اهجازاث قسم الاجفاقياث لشهرايلول 8102
 -0متابعت املشاريع التاليت الجفاقياث ججنب الازدواج الضريبي -:
 مشروع اجفاقيت ججنب الازدواج الضريبي بين العراق ودولت الاماراث العربيت
املتحدة .
 مشروع اجفاقيت ججنب الازدواج الضريبي بين العراق والكويت
 مشروع اجفاقيت ججنب الازدواج الضريبي بين العراق ومصر
 مشروع اجفاقيت ججنب الازدواج الضريبي بين العراق وكوريا
 مشروع اجفاقيت ججنب الازدواج الضريبي بين العراق وجركيا
 مشروع اجفاقيت ججنب الازدواج الضريبي بين العراق وباكستان
 -8متابعت اللجان املشتركت التاليت -:
اجرّاعاخ اٌٍجٕح اٌعشالُح – اٌّغشتُح اٌّشرشوح

اجرّاعاخ اٌٍجٕح اٌعشالُح – اٌرشُىُح اٌّشرشوح

اجرّاعاخ اٌٍجٕح اٌعشالُح  -االرستُجأُح اٌّشرشوح

اجرّاعاخ اٌٍجٕح اٌعشالُح – اٌشوعُح اٌّشرشوح

اجرّاعاخ اٌٍجٕح اٌعشالُح – اٌرشوُح اٌّشرشوح

اجرّاعاخ اٌٍجٕح اٌعشالُح – اٌّصشَح اٌّشرشوح

اجرّاعاخ اٌٍجٕح اٌعشالُح – اٌفٍٕذَح اٌّشرشوح

 -3متابعت مواضيع اخرى -:
اٌّغرحماخ اٌعاٌمح ٌٍرجاس اٌٍثٕأُُٓ فٍ اٌعشاق

ذأٌُف ٌجٕح ( ِؤذّش غشَك اٌحشَش () )3

ِششوع لأىْ أعّاَ اٌعشاق اًٌ تٕه االعرثّاس االعُىٌ

اٌرحىَالخ اٌّاٌُح تُٓ اٌعشاق واٌهٕذ

ِحعش اجرّاع اٌّجٍظ اٌرٕغُمٍ اٌعشالٍ اٌغعىدَح

حجُ اٌّغاعذاخ اٌّمذِح ِٓ ٍِّىح اعثأُا اًٌ اٌعشاق


أجاصاخ لغُ اٌعاللاخ اٌّاٌُح اٌذوٌُح ٌشهش 9
.1اعذاد عذد ِٓ اٌرماسَش تشأْ اٌفعاٌُاخ االلرصادَح واٌّؤذّشاخ ٌعذد ِٓ اٌذوي وعذد ِٓ
اٌّعاسض اٌرجاسَح اٌّخرٍفح .
.2اذّاَ ِىظىع دعُ اٌعشاق ٌّششح اٌٍّّىح اٌعشتُح اٌغعىدَح ٌّٕصة ِذَش عاَ صٕذوق
االوته ٌٍرُّٕح اٌذوٌُح .
.3اذّاَ اجشاءاخ اٌرصىَد عًٍ أرخاب اٌّذساء اٌرٕفُزَُٓ فٍ اٌثٕه اٌذوٌٍ وواٌىواٌح اٌذوٌُح
ٌعّاْ االعرثّاس MIGA
.4اذّاَ اجشاءاخ اٌرصىَد عًٍ ذحىًَ لغُ ِٓ فائط ِىاسد اٌثٕه اٌذوٌٍ ٌرجذَذ ذّىًَ
صٕذوق االئرّاْ ٌغضج واٌعفح اٌغشتُح .
ِ.5راتعح ِىظىع ِغاهّح اٌعشاق فٍ صٕذوق االلصً واٌمذط وذغذَذ االلغاغ اٌّرشذثح
ورٌه ظّٓ ُِضأُح وصاسج اٌخاسجُح .
ِ.6راتعح ِىظىع أعّاَ اٌعشاق اًٌ ععىَح تٕه غشَك اٌحشَش ظّٓ اعرشاذُجُح اٌحضاَ
واٌطشَك .
ِ.7راتعح ِىظىع أعّاَ اٌعشاق اًٌ ععىَح اٌثٕه االوستٍ العادج االعّاس واٌرُّٕح
. EBERD
.8اذّاَ ِىظىع اذفالُح جّهىسَح اٌعشاق ِع اٌىواٌح اٌذوٌُح ٌعّاْ االعرثّاس () MIGA
واجاتح اٌثٕه اٌّشوضٌ تزٌه .
.9دعُ ِششح دوٌح االِاساخ اٌعشتُح اٌّرحذج ٌشغً ِٕصة اٌّذَش اٌرٕفُزٌ ٌٍّجّىعح اٌعشتُح
فٍ صٕذوق إٌمذ اٌذوٌٍ .
.11اوّاي ِىظىع ِىافأج ٔهاَح اٌخذِح ٌّذَش عاَ صٕذوق االوته ٌٍرُّٕح اٌذوٌُح واجاتح
اٌصٕذوق اٌّزوىس تزٌه
.11اٌرصىَد عًٍ ععىَح أعّاَ دوٌح (ذىفاٌى) فٍ ِؤعغح اٌرّىًَ اٌذوٌُح (. ) IFC
ِ.12راتعح ِىظىع اجرّاع اٌصٕذوق اٌّشرشن ٌٍغٍع وذىٍُف عفُش جّهىسَح اٌعشاق فٍ
الهاٌ  /هىٌٕذا ِٓ اجً حعىس االجرّاع (ٌٍ )65صٕذوق اٌّشرشن ٌٍغٍع .
ِ. 13شاسوح وفذ وصاسج اٌّاٌُح تشأعح اٌغُذ اٌىوًُ وععىَح عذد ِٓ اٌّعُٕٓ فٍ اٌىصاسج فٍ
االجرّاعاخ اٌغٕىَح ٌٍثٕه وصٕذوق إٌمذ اٌذوٌُُٓ ٌعاَ  2118فٍ أذؤُغُا .

إٔجاصاخ لغُ اٌّىاسد اٌثششَح ٌشهش أٍَىي
 ِراتعح وِشاجعح لغُ اٌمىي اٌعاٍِح . اٌرٕغُك ِع دائشج اٌّىاصٔح /اٌّالن /اٌمطاع اٌعاَ تشأْ ذشفُع اٌّىظفُٓ اٌّغرحمُٓ حغةاٌّذج االصغشَح .
 ذُ اصذاس ( )121وراب ٌٍجهاخ اٌّعُٕح ٌٍصٕذوق اٌعشالٍ . تٍغ عذد األواِش اإلداسَح اٌّرٕىعح اٌّىاظُع ( )25اِش اداسٌ.
 اٌّشاسوُٓ فٍ اٌذوساخ ( )3فٍ ِشوض اٌرذسَة اٌّاٌٍ. -االَفاداخ (ِ )3ىفذَٓ حعىس اجرّاعاخ خاسج اٌعشاق .

أجاصاخ لغُ اٌعاللاخ اٌّاٌُح اٌعشتُح ٌٍشهش أٍَىي ٌعاَ 2118
 1ـ ذى إػذاد رسانح انى صُذوق انُمذ انؼزتً  /انذائزج االلرصادٌح وانفٍُح ترأرٌخ 2112/9/2
تشأٌ َرائج اسرثٍاٌ إحصاءاخ يانٍح انحكىيح فً انذول انؼزتٍح .
 2ـ ذى إػذاد يطانؼح نهسٍذ انًذٌز انؼاو ترأرٌخ  2112/9/6تشأٌ إسهاياخ انؼزاق فً انًُظًاخ
انذونٍح واإللهًٍٍح .
 3ـ ذى ذشوٌذ لسى انذراساخ وانثحىز تانًؼهىياخ انرً ذرؼهك تؼًم لسى انؼاللاخ انًانٍح انؼزتٍح
وانخاصح تانًؤسساخ انًانٍح انؼزتٍح تُاءا ً ػهى ياورد تًذكزج لسى انذراساخ انًؤرخح فً
. 2112/9/13
 3ـ ذى إػذاد انكراب انًزلى ع.ع 1013/فً  2112/9/10وانًىجه انى وسارج انرجارج  /دائزج
انؼاللاخ االلرصادٌح انخارجٍح تشأٌ انرمزٌز انذوري انزاتغ تؼذ انًائح ػٍ َشاط انحساب انًىحذ
نهًُظًاخ انؼزتٍح انًرخصصح .
 4ـ ذى إػذاد يطانؼح نهسٍذ انًذٌز انؼاو ترأرٌخ  2112/9/10تشأٌ يذكزج إَشاء تُك نهرًٍُح
واالسرثًار فً انؼزاق .
 5ـ ذى إػذاد انكراب انًزلى ع.ع 1039/فً  2112/9/23وانًىجه انى انذائزج االلرصادٌح /
يكرة انًذٌز انؼاو تشأٌ انًسىدج األونٍح نهرمزٌز االلرصادي انؼزتً انًىحذ نؼاو . 2112
 6ـ ذى إػذاد يذكزج انى لسى انذونٍح ترأرٌخ  2112/9/12تشأٌ دخىل اذفالٍح ذًىٌم يشزوع
ذُشٍظ سراػح أصحاب انحٍاساخ انصغٍزج (  ) SARPلٍذ انرُفٍذ .
 0ـ ذى إػذاد انكراب انًزلى ع.ع 1039/فً  2112/9/23وانًىجه انى انذائزج االلرصادٌح /
يكرة انًذٌز انؼاو تشأٌ يسىدج انرمزٌز االلرصادي انؼزتً انًىحذ نؼاو . 2112
 2ـ ذى إػذاد يطانؼح نهسٍذ انًذٌز انؼاو ترأرٌخ  2112/9/20تشأٌ َرائج اسرثٍاٌ إحصاءاخ يانٍح
انحكىيح فً انذول انؼزتٍح وذى ذشوٌذ صُذوق انُمذ انؼزتً تانًطهىب تًىجة انزسانح
االنكرزوٍَح فً . 2112/9/31
 9ـ ذى اػذاد يذكزج نهسٍذ انًذٌز انؼاو ترأرٌخ  2112/9/24تشأٌ فؼانٍاخ اذحاد انًصارف
انؼزتٍح .
 11ـ ذى اػذاد يطانؼح نهسٍذ انًذٌز انؼاو ترأرٌخ  2112/9/24تشأٌ دورج ( يحاسة لاَىًَ
اساليً يؼرًذ ) .
 11ـ ذى اػذاد يطانؼح نهسٍذ انًذٌز انؼاو ترأرٌخ  2112 /9/24تشأٌ دورج ذذرٌثٍح تؼُىاٌ (
اػذاد انًىاسَاخ انفصهٍح حسة يرطهثاخ انثُك انًزكشي ) .

 12ـ ذى إػذاد انكراب انًزلى ع.ع 1051/فً  2112/9/31وانًىجه انى وسارج انشراػح  /دائزج
انثحىز انشراػٍح وػذد يٍ انجهاخ تشأٌ االجرًاع انزاتغ نهجُح ذًىٌم انًشارٌغ انصغٍزج
وانًرىسطح .

أجاصاخ لغُ االعرثّاساخ ٌشهش اٍَىي 2118
 -1يراتؼح ذحىٌم حصح انصُذوق انؼزالً يٍ االرتاح انًرحممح نهشزكاخ انؼزتٍح انًشرزكح
انرً حممد ارتاح خالل ػاو . 2110
 -2انرُسٍك يغ يًثهً وسارج انًانٍح نحضىر اجرًاػاخ يجانس االدارج وانجًؼٍاخ انؼًىيٍح
نهشزكاخ انؼزتٍح انًشرزكح .
 -3انرُسٍك يغ انجهاخ انمطاػٍح نرشوٌذَا تاهى يحاضز ولزاراخ يجانس االدارج وانجًؼٍاخ
انؼًىيٍح وانثٍاَاخ انًانٍح ػٍ حضىر يًثهٍها اجرًاػاخ يجانس االدارج وانجًؼٍح
انؼًىيٍح نهشزكاخ .
 -4حضىر ػذج اجرًاػاخ يغ جهاخ يخرهفح الػًال ذخص لسى االسرثًاراخ .

