
  انجازات قسم االستثمارات :
  

تحصیل حصة جمھوریة العراق / وزارة المالیة /الصندوق العراقي للتنمیة الخارجیة من االرباح  .1
المتحققة للشركات العربیة المشتركة وتحویلھا الى حساب الصندوق العراقي بالدوالر او بالدینار 

 العراقي .
 من استمرار المساھمة فیھا . تصفیة بعض الشركات المتعثرة التي الجدوى .2
التفاوض مع بعض الشركات العربیة المشتركة لغرض جدولة مستحقاتھا على العراق وتحصیل  .3

 ارباحنا المحتجزة لدیھا .
المتابعة مع الوزارات القطاعیة بشأن تزویدنا بتقاریر عن حضور ممثلیھم في اجتماعات مجالس  .4

 على اوضاعھا المالیة . االدارة لغرض التواصل مع الشركات والوقوف
القیام باتخاذ االجراءات الالزمة الستحصال الموافقات االصولیة من االمانة العامة لمجلس الوزراء  .5

 على طلب بعض الشركات العربیة المشتركة بزیادة مساھمة جمھوریة العراق في رأسمالھا .
العربیة المشتركة المساھم  ركاتتم اعداد برامج من قبل القسم لتوثیق ادق التفاصیل المتعلقة بالش .6

 بھا .
  
  سم العالقات المالیة العربیة :ـق انجازات

  
ـ متابعة تسدید مساھمات العراق الخارجیة في المنظمات العربیة واإلقلیمیة والدولیة  وذلك بموجب كتب 1

القسم وذلك بعد التسدید الصادرة من دائرة المحاسبة كما  یتم تسدید  مساھمات وزارة المالیة من قبل 
  استحصال موافقة السید الوزیر المحترم .

ـ قیام القسم بأعداد واستالم التقاریر الخاصة بمساھمات العراق في الھیئات والمؤسسات المالیة 2  
العربیة المشتركة وأعداد اإلجابات للجھات المعنیة فیما یخص مشاركة العراق في االجتماعات السنویة 

  افظي الھیئات والمؤسسات المالیة المشتركة .المشتركة لمجالس مح
ـ أعداد الموازنة الخاصة بمساھمات العراق الخارجیة في المنظمات العربیة واإلقلیمیة والدولیة  لعام 3

وذلك بعد مفاتحة الوزارات العراقیة والجھات القطاعیة لغرض تزوید القسم بمساھمتھم لیتم بعد 2016
  دائرة الموازنة لغرض ادارجھا في قانون الموازنة العامة االتحادیة. ذلك تدقیقھا وتوحیدھا وتزوید

ـ قیامنا بأعداد تقریر خاص عن المنظمات العربیة والدولیة واإلقلیمیة من حیث المساھمات المالیة  التي 4
  یشارك فیھا العراق والخاصة بالوزارات والھیئات الغیر مرتبطة بوزارة 

ھات غیر المرتبطة بوزارة بخصوص التفاوض مع تلك المنظمات إلعفاء ـ التنسیق مع الوزارات والج5
العراق من الدیون المترتبة علیھ من السنوات السابقة أوالتقسیط تنفیذا" ألعمامي األمانة العامة لمجلس 

 36030/أعمام 8/1/1و.م.ت/ 5/11/2007المؤرخ في  18035/أعمام /8/1/1الوزراء المرقمین م.ت/
  . 11/10/2011في
  

  انجازات قسم االتفاقیات  :ـ
  
  م .ــــــ) مشروع اتفاقیة لتجنب االزدواج الضریبي بین العراق ودول العال 11متابعة اجراءات توقیع (   .1
) لجان مشتركة بین العراق ودول اخرى حیث عقدت لجنتان منھا في بغداد وثالث لجان  5عقدت (   .2

  خارج العراق . 
)  20ن ( ـــــھناك اكثر ماالستثمار بین العراق والسودان بیان الرأي بشأن اتفاقیة تشجیع وحمایة   .3

اتفاقیة ومذكرة تفاھم ومشاریع اخرى تمت دراستھا وبیان المالحظات بشأنھا وارسلت الى الجھات 
  المختصة .
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  قسم القروض  :ـ انجازات
  

قدر تعلق االمر بموضوع متابعة تحصیل مستحقات القروض فأن المتابعة جاریة من قبل لجنة متابعة   -
القروض العراقیة الممنوحة الى الدول العربیة والبلدان النامیة. وكذلك من خالل الرسائل الموجھة من 

  یھا لصالح العراق . السید الوزیر الى وزراء مالیة ھذه الدول لحثھا على تسدید المبالغ المستحقة عل
كمـــا سبـــق ان تـــم توقیـــع مذكـــرات تفاھـم مـــع بعــــض الــــدول المدینــــة مـثل       ( مدغشقر ،   -

موریتانیا ، الیمن ) وھي مستمرة بالتسدید من خالل متابعتنا معھا لھذه التسویة والرسائل الخاصة 
  بالمطالبات .

  
  :ـ  لیةالدوانجازات قسم العالقات 

 
تـــــم استحصال موافقة السید الوزیر على مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مساھمة العراق   .1

) لموارد مؤسسة االنماء الدولیة وتم تسدید مبلغ المساھمة المذكورة وتم ایداع المبلغ 17في الزیادة الـ(
  في حساب المؤسسة لدى البنك العراقي المركزي .

ستكمال اجراءات مساھمة العراق في الزیادة العامة والزیادة االختیاریة في رأسمال المؤسسة االسالمیة ا.2
لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ومتابعة الموضوع مع االمانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي 

  العراقي . 
ساھمتھ في الزیادة العامة في رأسمال البنك توجیھ رسالة الى البنك الدولي طلب فیھا العراق تأجیل م.3

  نظراً للظروف المالیة التي یمر بھا.  2017الدولي الى عام 
مشاركة وفد وزارة المالیة برأسة السید الوزیر وعضویة عدد من المعنین في الوزارة  في االجتماعات .4

  بیرو . في جمھوریة 2015السنویة الخریفیة للبنك وصندوق النقد الدولیین لعام 
طلب المؤسسة االسالمیة لتمویل التجارة تسدید العراق للقسط الثالث من مساھمتھ في رأسمالھا ھذا العام .5

ونحن بصدد استحصال موافقة السید الوزیر على تسدید ما تبقى  2016المستحق للتسدید في عام  2015
على ان یتم  2015كورة ھذا العام من المبلغ المرصود لتغطیة مساھمة العراق في رأسمال المؤسسة المذ

  وان یتم طلب ذلك من المؤسسة مباشرة .  2016تسدید باقي مبلغ  القسط الثالث العام المقبل 
) 300,000استحصال الموافقة االصولیة بشأن المنحة المقدمة من البنك االسالمي للتنمیة وقدرھا (.6

الطبیة المتنقلة في العراق من اجل توفیر العالج الطبي دوالر ثالثمائة الف دوالر وذلك لدعم مشروع العیادة 
  للنازحین واالجئین في العراق وبالتنسیق مع وزارة الھجرة والمھجرین والبنك المركزي العراقي .

) دوالر كمساھمة 5000استحصال موافقة االمانة العامة لمجلس الوزراء على مساھمة العراق بمبلغ (.7
  طوعیة لصالح المفوضیة السامیة لحقوق االنسان . 

%) من مساھمة العراق في الزیادة العامة الرابعة في رأسمال البنك االسالمي 50تسدید القسط االول من (.8
  واعالم البنك المركزي العراقي بذلك عن طریق دائرة المحاسبة .  1/1/2016ي للتنمیة المستحق السداد ف
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