انجازات قسم العالقات المالٌة العربٌة والدولٌة لشهر اذار 2019
 .1اعذاد عذد مه التقارير بشأن الفعاليات االقتصادية والمؤتمرات لعذد مه الذول وعذد مه المعارض
التجارية المختلفة .
 .2متابعة موضوع االجتماعات الربٌعة للبنك وصندوق النقد الدولٌٌن التً ستعقد فً واشنطن .
 .3متابعة موضوع االجتماع السنوي الرابع واالربعون لمجموعة البنك االسالمً للتنمٌة ( مراكش ) فً الممكلة
المغربٌة .
 .4اقتراح تأجٌل انظمام العراق الً البنك االوربً  EBRDلحٌن تعدٌل مواد اتفاقٌة انشاء البنك .

 .5ترتٌبات اجتماع مجلس مساهمً المؤسسة للدورة  46دولة الكوٌت
 .6متابعة موضوع استثمار بنك بٌروت واالقطار العربٌة من قبل الوكالة الدولٌة لضمان االستثمار
وائتمان الصادرات ( . )MIGA
حٌث تم كتابة
 .7متابعة موضوع االكتتاب فً زٌادة رأسمال البنك الدولً زٌادة عامة وزٌادة خاصة
مطالعة للسٌد الوزٌرونحن بأنتظ ار الجواب لحد االن .
 .8متابعة اجراءات رسالة الدعوة من رئٌس صندوق النقد العربً الموجه الى السٌد الوزٌر بشأن
تسمٌة ممثلٌن من وزارة المالٌة من اج ـــل المشاركة فً االجتم ــاع السادس للجن ـــة الفنًــــة
( عربستات ) .
 .9قرارات القمة العربٌة التنموٌة  :االقتصادٌة واالجتماعٌة بٌروت 2019/
 .10اسهامات العراق فً المنظمات العربٌة والدولٌة
 .11متابعة موضوع المساهمات مع الوزارات التً حضرت االجتماعات بخصوص المساهمات المالٌة .
 .12ارسال تعامٌم للوزرات التً لم تحضر االجتماعات بخصوص المساهمة .
شعبة الترجمة
الترجمة من اللغة االنكلٌزٌة الى اللغة العربٌة -:
 .1ترجمة رسالة مرسلة من السٌد مٌرزا حسن الى السٌد وزٌر المالٌة المتعلقة ببٌانات تقرٌر انشطة
االعمال (. )2020
 .2ترجمة رسالة مرسلة من السٌد وكٌل وزٌر المالٌة فً حكومة الصومال الفٌدرالٌة مرسلة الى السٌد
مدٌر عام الصندوق العراقً المحترم بخصوص الدٌون الصومالٌة المستحقة .
 .3ترجمة رسالة مرسلة من المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار بخصوص تحدٌث اضافً
للقوانٌن المذكورة .
 .4ترجمة رسالة مرسلة من السٌد مٌرزا حسن الى السٌد وزٌر المالٌة بخصوص تسمٌة رئٌس جدٌد
للبنك الدولً .
 .5ترجمة وثائق تعرٌفٌة لبنك سنغافورة .
 .6ترجمة رسالة صندوق النقد الدولً بخصوص االجتماعات الربٌعٌة .
 .7ترجمة رسالة البنك االسالمً موجهة الى مدٌر عام الصندوق العراقً المحترم
 .8ترجمة رسالة مرسلة من السٌد حازم الببالوي  /صندوق النقد الدولً بخصوص المراجعة الخامسة
عشر المتعلقة بصندوق النقد الدولً .

 .9ترجمة رسالة مرسلة من السٌد عٌاز سٌد خٌون  /الم دعً العام ووزٌر االقتصاد ومحافظ جمهورٌة
فٌجً بخصو ص اللجنة المشتركة المتعلقة بمكافئات المدراء التنفٌذٌٌن والنواب للعام . 2019

 .10ترجمة رسالة مرسلة من صندوق النقد الدولً حول المشاركة فً ورشة العمل الثالثة المغلقة حول
الرؤٌة المؤسسٌة لصندوق النقد الدولً حول تدفقات رأس المال .
الترجم ة من اللغة العربٌة الى اللغة االنكلٌزٌة -:
 .1ترجمة اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العراقٌة الكورٌة
 .2ترجمة اجتماعات اللجنة العراقٌة البالروسٌة .
شعبة االلتزامات
 .1تم رفع مطالعة الى السٌد الوزٌر المحترم حول تسدٌد مساهمة العراق فً منظمة الكمارك العالمٌة .
 .2تم اعداد كتاب الى المجمع العلمً العراقً  /بشأن اسهامات العراق فً المنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة
 .3تم اعداد كتاب الى دائرة الموازنة الجارٌة بشأن استراتٌجٌة الموازنة االتحادٌة للمدى المتوسط
(. ) 2022 -2020
 .4تم اعداد كتاب الى دائرة المحاسبة  /بشأن تسدٌد مساهمة العراق فً منظمة الدولٌة االنتربول .
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