .والجنبية وتجميعها واع
 -رؤيا واهداف المصرف :

ان طبيعة عمل المصرف الرئيسية هي منح القروض الزراعية للمقترضين في المحافظات كافة عدا    
 -اقليم كردستان والمناطق الساخنة , اضافة الى النشاطات التالية :

دائــع الثابتــة اصــدار وقبــول الصــكوك والســفاتج فــتح الحســابات الجاريــة وحســابات التــوفير وقبــول الو   -أ   
  0وسندات  القبض والقتراض 

 اصدار خطابات لضمان الدخلية.  -              
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ـ      ــ ــن   -ـجــــــ ــاط المصـــــــــرف مـــــــ ــل نشـــــــ ـــوال لتمويـــــــ ــــــ ـــى المــــــــ ــــــ ــول علــــــ ــراض والحصـــــــ ــراض والقـــــــ القتـــــــ
  0ال المصرف % من رأس م50المؤسسات المالية والشركات العامة وبما ل يتجاوز 

  0المشاركة في تأسيس الشركات المختلطة والخاصة  -و         
  0شراء السهم والسندات والحوالت     -م 
  0التسليف لغرض شراء السيارات النتاجية الجديدة    -ز 
ــــــــم    -ي  ــــــــم التســــــــهيالت المصــــــــرفية )خصــــــ ــــــــوف  –تقديــــ ــــــــروض  –مكشــــــ ــــــــار  -قـــــ تجاريــــــــة( لتجــ

ــة  ــة الزراعيـــ ــراف   العالقـــ ـــة اطـــ ــ ــة لكافــــــ ـــروض الزراعيـــ ــ ــة والقــــ ــناعية والخدميـــ ــن الصـــ ـــا  المهـــ ــ اصحـــــــــ
جمعيــــــات فالحيــــــة تعاونيــــــة   زراعيــــــة ( وبــــــذلك  –شــــــركات زراعيــــــة  -مــــــزارعين  –مــــــن ) فالحــــــين 

 0يكون مختص بدعم الزراعة وإقراضها 
 

 2019خطة عمل المصرف لعام / 
باشر المصرف بتعديل اسعار عمليات المصرف بكافة انشطتها   ث حي زيادة اليرادات   -1

المعمول بها والعمليات المصرفية الجديدة ) توطين الرواتب ( وبانتظار المصادقة عليها من قبل  
 مجلس ادارة المصرف  .

ضغط النفقات غير الضرورية وخصوصا" في مجال مستلزمات السلعية والخدمية والفوائد  -2
 .فاع اسعار بعض الكلف التشغيليةبالمبال  المخططة على الرغم من ارتالمدفوعة قياسا" 

تشجيع اليداعات النقدية لدى الفروع بكافة السبل الممكنة وتحديد الفوائض المالية لدى فروع   -3
المصرف ضمن سقوف محددة لتلبية احتياجات كل فرع وسحب وتحويل تلك الفوائض 

 لدى البنك المركزي .لتعزيز الحسا  الجاري المفتوح للمصرف 
مبل  المخصص للقروض الزراعية والتجارية وسلف التوسيع الحقيبة الئتمانية وزيادة  -4

   -( مليار دينار توزع على النحو التالي : 250الموظفين بمقدار ) 
 

 0( مليار دينار   150القروض الزراعية  )  •
 0( مليار دينار   20القروض التجارية  )  •
 0( مليار دينار   25) السيارات النتاجية  •
 0( مليار دينار   45سلف وقروض الموظفين  )  •
 0( مليار دينار   10ترميم الدور السكنية والرامل والمطلقات )  •

الستمرار بمنح قروض البنك المركزي العراقي من الدفعات المتبقية للمعامالت المقررة غير   -5
 منها  . المصروفة بعد رصد المبال  من قبل البنك المركزي لكل 

من القطاع   31/12/2015الستمرار بصرف قروض الساحبات والحاصدات المستوردة لغاية  -6
 .برى عبد اجراء الكشوفات الوزاريةالحكومي وكذلك الدفعات المتبقية للمشاريع الك
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( بعد انجاز  master cardالعمل بتوطين رواتب موظفي المصرف ودوائر الدولة الـ)  -7

 ة المجهزة للنظام .مرحلة العقد مع الشرك
( مكاتب الى فروع  بعد تأهيل بناياتها  وتدريب العاملين فيها   5استمرار العمل بتحويل )  -8

 الديوانية ( .  –ديالى   –النبار  –بابل  –في كل من محافظة ) واسط 
الستمرار بما جاء بكتا  البنك المركزي العراقي بشأن دمج المكاتب غير الفعالة التي تمثل   -9

 " ماليا" اضافية على المركز المالي للمصرف .عبئا
التواصل مع الجهات ذات العالقة من المالية بصورة مكثفة لدراج مخصصات مالية  -10

 ضمن الموازنة التحادية لزيادة رأس مال المصرف حسب تعليمات البنك المركزي العراقي .
ة والفرات لسداد مصرف دجل –تكثيف الجهود مع الجهات ذات العالقة البنك المركزي  -11

 ( مليار دينار والناشئة عن خطا  ضمان . 40المستحقات المالية للمصرف والبالغة ) 
 تكثيف اجراءات تحصيل الديون غير المسددة لتعزيز السيولة وتخفيض مسددات الديون  -12
  –استحصال موافقات لعادة فتح الفروع في المناطق الساخنة في محافظات ) نينوى  -13

 ركوك ( .ك –صالح الدين  
استمرار العمل بتطوير الموظفين بادخالهم في دورات تنظمها مراكز تدريبية في العراق  -14

 وخارجه  .
( درجة وظيفية   172تعيين بحدود )   2019تضمنت الموازنة التخطيطية للمصرف لعام /  -15
. 
التواصل مع الجهات ذات العالقة في وزارة المالية لستحصال بقية المبال  الخاصة   -16

و   2012وائد المعفاة على المقترضين ضمن قروض الموارد الذاتية للمصرف لعامي ) بالف
2013 ). 

 ي  ـــــــازات المصرف الزراعــــــــــانج   
 السياسات االقراضية الممنوحة  •

لتمويل القطاع الزراعي تمثلت في   2018مارس المصرف ثالث سياسات اقراضية خالل عام / 
 -ية من النوعين الحيواني والنباتي والمكننة وفق مايلي : مختلف المشاريع الزراع

 قروض الموارد الذاتية  اوال :
اعد المصرف خطة ائتمانية تم المصادقة عليها من قبل وزارة المالية  بعد اقرارها من  .1

مجلس ادارة المصرف تمثلت بالقروض الزراعية للقطاع الخاص من الشركات والفراد 
 % (  لكافة الغراض الحيوانية والنباتية . 12% الى  8ا بين ) وبنسب فوائد تتراوح م
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عمل المصرف على توسيع الحقيبة الئتمانية حيث تم مصادقة  2018خالل عام /  .2
وزارة المالية على قرارات مجلس ادارة المصرف المتخذة بهذا الخصوص بمنح القروض 

 التالية  : 
-%8) بفائدةدينار ( مليون  250– 5) قروض تجارية صغيرة ومتوسطة تتراوح ما بين  •

( سنوات تمنح لصحا  المحال التجارية للقطاع   7 – 5( بفترة استرداد ) 12%
 الخاص.

 (.%8( مليون دينار بفائدة )  10  -5قروض الرامل والمطلقات بمبل  يتراوح ما بين )   •
نار بفائدة ( مليون دي  35-25قروض ترميم الدور السكنية في المناطق المحررة بمبل  )  •

 (9 . ) % 
 % ( . 10قروض تشغيلية للقرى العصرية بفائدة )  •
حصلت موافقة الوزارة على قرار مجلس الدارة المتضمن زيادة مبال  السلف المعاشية   .3

( مليون دينار وزيادة  10( مليون دينار بدل  من )  20لموظفي المصرف وجعلها ) 
 ( راتب 100من )  ( راتب بدل   150) لها مبال  قروض السكان لموظفي المصرف وجع

(   10( راتب وسلف معاشية )  100حصلت الموافقة على منح قروض السكان )  .4
مليون دينار لموظفي دوائر الدولة شملت موظفي الدوائر التالية ) مجلس القضاء العلى  

ة التخطيط ، ، هيئة النزاهة ، مكتب رئيس الوزراء ، اللجنة العليا للمبادرة الزراعية ، وزار 
مركز التدريب المالي وزارة العدل ، وزارة التجارة ، وزارة الزراعة ، وزارة النفط ، 

 .والمحاسبي (
(  25)   ( مليار دينار وتم زيادته بمبل 80مبل  )  2018رصد المصرف خالل عام /  .5

مليار دينار مع اجراء مناقالت لبعض الغراض فاصبح مجموع المبال  المرصدة 
دينار توزعت على القروض  ( مليار 105ان ضمن الموارد الذاتية بمبل  ) لالئتم
( مليار دينار  منها   92,516بل  ) 2018/ 12/ 31علما" ان المصروف لغاية -:التالية
مليار   (4,884( معاملة و )  177بواقع )   ةاعير ( مليار دينار  قروض ز  6,768) 

نار لقروض ترميم  ي( مليون د  20) ( معاملة و  284) قروض تجارية بواقع  دينار
( مليون   70الدور بواقع معاملة واحدة علما  ان هناك معامالت مروجة لم تقرر بعد و ) 

( معامالت وهناك معامالت قيد النجاز   7نار لقروض الرامل والمطلقات بواقع ) يد 
لة ( معاملة لموظفي دوائر الدو  859( مليار ينار بواقع )  22,526كما شملت ) 

( راتب والسلف المعاشية   100( تضمنت قروض السكان )  4المدرجة في الفقرة رقم ) 
( راتب وقروض  150( مليون والمتبقي لموظفي المصرف من سلف السكان )  10) 

 .( مليون  20ون والسلف المعاشية ) ( ملي 15السيارات ) 
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                                                                                                                                          لقروض الموارد الذاتية   2018ادناه جدول بمتابعة تنفيذ الخطة الئتمانية لعام /  .6
 المبال  بماليين الدنانير  

 القروض 
المصروف لغاية  2018المخصص لعام /

31/12/2018 
 نسب التنفيذ

 58.9 768.6 11. 500 ة  الزراعي
 82.8 4. 884 5. 900 التجارية 

  - - السيارات االنتاجية
 0.8 0.020 2. 600 ترميم الدور السكنية للمناطق الساخنة

 3.5 0.070 2. 000 االرامل والمطلقات وقروض اخرى 
 97.3 80. 774 83. 000 قروض وسلف موظفي المصرف ودوائر الدولة  

 88.1 92. 516 105. 000 المجموع
 

 قروض المبادرة الزراعية   ثانيًا :
فــــي  91استنادا  الى موافقة رئيس مجلس الوزراء بكتا  مكتب رئيس الوزراء العــــدد م / 

( من محضر اجتماع اللجنة العليا للمبادرة الزراعية   2على ماجاء بالقرار رقم )  2018/ 8/1
  لقروض الساحبات والحاصدات المستوردة لغاية  تم صرف مبال 2017/ 11/ 22المنعقد بتأريخ 

(   234( مليار دينار بواقع )11,073من القطاع الحكومي حيث بلغت )  2015/ 12/ 31
 .( معامالت  9( مليار دينار للدفعات المتبقية بواقع ) 5,299معاملة ، كذلك تم صرف ) 

 قروض مبادرة البنك المركزي العراقي  -ثالثًا:
حيث بلغت القروض الممنوحة  2018نح قروض البنك المركزي خالل عام / المصرف بم  استمر

( معاملة وحصلت موافقة  76( مليار دينار بواقع )  7,438لمختلف الغراض الزراعية مبل  ) 
( مليار دينار لصرف الدفعات المتبقية غير   5,300البنك المركزي العراقي على تخصيص ) 

( مليار دينار لصرف المعامالت المقررة  147رصد مبل  ) المصروفة من هذه القروض وكذلك 
غير المصروفة حيث تم ايقاف قروض البنك المركزي العراقي نظرا" للغاء الضمانة السيادية من  

 قبل وزارة المالية . 
   -اقرت من قبل مجلس ادارة المصرف والتي من اهمها ما يلي : صدور تعليمات جديدة 

متأخري التسديد ليكون تحويل كامل مبل   بحسا  مدينويل التعليمات الخاصة تعد  ❖
التسهيالت والقروض المستحقة الى الحسا  اعاله بعد انتهاء مدة القرض كاملة 

 وليس على اساس القساط المستحقة . 
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قارية للقروض الزراعية  اصدار تعليمات خاصة بأجور لجان كشف الضمانات الع ❖
 .والتجارية

اقساط قروض المبادرة الزراعية والموارد الذاتية المترتبة اصدار تعليمات حول تأجيل  ❖
بذمة الفالحين والمزارعين وكذلك جدولة هذه القروض حسب ما جاء بكتا  مكتب 

 .   2018/  9/  3فــــــي  11922/  5رئيس الوزراء العــــــــــدد م ر و / 
يا" بعد ان صدور تعليمات بجعل اقساط قروض المكننة الساحبات والحاصدات شهر  ❖

(أشهر لقروض الساحبات و)سنة( واحدة 6كانت سنويا" وذلك بعد منح فترة امهال )
 لقروض الحاصدات .

صدور تعليمات بقبول بوليصة التأمين كضمان لتسديد القروض واجبة الداء حين   ❖
الطلب عند تلكىء المدين بشرط ان تكون من شركة التأمين الوطنية او شركة التأمين  

 .العراقية 
صدور تعليمات خاصة ب ليات منح قروض السيارات النتاجية المجهزة من الشركات  ❖

 المعتمدة من قبل المصرف  .
صدور تعليمات بواجبات اعضاء لجان الكشف لالموال المنقولة وغير المنقولة  ❖

 يوانية وقروض المكننة الزراعية والمشاريع التجارية وصرف دفعات مشاريع الثروة الح
ات جديده حددت بموجبها الضمانات التي توثق بها القروض صدور تعليم ❖

 الممنوحة من المصرف  
 

 االنجازات االخرى 
%( من المبال   80الضغط على النفقات السنوية المخططة والمصادق عليها بنسبة ) .1

 المخصصة .
 %( من اليرادات المخططة لهذه السنة المالية . 70تحقيق نسبة عالية تزيد عن ) .2
افة متطلبات البنك المركزي من حيث المعايير والنسبة المطلوبة من البيانات  اليفاء بك .3

ومعايير اداء المصرف المطلو  وخصوصا" معايير السيولة  2018المالية المقدرة لعام /
 وكفاءة رأس المال .

  2012%( من الفوائد المعفاة المستحقة على وزارة المالية لعامي) 50تحصيل مايقار  ) .4
 (. 2013و 

 فع مستويات السيولة النقدية قياسا" لالعوام السابقة . ر  .5
 جذ  مصادر اموال اضافية تمثل الحسابات الجارية .  .6
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اتخاذ الجراءات القانونية بحق المقترضين والموظفين المخالفين من خالل اقامة الدعاوي  .7
( دعوة تم  18القضائية ضدهم حيث بل  مجموع الدعاوي المقامة من قبل المصرف ) 

 ( منها والباقي قيد الحسم   10م ) حس
( محالت والتمهيد بأيجار  4في مجال استثمار امالك المصرف تم تجديد ايجار )  .8

 عقارات جديدة بعد استحصال الموافقات الصولية 
( مستند   200( عقود وتصديق )  5تم تجديد عقود خاصة بعمل المصرف وعددها )  .9

 لبرنامج الحكومة اللكترونية   كفالة وتعهد التنسيق مع وزارة المالية
 .   2018لغاية شهر ايلول /  cbsالعمل بنظام البنك المركزي   .10
وتحديث المعلومات بشكل دوري بنظامي الجاري  KYCالعمل على معلومات الزبائن  .11

 .والتوفير
 التنسيق مع قسم الرقابة لمطابقة حسابات المناطق الساخنة . .12
لخدمات المالية لتنفيذ مشروع توطين الرواتب وتم  تم التعاقد مع شركة بوابة العراق ل .13

المباشرة باعداد البرامج والنظمة الخاصة بهذا المشروع من حيث الدخال بيانات  
 الستمارات الخاصة بالموظفين . 

شرع المصرف بالتعاقد مع شركة آيرنست اند يون  لعداد متطلبات النظام المصرفي  .14
 الشامل 

النترانيت مع الشركات المعنية من خالل تقديم العروض دراسة ومتابعة عمل شبكة  .15
 المطلوبة بعد كشف مواقع الفروع الموجودة ضمن محافظة بغداد كمرحلة اولى .

 التفاق مع وزارة الزراعة بأصدار بطاقة المزارع والمستثمر اللكترونية . .16
 بذلك.  متابعة اجراءات الرقم الوظيفي لموظفي المصرف واعداد البرامج المعنية .17
عمل نظام الستمارة اللكترونية عبر النترنيت خاصة بتعيينات الموظفين الجدد في  .18

 المصرف .
( وهي تقنية تعتمد على الذكاء الصناعي في استعالم  CHAT BOOTاعداد خدمة ) .19

 زبائن المصرف عن حساباتهم ومعلوماتهم الخرى ودون تدخل الموظفين . 
 . نة المصرف الزراعي / مكتب خانقينالى خزي ( مليون دينار  36اعادة مبل  )   •
( مليون دينار مزيف ضمن المبل  الكلي المودع في  332تم ضبط مبل  )  •

( مليار دينار علما" بأن عملية التدقيق للمبال    1,5القاصة الحصينة والبال  ) 
 النقدية قد جرت يدويا" .

 ة . ( معاملة وقيود ومستندات حسابي 7000تم تدقيق اكثر من )  •
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االدارة  ( قضية من قبل شعبة التحقق في القضايا المرفوعة من 62تم انجاز )  •
 العامة والجهات الخارجية وحل كثير من المشاكل الخاصة بالفروع والمكاتب .

  2008قروض المبادرة الزراعية للفترة من ) بتم تدقيق كافة الوليات الخاصة  •
(  8زاهة بأن عدد المتجاوزين ) ( والحصائيات واجابة هيئة الن  2014لغاية 

 فروع فقط وليس كما جاء بكتابهم . 
  ثابتة(  –توفير  –صرف من ) جاري يبل  عدد الحسابات المفتوحة لدى فروع الم

 (   2018( حسا   تم فتحها خالل عام )  10206( حسا  منها )   42207)
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 مصرف النهرين االسالمي 

 نبذة عن المصرف

ونشـر فـي جريـدة الوقـائع  2012لسـنة  95تأسس مصرف النهرين السالمي بموجب القانون رقـم 
  . وهو اول مصرف حكومي اسالمي 17/12/2012 فـــــــــــــــــــي 4260العراقية بعددها المرقم 

 رؤية المصرف
د الـوطني و ان الستثمار السالمي ومنـه الصـيرفة السـالمية هـي الحـل المثـل لنعـاش القتصـا

تنفيذ مشـاريع البنـى التحتيـة مـن خـالل التمويـل السـالمي الـذي يحـاف  علـى راس المـال مـن جهـة 
 . حقوق المستثمر من جهة اخرى   وعلى

 -مهام واجبات المصرف :
يتمتع بالشخصية المعنوية والستقالل المالي   مصرف النهرين وحدة اقتصادية ممولة ذاتيا  

اقتصادية ويقدم الخدمات المالية والمصرفية والقيام بالصيرفة والداري ويعمل وفق اسس 
 -السالمية وفق ضوابط الشريعة السالمية ويمارس فعالياته من خالل :

فتح الحسا  الجاري لدوائر الدولة ولشركات القطاعين العام والخاص وفتح الحسابات   -
 الجارية له لدى المصارف العراقية والجنبية . 

الستثمارية وقبول اليداعات فيها لغراض الستثمار المطلق او المقيد فتح الحسابات  -
في مجالت التمويل والستثمار المختلفة )المرابحة,المضاربة, المشاركة,الستصناع(  

 وغيرها . 
 قبول اليداع في حسابات الودائع حين الطلب بدون منح اية فوائد على ارصدتها .  -
 ج . اصدار الصكوك المصدقة والسفات -
 فتح العتمادات المستندية لغراض الستيراد والتصدير . -
اصدار خطابات الضمان الخاصة بدخول المناقصات وحسن التنفيذ بناء على رغبة   -

 الزبائن واصدار خطابات الضمان الخارجية وفقا  للقانون .
 حف  المانات في صناديق اليداع الشخصية .  -
 بيع وشراء اسهم الشركات . -
 العمالت لصالح المصرف . بيع وشراء -
 اصدار البطاقات الئتمانية للجمهور . -
 تأسيس الصناديق الستثمارية . -
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اصدار وقبول الحوالت الداخلية و الخارجية لصالح الزبائن والصكوك والسفاتج عن   -
 طريق نظام المقاصة او اي نظام المدفوعات . 

 تأسيس الصناديق الستثمارية . -
لداخلية والخارجية لصالح الزبائن والصكوك والسفاتج عن طريق اصدار وقبول الحوالت ا -

 نظام المقاصة او اي نظام مدفوعات .
القيام باعمال التمويل والستثمار في مختلف المشاريع والنشطة من خالل البيوع   -

والمشاركات )بيع المرابحة والستصناع والسلف والمشاركة والمضاربة والستزراع( وغيرها  
 راق واذا كان خارج العراق استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .داخل الع

 
 2018الخطة التمويلية االستثمارية لعام 

 
 السقف الئتماني  نوع صيغة التمويل تسلسل

 مليار دينار  12 مرابحة العقارات   1
 مليار دينار  6 مرابحة السيارات   2
 ر دينار مليا 2 مرابحة المشاريع المتوسطة والصغيرة   3
مرابحة المشاريع الكبيرة )طويلة  4

 الجل( 
 مليار دينار  10

 مليار دينار  3 الستصناع  5
 مليار دولر  2 مزاد العملة )الدولر( 6

 
 من الخطة ونسبة االنجاز  المنفذ

التمويل الجمالي الممنوح )المنفذ من   مبل  الخطة الئتمانية الجمالي 
 الخطة(

ية  نسبة التنفيذ لغا
31 /12 /2018 

 % 35 مليار  12,127,127,919 مليار   35,000,000,000
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 -:إنجازات المصرف 
 

   2018جدول المخطط والفعلي لمصروفات السنة المالية  
 2018المصروف الفعلي لسنة   2018المخصص لسنة  اسم الحساب

 1507839113 1928884442 31مجموع الرواتب والجور /
 123576285 783500000 32ت السلعية /مجموع المستلزما

 382239734 2261000000 33مجموع المستلزمات الخدمية /
 632694717 3103000000 34مجموع حسا  ح/ 
  35000000 36مجموع حسا  ح / 
 188431850 4716000000 37مجموع حسا  ح/ 
 99177868 610000000 38مجموع حسا  ح/ 

 ---- 160000000 39مجموع ح /
 2910639682 13597384442 3موع ح /مج

 251474100 34941000000 11مجموع ح /
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 دائرة عقارات الدولة 

 
 -نبذة عن الدائرة :

يمتــــد نشـــــاط هـــــذه الـــــدائرة منـــــذ بدايـــــة تأســـــيس الحكــــم الـــــوطني فـــــي العـــــراق حيـــــث كانـــــت تعـــــرف 
( لســـــنة 4وجـــــب القـــــانون رقـــــم )بإســـــم )دائـــــرة المـــــالك الميريـــــة( ثـــــم نقلـــــت الـــــى وزارة الماليـــــة بم

ــذاك  1930 ــة الربـــــــع التـــــــي تتكـــــــون منهـــــــا وزارة الماليـــــــة آنـــــ لتصـــــــبح احـــــــدى المـــــــديريات العامـــــ
ــادة  ــد حـــــددت مهامهـــــا فـــــي المـــ ويطلـــــق عليهـــــا مديريـــــة المـــــالك والراضـــــي الميريـــــة العامـــــة وقـــ

ــنة 36( نظــــــــام وزارة الماليــــــــة رقــــــــم )12) ــنوية  1933( لســــــ بشــــــــؤون المــــــــالك والراضــــــــي الســــــ
ــب وال ــدائرة بتعاقـــ ــام الـــ ــر بمهـــ ــور وتغيـــ ــدث تطـــ ــا وحـــ ــة بالراضـــــي وغيرهـــ ــة المتعلقـــ ــايا الحقيقيـــ قضـــ

 الزمن ومرور العوام حيث رفقت منها اعمال واضيفت لها مهام اخرى .
ــم  ــة رقــــ ــانون وزارة الماليــــ ــتنادا لقــــ ــنة  92واســــ ــة(  1980لســــ ــارات الدولــــ ــا )دائــــــرة عقــــ اطلــــــق عليهــــ

( مـــــــن 8بينــــــت الفقـــــــرة )رابعــــــا( مـــــــن المــــــادة ) كمــــــا انــــــه قضـــــــى بتوســــــيع وتوضـــــــيح اهــــــدافها اذ 
 -القانون المذكور واجباتها بما يلي :

ــك الســـــجالت  ــا ومســـ ــة وتنظيمهـــ ــة النوعيـــــة والمكانيـــ ــة مـــــن الناحيـــ ــة للدولـــ ــة العقاريـــ حصـــــر الملكيـــ
الالزمـــــة لـــــذلك بمعـــــزل عـــــن الجهـــــات التـــــي خصـــــص لهـــــا وضـــــع تلـــــك المعلومـــــات فـــــي متنـــــاول 

ــة الجهـــــات المتخصصـــــة وتطبيـــــق التشـــــريعات  ــة للدولـــ ــارات المملوكـــ ــار العقـــ ــة ببيـــــع وايجـــ الخاصـــ
 وكذلك ادارة وبيع العقارات التي انيطت مسؤولية ادارتها وبيعها بالوزارة .

ــايتعلق  ــا مــــ ــا مــــــع مؤسســــــات الدولــــــة فــــــي جوانــــــب ومهــــــام كثيــــــرة متنوعــــــة منهــــ وتشــــــمل عالقاتهــــ
ــا ل ــارات او تمليكهـــــا او ايجارهـــ ــذه العقـــ ــذه المؤسســـــات مـــــن هـــ ــه هـــ ــا وفـــــق بتخصـــــيص ماتحتاجـــ هـــ

الضــــــوابط والســــــس التــــــي رســــــمتها هــــــذه التشــــــريعات وكــــــذلك المســــــاهمة فــــــي اعطــــــاء الــــــرأي او 
المشـــــــورة القانونيـــــــة فـــــــي المســـــــائل المتعلقـــــــة بالعقـــــــارات والشـــــــتراك معهـــــــا فـــــــي اعـــــــداد مشـــــــاريع 

 القوانين والتعليمات الخاصة بذلك .
 -خطة الدائرة :

 اد والمحافظات .( عقار في بغد 2003عدد العقارات التي سيتم حصرها ) .1
ــا الـــــــــى لجنـــــــــة التقـــــــــدير فـــــــــي بغـــــــــداد 2750ســـــــــيتم الكشـــــــــف عـــــــــن ) .2 ( عقـــــــــار واحالتهـــــــ

 والمحافظات .
 الستمرار بإيجار العقارات العائدة لوزارة المالية . .3
ــم ) .4 ــة رقــــ ــار امــــــوال الدولــــ ــانون بيــــــع وايجــــ ــارات بموجــــــب قــــ ــنة 21بيــــــع العقــــ  2013( لســــ

 ( عقار في بغداد والمحافظات .3472والبال  عددها )
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متابعـــــــة تســـــــديد اقســـــــاط بـــــــدلت اليجـــــــار واســـــــتيفاء اجـــــــر المثـــــــل للعقـــــــارات المتجـــــــاوز  .5
 عليها .

ــق  .6 ــى شـــــاغليها وفـــ ــكنية( الـــ ــقق ســـ ــكنية )دور وشـــ ــع المجمعـــــات الســـ ــدائرة ببيـــ ــتمرار الـــ اســـ
ــام قــــــــــرار مجلــــــــــس الــــــــــوزراء رقــــــــــم  علــــــــــى ان لتكــــــــــون دور  2011لســــــــــنة  198احكــــــــ

 تشغيلية.
ــوال  .7 ــريعة لبيــــــــع المــــــ ــراءات الســــــ ــاذ الجــــــ ــة( اتخــــــ ــر المنقولــــــ ــادرة )المنقولــــــــة وغيــــــ المصــــــ

 . 1985( لسنة 973بالمزايدة العلنية وفق احكام القانون لشمولها بالقرار )
 12/2018/ 31لغاية   1/1/2018اهم انجازات الدائرة للفترة من 

( فقط اربعة وثمانون  84,496,079,406حققت الدائرة ايرادات قدرها )-اليرادات : -1
تسعون مليون وتسعة وسبعون الف واربعمائة وستة دينار  مليار واربعمائة وستة و 

 لغيرها. 
( ستة وعشرون 26,551,506,796لقد بلغت مصروفات الدائرة ) -المصروفات : -2

مليار وخمسمائة وواحد وخمسون مليون وخمسمائة وستة الف وسبعمائة وستة وتسعون 
 دينار. 

   -البيع واليجار والتخصيص:  -3
لدوائر الدولة بموجب موافقات المانة العامة لمجلس  بل  عدد العقارات المخصصة -أ

 ( عقار. 18الوزراء )
( 4( شركات )4بل  عدد العقارات التي تم التعاقد عليها في المنطقة الخضراء ) -ب

( 108) 2015لسنة  300( عقار في المنطقة الخضراء مشمولة بقرار2محالت )
 عقار. 

  2013لسنة  21نية وفقا لحكام القانون عدد العقارات التي تم بيعها بالمزايدة العل-ت 
 . 2018( لسنة 20المعدل )

 ( عقار.101عدد العقارات التي تم تاجيرها بالمزايدة العلنية ) -ث 
 ( عقار . 34عدد العقارات التي تم اعالنها لاليجار بلغت )  -ج
 ( عقار. 3عدد العقارات المتخذة محطات استراحة ) -ح
 ( عقار.6قود بل  ) عدد العقارات المتخذة تعبئة و -خ
 (عقار. 858)  2018العقارات التي تم فرض اجر مثل عليها عام   -د 
 ( عقد استثماري في بغداد و المحافظات.2تم توقيع )  -ذ 
 (. 368بل  عدد الدعاوى المقامة على وزير المالية اضافة لوظيفته ) -ر
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 مركز التدريب المالي والمحاسبي  
 

 
 نبذة عن المركز  
يب المالي والمحاسبي في طليعة المؤسسات المعنية في شؤون  يعد مركز التدر 

التدريب للموارد البشرية على النشطة المالية والمحاسبية بشكل رئيسي سواء كان ذلك 
على مستوى العراق او على مستوى الدول العربية وهو احدى التشكيالت المهمة 

  1981( لسنة 93انون رقم ) التابعة لوزارة المالية التحادية التي تاسست بموجب الق 
ليضطلع بمهمة تعزيز قدرات الموارد البشرية للمنظمات الحكومية والخاصة وفقا  لما 

 جاء باهدافه ورسالته .  
 

 اهداف المركز  
يهدف المركز الى دعم تشكيالت الوزارة والدوائر المالية في الوزارات كافة والجهات 

مية بما فيها القطاع الخاص ومنظمات غير المرتبطة بوزارة والمنظمات غير الحكو 
المجتمع المدني من خالل رفد مالكاتها كافة بالخبرات وتنمية المهارات والمعارف 
لموظفيها ، والسعي لبناء كفاءات فنية مؤهلة في حقول المعرفة ومنها الدارة المالية 

و  وكل ما العامة والمحاسبية والقتصادية والدارية والمصرفية والتشريعية والحاس
يستجد في مجال العمل الوظيفي ، تقديم مناهج علمية وعملية من قبل محاضرين يتم  
استقطابهم من الجامعات الرصينة والكوادر المتقدمة في دوائر الوزارات والجهات 
الحكومية الخرى ، تقويم فاعلية التدريب باستمرار من خالل التغذية الراجعة عن 

ركز من اجل الوقوف على الفائدة من هذه الدورات واعتبارها الدورات التي يقيمها الم
 .والحاجة الفعلية لعمل الدوائر كاساس للتحسين المستمر واعداد خطة مستقبلية تتالئم

 
 -انجازات المركز :

 الفعلية ومقارنتها مع المخطط للسنة نفسها.  2018ادناه جدول يمثل انجازات عام 
 

 تدريبية ال أوال" االنجازات ضمن الخطة

 

 عدد المتدربين  عدد الدورات التدريبية 

 الفعلي المخطط الفعلي المخطط

137 137 2035 4513 
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 ثانياً :ـــ االنجازات خارج الخطة التدريبية 

 

 عدد المتدربين  عدد الدورات التدريبية 

 الفعلي المخطط الفعلي المخطط

 / 15  / 352 

 

عدد الدورات التدريبية الكلية 

 المنفذة

 دد المتدربين الكلي ع

152 4865 

 

 

 ثالثاً :ـــ ورش العمل

 

 عدد المتدربين   عدد الورش 

19 823 

 

 رابعاً :ـــ االنجازات االخرى

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب المالي المحاسبي ومعهد باسل فليحان المالي  •
 والقتصادي اللبناني. 

 يمية. ( طال  من مختلف المؤسسات االتعل6تدريب ) •
سوم )الحتياجات التدريبية ودورها في تلبية متطلبات التدريب في و تقديم البحث الم •

الذي اقامته  ISO 10015المؤسسات ومكافحة الفساد كجزء من متطلبات جودة التدريب 
 .2018/ 11/ 5الكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في معرض بغداد الدولي في 

لة السياسة في الحكم (الذي اقامته هيأة النزاهة في العتبة  سوم )جودة دو و تقديم البحث الم •
 والذي حاز على المرتبة الخامسة.  4/2018/ 23الكاظمية المقدسة في  

النضمام الى فريق عمل )الشفافية وحماية المال العام (برئاسة السيد مدير عام الكاديمية   •
 مال العام.العراقية لمكافحة الفساد وذلك لوضع استراتيجية لحماية ال

لعضوية فريق عمل اعادة دعم السياسة العامة للية تنمية وتطوير   نموظفي الترشيح احد  •
 وتدريب القدرات للمؤسسات الحكومية في المانة العامة لمجلس الوزراء .

 النضمام الى فريق عمل ) تقييم  الداء المؤسساتي( في وزارة المالية.  •
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 تكنولوجيا المعلومات 
 ن الدائرة :نبذة ع

 لوزارة متكامل مالية أدارة معلومات نظام تطبيق هو المعلومات لتكنولوجيا األساسي الهدف أن

 تحليل الى اضافة المعلومات, لوجياو تكن مجال في والحلول الستشارات ميتقدو  ,المالية

 ائرةالد عمل ويكون  المناسبة, الحلول وتقديم الخطط ووضع العمل متطلبات ودراسة العمليات

 تعتمد والتي المتخصصة الشركات من الخاص بالقطاع الستعانة مع المباشر التنفيذ باسلو 

 لبعض األنظمة تنفيذ ومتابعة وكتابة تصميم  الى اضافة عملها, مجال في الحديثة التقنيات

    طلبهم. وحسب  الوزارة دوائر
 االنجازات :

محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

 نظام ادارة الوثائق (1)
وإدارة البريد  االلكتروني

 األلكتروني الرسمي 
(2)  DMS+Help 

Desk  

 
 

تجهيز خدمة األنترنت من خالل 
 التعاقد مع وزارة األتصالت :

 ديوان الوزارة ودائرة تكنولوجيا

  % 100 ميغا  18

صندوق  200يد رخص عدد  تجد
  E1 office365 بريد الكتروني

لوزارة المالية لتحقيق خدمة  الرسمي
التراسل اللكتروني لتشكيالت 

وموظفي وزارة المالية على النطاق 
 iq. الــرسمي للعراق

  % 100 رخصة  200

تجهيز رخص حماية صناديق البريد 
 Office) اللكتروني من الختراق

365 Advanced Threat 
Protection ) 

200 100 %  
 
 
 

أدارة وتشغيل ومتابعة وصيانة  •
أجهزة السيرفرات وبرامجيات وأنظمة 

 تشغيل المنظومة الرئيسية 

 يومي 
 

100 % 
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

عمل النسخ الحتياطية  •
 لسترجاع البيانات 

ادارة صالحيات العمل على نظام  •
 (   DMSالــ)
 سحب التقارير  •
تدريب المستخدمين الجدد   •

 للنظام.  
ات لتطوير العمل تقديم مقترح •

 الفعاليات والنشـطة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أستشارات فنية  • 
 أعداد تقارير منوعة لألدارة العليا.  •
عضوية لجنة الحكومة   •

 .  45األلكترونية 

 100 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمات األنتـــــرنت  (3)
 

استضافة الموقع األلكتروني  •
لوزارة المالية  مع شركة بقاع 

لمدة سنة على سيرفرات  ةالسطور 
وبمواصفات  Azureمايكروسوفت  

 فنية مخصصة لموقع وزارة المالية : 
o Cpu 2.38 core 
o HDDSTORGE 4 TB 

 100 % 
 

تكلفة الستضافة هي  
 :9.852.000 

 دينار عراقي



98 

 

محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

o 32 GB RAM 
تدريب موظفي دوائر وزارة المالية  •

المرشحين لغرض تحديث معلومات 
الموقع اللكتروني ) الهيئة العامة 
للكمارك.مكتب السيد الوزير/قسم  

التصال الحكومي.مركز العالم و 
التدريب المالي والمحاسبي 
.الصندوق العراقي للتنمية 

الخارجية.هيئة التقاعد  
الوطنية.الهيئة العامة للمناطق  

 الحرة(.
تحديث ونشر التقارير المالية للدوائر 

ذات العالقة وتحديث الرسومات  
البيانية حسب طلب الدوائر وتحديث 

شر نظام التذكير الخاص بتوقيتات ن 
التقارير المالية وتدريب موظفي دوائر 
وزارة المالية المرشحين لغرض تحديث  

ونشر التقارير   OBSمعلومات موقع 
المالية )القيام بالنشر حسب توقيتات 
نشر التقارير المالية وطلب الدوائر  

 ذات العالقة(
 

      Power BI) تجهيز رخصة 
Pro)    للموقع األلكتروني الموازنة

المفتوحة والتي تعمل على تقديم 
التقارير المالية بصيغة أحترافية  

 وفق المعايير الدولية. 

1 100 %  
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

 ( التدريب وبناء القدرات3)
 
 

دورات ومحاضرات للمنتسبين  •
 داخل الدائرة

دورات ومحاضرات للمنتسبين  •
 خارج الدائرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ت خارج القطردورا •

 
 
دورة  عدد   19

 31المشاركين=
محاضرة عدد   3

 5المشاركين=
ورشة عدد   6

 17المشاركين=
منتدى عدد   1

 2المشاركين=
ندوة عدد   1

 1المشاركين=
 
 دورة   2
1. Disbursme

nt and contract 
management 

 األردن  –عمان 
2. Client 

Connection 
 لبنان-بيروت
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

 
 ( أدارة البيانات4)
 
 

: إعداد البرامج والنظمة  أول 
 
اعداد برنامج توحيد موازين   •

 المراجعة بأستخدام أكسل متقدم.

تم اعداد التقارير  % 60 
المطلوبة بالنسبة لنظام  

الالمركزي ببموازنة 
الجارية)دون العتماد  
على اي دعم خارجي  
( وفقا لالستمارات التي 
رة تم تزويدنا بها من دائ

المحاسبة والتي  
استلموها من وحدات  

النفاق التي تم 
اختيارها وفقا لكتا  

المحاسبة ذي  
( في  14943العدد)

(4/8 /2016  )
ومطابقتها مع التقارير 
المستخرجة من نظام 
قسم التوحيد المعمول 
به حاليا وقد تبين انها 
مطابقة وهذة التقارير 

 -هي :
تقرير باليرادات  •

نوع /  / حسب با 
 اصيل النوعتف
 

تقرير باليرادات  •
حسب البا )الوزارة( او 

حسب البا  
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

 والقسم)الدائرة( 
 وحسب العداد  

تقرير باليرادات  •
لغاية المادة وحسب  
 البا  او البا  والقسم

تقرير باليرادات  •
 حسب المستوى 

نفس التقارير  •
المذكورة أعاله بالنسبة 

 للمصروفات  
نفس التقارير  •

نسبة المذكورة أعاله بال
 لميزان المراجعة

وقد تم تقديم عرض  
تقديمي للتقارير التي 

تم اعدادها  
وكيفيةاعدادها من  

 خالل عرض تقديمي
 visualاعداد برنامج الرواتب بلغة  

basic.net)        و )  (sql 
server) 

تم النتهاء من اعداد   % 100 
برنامج الرواتب  

 (sql serverبلغة)
كقاعدة بيانات 

visualbasic.netو)
( للواجهات واعتماد  
(crystal report )  

في اعداد التقارير وقد 
تم اختبار البرنامج 
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

لثالثة أشهر من قبل  
المدير العام وتبين 

مطابقة النتائج وسيتم 
وضع البرنامج  

والعمل   (serverعلى)
 عليه من خالل شبكة

اعداد برنامج للكفالت والقروض   
 كقاعدة بيانات(sql serverبلغة )
 كواجهات (visual basic.net)و 

تم اعداد برنامج   % 100 
للكفالت يستخرج 
 -تقارير تبين مايلي :

تقرير يبين -1
الموظفين المتمتعين 

بقروض وسلف 
 المستمرة 

تقرير يبين  -2 
الموظفين المسددين  
للقروض والسلف  

 )انتهت مرحلة التسديد 
تقرير بالقروض -3

المسددة حسب الجهة  
  المقرضة )حسب

 المصارف( 
تقرير باسم موظف -4

 مقتلرض لفترة معينة 
تقرير باسماء -5

الكفالءغير 
-المالية)كفالة كلية 

كفالة سجن...الخ(تم  
تنصيب البرنامج في  
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

قسم الدارة والمالية وتم  
 استالمه من قبلهم

تم النتهاء من اعداد   % 100  اعداد برنامج للمواد المستهلكة 
برنامج للمواد  
تم تسليم المستهلكة و 

البرنامج وتنفيذه 
والبرنامج معد لقسم  

 الدارة والمالية 
اعداد برنامج لمتابعة المالك  

 الشاغر بلغة)اوراكل( 
تم النتهاء من اعداد   % 50 

البرنامج وتم تنصيب 
البرنامج في قسم  
الدارة والمالية وتم  
اختباره من قبل قسم 
الدارة والمالية وسيتم  

اختباره الختبار 
هائي وتسليم الن

 البرنامج لتنفيذه
تطوير البرامج المعدة سابقا والمنفذة  

اجراء التعديالت والضافات على )
 (.البرامج

 برنامج الشبكات •
 

التعديل على قائمة   .1 % 100 
 وصف العمل  

التعديل على   .2
 تقرير المواقع الثالثة 

التعديل على   .3
 تقرير نسب اإلنجاز

اضافة جدول   .4
وشاشة للشبكات 

 الداخلية 
 

تم اجراء تعديل  .visual fox  100 % 1)برنامج الرواتب بلغة  
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

pro)  بحيث اصبح بالمكان
ادخال الفروقات بأشارة 

سالبة في حالة  
السنقطاع بالنسبة 

 لمخصصات الخطورة
تم اضافة   .2

تقرير يظهر 
استقطاعات التقاعد  

%  10% و 15
% لكافة موظفي 25و

 الدائرة
تم ادخال   .3

حقل الرقم الوظيفي  
امج واستخراج للبرن

 تقرير بلرقم الوظيفي.
تم التعديل  .1 % 100  برنامج الجازات 

على واجهة الستعالم 
 في برنامج الجازات

فحص   .2
 برنامج 

 الجازات واجراء الالزم  

تم اجراء  .3
تعديل على تقرير 

موظف/موظفين لفترة 
معينة حيث تم تجزئة 
الجازات التي تتعدى 
االفترة المحددة الى  
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

كثر حسب جزئين او ا
مدة الجازة مع تحديد 

 المدة.
اضافة شاشة بحث   % 100  برنامج مخازن اللجان  

لالستعالم عن رصيد  
 مادة معينة

اضافة حقل   .1 % 100  برنامج الباركود والموجودات الثابتة 
 لبحث موقع باركود

اضافة امر   .2
تحويل المادة من 

الى   IFIMSمخزن 
 الموجودات الثابتة. 

تهيئة البرنامج  % 100  ريقبرنامج مطافئ الح 
لالستخدام لستة  

2018  . 
عمل النسخ   .1 % 100  اعمال أخرى  

الحتياطي 
(BACKUP)   لكافة

البرامج المنفذة في  
دائرة تكنولوجيا 

 المعلومات 
تدقيق  .2

البيانات الخاصة  
بالتوقيفات التقاعدية 

 شهريا
تحديث  .3

بيانات البصمة شهريا 
 وسحب التقرير الشهري 
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

تنصيب  .4
لى حاسبة  اوراكل ع

قسم الحاسبة في دائرة 
 المحاسبة

 sqlتنصيب   .5
server وvisual 

basic.net   على
ثالثة حاسبات لقسم 
الحاسبة في دائرة 

 المحاسبة
المشاركة في   .6

اللجان التي يكلف بها  
 -كادر القسم وكالتي:

رئاسة لجنة مطابقة  •
 الموجودات الثابتة

رئاسة لجنة   •
 المشتريات

عضوية اللجنة   •
الفنية 
 (IFMIS)روعلمش

المشاركة في مؤتمر 
(WTISD)   في جامعة

تكنولوجيا المعلومات 
والتصالت والمشاركة  

في المؤتمر الدولي  
   (NTIC201)الثالث
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

 
 
 

 الشبكات (5)
 

عدد الخطوط في سنة   التسليك
خـــــــط  54تســـــــليك  %100 خط  598=2018

ــنة  ــالل ســ ــد خــ جديــ

فـــــــــي وزارة  2018

ــه  ــة موزعـــــ الماليـــــ

علــــــــى الــــــــدوائر 

 -التالية:

ــب - ــيد مكتـــ  الســـ
ــوزير  5الــــــــــــ

 خطوط
ــيد  - ــب الســـ مكتـــ

ــل   4الوكيـــــــــــ
 خطوط

مكتــــب المفــــتش  -
ــام   3العــــــــــــــ

 خطوط
ــدائرة  - الـــــــــــــــ

ــة   7االداريـــــــــ
 خطوط

ــرة  - دائـــــــــــــــــ
 9المحاســــــــــبة 

 خطوط
ــدائرة  - الـــــــــــــــ

االقتصـــــــــــادية 
 خطوط6

ــام  - الــــــدين العــــ
 خطوط9

هيئـــــة الرقابـــــة  -
الماليــــــــــــــــــة 

 خطوط6
ــاريح  - التصــــــــــ

ــة  االمنيـــــــــــــــ
 خطوط3
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

بنــــاء شــــبكة داخليــــة  %100  داخلية شبكة 
ــي دا ــرة فـــــــــ ئـــــــــ

ــا  تكنولوجيــــــــــــــــــ
المعلومـــــات مكونـــــة 

ــن  ــوط  10مــــ خطــــ

 في الطابق األول
 

ــى  %100  االستشارات  ــد الــ ــدمات تعــ خــ
الــــــــدوائر بتقــــــــديم 
خطــــة عمــــل كاملــــة 
ــط  ــط ربـ ــم مخطـ برسـ
ــزة  ــبكة واالجهـــ الشـــ
ــذ  ــتخدمة لتنفيـــ المســـ
شــــــــبكة دتخليــــــــة 
للــــدوائر كمــــا فــــي 

 -:التقارير المرفقة
ــة - الشـــــركة العراقيـــ

للخــــــــــــــــــــــدمات 
 المصرفية.

ــدريب مركــــــز ال- تــــ
 المالي

شـــــــركة التـــــــأمين -
 العراقية

 

جمـــــــع وتـــــــدوين  • % 100  الحكومة االلكترونية 
ــات  المعلومــــــــــــــ
ــداثيات  واحــــــــــــــ
الموقــــــــــــــــــــــع 
ــن  ــي مــــ الجغرافــــ
دوائــــــــــــر وزارة 
الماليـــــــة والتـــــــي 
ــالبنى  ــق بـــــ تتعلـــــ
ــديمها  ــة وتقــ التحتيــ
ــة  ــة العامــــ لالمانــــ

 لمجل  الوزراء

جمـــــــع وتـــــــدوين  •
ــات  التطبيقـــــــــــــــ
ــن  ــتخدمة مـــ المســـ
قبـــــــــل دوائـــــــــر 
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

ة وزارة المالـيـــــــــــ 
ــق  ــي تتعلـــــ والتـــــ
بالحكومــــــــــــــــــة 
ــة  االلكترونيـــــــــــــ
ــة  ــديمها لالمانــ وتقــ
العامــــــة لمجلــــــ  

 الوزراء

متابعــــــــة ربــــــــط  •
ــوزير  ــب الــــ مكتــــ
باالمانـــــة العامـــــة 
ــوزراء  ــ  الــ لمجلــ
ــق  ــن طريــــــ عــــــ
االنترانـــــــــــــــــت 
بأســــــــــــــــــتخدام 

 (LTE)تقنية

 

مـــد الكابـــل الضـــوئي    الكابل الضوئي 

ــك  ــاص بالبنـــــ الخـــــ

المركــــــزي ضــــــمن 

ــاء  ــروع انشـــــ مشـــــ

شــــــبكة اتصــــــاالت 

تعمـــــــل  مصـــــــرفية

ــل  ــات الكابـــــ بتقنيـــــ

 الضوئي

 

ــم  - ــف قســ ــم تكليــ تــ
ــق  ــبكات كفريــــ الشــــ
ــة  ــل لمتابعــــــ عمــــــ
ــروع  ــاء مشـــــ انشـــــ
ــة  الحكومــــــــــــــــــــ
االلكترونيـــــة )ربـــــط 
الــــــــوزارات مــــــــع 
االمانــــــــة العامــــــــة 
ــ   لمجلــــــــــــــــــــــ
ــوزراء(عن  الــــــــــــــ
ــل  ــق الكابــــــ طريــــــ
ــم  ــوئي وتــــــ الضــــــ
اكمــــــــال العمــــــــل 
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

 بنجاح.
ــب  - ــة مكتـ ــط بنايـ ربـ

ــوزير  ــيد الــــــ الســــــ
بمبنــــــــــــــــى وزارة 
ــق  ــن طريـ ــة عـ الماليـ

 ل الضوئي.الكاب
 

ــذ   أخــرى  ــيات تنفيـــــ  توصـــــ

 المفـــــــتش مكتـــــــب

ــام  بخصــــــوص العــــ

 غرفــــــة تخصــــــيص

 بمنظومــــــة خاصــــــة

 مالئمــــــة االنترنـــــت

ــن ــة مـ ــالمة ناحيـ  السـ

 المهنيه.

 

ــى  ــراف علـــــ االشـــــ

ــل  ــراء عمـــــــ اجـــــــ

ــرة  ــي دائــ ــزاد فــ المــ

ـــ  ــام ولــ ــدين العـ  8الـ

مــــرات خــــالل هــــذ  

 السنة.

 

 

 

قسم ادارة   (6)
 العمليات / مركز المساعدة 

 

ــولى ــق يتــ ــام الفريــ ــناد مهــ  االســ

 للـــــــوزارة الفنـــــــي والـــــــدعم

ــرة ــا ودائــــــــــــ  تكنولوجيــــــــــــ

 نظـــام طريـــق عـــن المعلومـــات

 ) المســـــــاعدة مكتـــــــب

Helpdesk)  ــر  ويعتبـــــ

حاسبات    صيانة

214 

 49طابعات             

 5سكانر               

 UPS        51صيانة 

صيانة االستنساخ  
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

ــة ــة البوابــــــ  الدارة االلكترونيــــــ

 يقـــــوم حيـــــث الـــــدائرة اعمـــــال

 الفنـــــي الـــــدعم بتقـــــديم النظـــــام

 الفنيــــة المشـــاكل لحـــل والتقنـــي

ــي ــع التــ ــمن تقــ ــص بضــ  تخصــ

  . المعلومات تكنولوجيا

ــ   بيانـــــات قاعـــــدة النظـــــام دميـقــ

ــاطات ــل لنشـــــ ــرة وعمـــــ  دائـــــ

ــا ــات تكنولوجيـــ ــم اذ المعلومـــ  تـــ

 2015 عــــــام فــــــي اعتمــــــاد 

 ومــــن الــــدائرة لنشــــاط كأســــا 

ــه ــن خاللـــــ ــتخراع يمكـــــ  اســـــ

 نشــــاط عــــن الكترونيــــة تقـــارير

 للتـــــــذاكر أســـــــتجابة الـــــــدائرة

 . االلكترونية

 مــــن للنظــــام المســــتخدمين عــــدد
ــوان ــوزارة ديــ ــي الــ ــاعد فــ  تصــ
 توقــــــعم وهــــــو ببطــــــ  ولــــــو

 . للتغيير كمقاومة

11 

 15أخرى  
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

 

 

ســالمة   (7)
 المعلومات 

 
 

 جهاز ديوان الوزارة: تحديث

(    Firewall)الشبكة حماية

  لخاصةا السنوية الرخصة  وتجديد

  Sophos XG330)  نوع بالجهاز

  الرخصة هذة صالحية وتنتهي( 

 2019/ 26/11 بتاريخ

 

تأمين توفير  • % 100 1
خدمة  

االنترنت 
بصالحيا

ت محددة 
حسب 

 الموافقات
تفعيل خدمة   •

الوصول  
الى نظام  
االرشفة 

االلكتروني
ة الـ  

(DMS)  

للمستخدمي
ن داخل  
الوزارة  

عن طريق  
جهاز 
 الحماية

 

ـ   ــل االـشــــ ــرخص تفعيــــ تراك لــــ
ــايرو   ــامج االنتـــــــي فـــــ برنـــــ
(Symantec Antivirus) 

ــذة  وتنتهــــــــي صــــــــالحية هــــــ
ــاريخ  ــة بتـــــــــــــ الرخصـــــــــــــ

16/7/2019 

 

300 

 
تجهيز  % 100

(IPAddress )
مختلف لتحقيق 

التصال بالسيرفر  
وتحديث الرخص عن  

 طريق السيرفر.

 
 
 

تحديث تكنولوجيا المعلومات : 
  ( Firewall)جهاز حماية الشبكة

خصة السنوية الخاصة  وتجديد الر 

تفعيل خدمة   % 100 1
( لتمكين WAFال)

المستخدمين المخولين 
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محاور العمل )البرنامج     
 التنفيذي(

 
 
 

 يات واالنشـطةالفعال
 

نسبة التنفيذ  عدد/ كمية العمل 
بحسب 
 المخطط

 

 المالحظات
 

 Sophos XG330 ) بالجهاز نوع 
وتنتهي صالحية هذة الرخصة   (

 2019/ 12/10بتاريخ 

من كافة دوائر وزارة 
المالية للوصول الى  

(  DMSنظام ال)
باستخدام جهاز 

 الحماية
تأمين توفير خدمة  -

النترنت بصالحيات 
حددة حسب م

 الموافقات. 
دائرة تكنولوجيا المعلومات : تجديد  

 . GPSنظام تتبع العجالت 
ــديد % 100 14 ــتراك تســــ  االشــــ

 عـــن أشـــهر 3 لمـــدة

 فــــــــاتورة طريــــــــق
)بمبلـــــــــــــــــــــــــغ

1,444,800) 
 

 دائرة تكنولوجيا المعلومات : جهاز  
 البصمة 

ــيانة عدســــــــة  % 100 1 صــــــ
 الجهاز.

ــتخراع  ــة واســ مراقبــ
 التقارير اليومية

 (  Access Door)الــ جهاز 

 

  القفل  صيانة - % 100 1
  لباب االلكتروني

 االضابير  غرفة 

 

  لكافة  دورية صيانة % 100 2 الحريق أطفاء منظومة 
 المنظومة  متحسسات 

  لجميع دورية  صيانة  - % 100 4 الكاميرات منظومة 
 الكاميرات

 DVR) الـ جهاز  صيانة  -
8 channel ) 

 DVR)شراء جهاز الـ -
8 channel) 

 1)راء هارد خارجي ش -
TB ) 
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 الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
 

 -نبذة مختصرة :
تأسس الصندوق كمؤسسة مالية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي واداري بموجب القانون رقم 

وتشكل مجلس ادارة الصندوق وتم اختيار اعضاء المجلس من وزارات متعددة  1974( لسنة 77)
الخارجية والسكان والتخطيط والتجارة والعدل اضافة الى رئيس الصندوق  من مختصين من وزارة 

( خمسون مليون دينار  50ويعد مجلس الدارة السلطة العليا , اذ بدأ الصندوق برأسمال قدره )
 ( مائتان مليون دينار عراقي . 200)  1979عراقي واصبح عام  

ق وتقرير المساهمة في مشاريع  وضع السياسات العامة لستثمار اموال الصندو  ومن مهامه
وبرامج التنمية واقرار شروط القروض وتقرير مايفترضه الصندوق لحسابه ومتابعة عالقات العراق 
المالية والخارجية المتعددة الطراف والثنائية وكل مايتعلق بادارة مساهمته في المنظمات  

لمشتركة وكل ما له عالقة باتفاقيات  والصناديق والهيئات والشركات الدولية والقليمية والعربية ا
 القروض الخارجية والتفاقيات الضريبية مع الخارج . 

 اقسام الصندوق 
 القروض . .1
 قسم الستثمارات والشركات المشتركة . .2
 التفاقيات .  .3
 العالقات المالية العربية . .4
 العالقات المالية الدولية . .5
 البحاث والدراسات . .6
 ادارة المخاطر . .7
 الخارجية .  اللتزامات  .8
 الشؤون القانونية . .9
 الموارد البشرية . .10
 القسم المالي .  .11
 الرقابة الداخلية . .12
 الحاسبة .  .13
 سكرتارية مجلس الدارة .  .14
 مكتب رئيس الصندوق . .15
 قسم العالقات والعالم .  .16
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  2018خطة عمل الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لعام 

 

وبعض دول العالم والعداد لفتح عالقات  تفعيل اللجان المشتركة المتوقعة بين العراق -1
 0مالية واقتصادية مع دول العالم 

متابعة اتفاقيات تجنب الزدواج الضريبي والتفاقيات الكمركية واتفاقيات التعاون   -2
   0القتصادي والمالي والمصرفي بالتنسيق مه دوائر الوزارة ذات العالقة 

فال يمكن وضع خطة لكون موضوع   دينةالم بشأن مبال  القروض المستحقة على الدول -3
المتابعة مناط من قبل المانة العامة لمجلس الوزراء الى لجنة مختصة برئاسة وزارة  
الخارجية وتضم في عضويتها الصندوق العراقي للتنمية الخارجية والمانة العامة لمجلس 

من   الصندوق  ليث الية المتابعة مستمرة من قبالعراقي ح ي الوزراء والى البنك المركز 
خالل رسائل المطالبة التي ترسل من قبل السيد الوزير الى وزراء مالية الدول المدينة  
للمبادرة بالتسديد وكذلك كتب المتابعة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ثم الى الدول المدينة  
وكذلك من خالل اللجنة حيث تم تسوية عدة قروض بتوقيع مذكرات التفاهم او محاضر 

اعات لتسوية الدين مع كل من مدغشقر والسنغال وموريتانيا وجمهورية مالي وان اجتم
ق مع وزارة  يهذه اللية في الوقت الحاضر هي السلم لتحصيل الدين والتي تتم بالتنس 

الخارجية لكون هذه الدول من الدول الفقيرة جدا ومن الصعب الوصول اليها او التواصل 
 معها لتسوية هذه الديون. 

 0حصال أرباح الشركات العربية المشتركة الرابحة لصالح الصندوق العراقي است -4
وزارة   –مركز المالي التطوير كادر الصندوق باشتراكهم بدورات تدريبية في كل من )   -5

 سوق العراق لألوراق المالية (  –التجارة  
 0تسديد مساهمات وزارة المالية لصالح المؤسسات والمنظمات العربية  -6
لى مفاتحة الصناديق العربية المشتبهة لعمل الصندوق العراقي للتنمية الخارجية  العمل ع -7

 0وتعزيز العالقات معها 
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   2018ل الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لعام مادنـــاه إنجازات  ع 
 

   2018التي عقدت بين العراق والدول العالم خالل عام   اللجان المشتركة  -1

 

 ورةالد اللجنة ت

 2 الرمينية المشتركة  -اللجنة العراقية   1

 7 الروسية المشتركة  -اللجنة العراقية   2

 2 التشيكية المشتركة  -اللجنة العراقية   3

 18 التركية المشتركة-اللجنة العراقية  4

 11 المغربية المشتركة-اللجنة العراقية  5

 6 القطرية المشتركة-اللجنة العراقية  6

 2-اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي الموقعة باألحرف االولى خالل عام 2018
 

 المالحظات الدولة 

 قيد النجاز  اتفاقيات تجنب الزدواج الضريبي بين العراق وارمينيا   1

 قيد النجاز  اتفاقيات تجنب الزدواج الضريبي بين العراق و مصر  2

 قيد النجاز  تشيك اتفاقيات تجنب الزدواج الضريبي بين العراق وال 3

 جدول بالتفاصيل المطلوبة   -3
  1/ 1المتحقق الفعلي من  اإلجمالي المخطط  طبيعة النشاط  

   2018/ 12/ 31لغاية 
النسبة  

 المتحققة  

 % 100 دينار   5 979 953  614 دينار   5 979 953  614 نشاط اقراضي  
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الجسر  –هاباغ –اكوليد –كوترال–تم استحصال أرباح الشركات المذكورة ادناه ) البوتاس -4
  –العراقية األردنية للصناعة  –ابيكور  –أيك  –التعدين  –الهيئة العربية  –العربي 

 دولر .  23824858اللبان ( والبالغة 
( مليون دينار تم ايداعها في حسا  الصندوق العراقي لدى   400استحصال مبل  )  -5

سندات الخزينة   % عن شراء8مصرف الرافدين فرع األمان عن فائدة متحققة بنسبه 
 0مليار دينار   5بمبلع  

الف دولر تم ايداعها في حسا  الصندوق العراقي لدى المصرف  300استحصال مبل   -6
مليون  20% عن فتح وديعة ثابتة بمبل  1,50العراقي للتجارة عن الفائدة المتحققة بنسبة 

   0دولر 
ي افريقيا والمساهمة في سددت مساهمة العراق في المصرف العربي للتنمية القتصادية ف -7

   0صندوق النقد العربي 
تم مفاتحة صندوق أبو ظبي للتنمية لعرض اعداد دورات تدريبية لموظفي الصندوق  -8

العراقي في مجال الستثمار وكذلك مفاتحة صندوق قطر للتنمية لفتح افاق التعاون وبما  
   0يخدم األهداف المشتركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


