
 9102اهجازات قسم الاثفاقيات لشهر كاهون الثاوي 

 -: متابعة املشاريع التالية الثفاقيات ثجىب الازدواج الضريبي -0

 . يششوع احفالُت حجُب االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وسهىفاكُا 

 . يششوع احفالُت حجُب االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وانخشُك 

  انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وكىسَا .يششوع احفالُت حجُب االصدواج 

 . ٌيششوع احفالُت حجُب االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وباكسخا 

 . يششوع احفالُت حجُب االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وانهُذ 

 . يششوع احفالُت حجُب االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وانكىَج 

 يششوع احفالُت حجُب االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وهىنُذا 

 شوع احفالُت حجُب االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق و حشكُايش 

 

 -متابعة اللجان املشتركة التالية : -2

  انًصشَت انًشخشكت . –انهجُت انؼهُا انؼشالُت 

  األوكشاَُت انًشخشكت . –انهجُت انؼشالُت 

  انخشكُت انًشخشكت . –انهجُت انؼشالُت 

  انهُذَت انًشخشكت . –انهجُت انؼشالُت 

  انؼًاَُت انًشخشكت . –انؼشالُت انهجُت 

  انسىداَُت انًشخشكت . –انهجُت انؼشالُت 

  انبُالسوسُت انًشخشكت –انهجُت انؼشالُت 

  انسُشَالَكُت انًشخشكت . –انهجُت انؼشالُت 

  انكىسَت انًشخشكت . –انهجُت انؼشالُت 

  انفشَسُت انًشخشكت . –انهجُت انؼشالُت 

 

 -متابعة مواضيع أخرى: - 3

 . احفالُت انخؼاوٌ اإلداسٌ نهىلاَت يٍ انجشائى انكًشكُت يغ يصش 

 . يششوع لاَىٌ حصذَك احفالُت انخؼاوٌ األساسٍ بٍُ انؼشاق ويُظًت انُىَُذو 

 . ٍَانًهحك انخُفُزٌ نًزكشة انخفاهى يغ انجاَب اإلَشا 

 . يششوع احفالُت فٍ انًجال انكًشكٍ بٍُ انؼشاق وسوسُا 

 نخشكُت  االحفالُت انؼشالُت اBTA . 

 . خاسطت انطشَك بشأٌ حطىَش انؼاللاث انخجاسَت وااللخصادَت بٍُ انؼشاق وحشكُا 

 . احفالُت انخؼاوٌ انخجاسٌ وااللخصادٌ وانفٍُ بٍُ انؼشاق وبُغالدش 

 . ٍيمخشحاث حُشُظ احفالُت اإلطاس االسخشاحُج 

 . يششوع يُثاق ػشبٍ نخطىَش انًشاسَغ انصغُشة وانكبُشة 

  انبالؽ انىطٍُ األول نهؼشاق حجاِ احفالُت األيى انًخحذة اإلطاسَت نخغُُش انًُاخ .وثُمت 

 . نماء انسفُش االوكشاٍَ فٍ بغذاد 

 . ٌيششوع لاَىٌ اَضًاو انؼشاق إنً بُك االسخثًاس األسُى 

 . حفؼُم اَضًاو انؼشاق إنً احفالُت كُىحى انًؼذنت 

 شاق وهىنُذا .يششوع احفالُت انخذياث انجىَت بٍُ حكىيت انؼ 

 . اسخضافت يؤحًشاث  اححاد سهطاث انضشائب فٍ انذول اإلساليُت 

 . انهجُت انسُاسُت انًشخشكت 
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 9102اهجازات قسم الاثفاقيات والشؤون القاهوهية لشهر شباط 

 : متابعة املشاريع التالية الثفاقيات ثجىب الازدواج الضريبي -0

  احفالُت االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وحشكُا .يششوع 

 . يششوع احفالُت االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وانخشُك 

 . يششوع احفالُت االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وكىسَا 

 . ٌيششوع احفالُت االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وباكسخا 

 . ٌيششوع احفالُت االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وإَشا 

 ع احفالُت االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وهىنُذا .يششو 

 . ٌيششوع احفالُت االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وانسىدا 

 

 : متابعة اللجان املشتركة التالية -2

  انخىَسُت انًشخشكت . –انهجُت انؼشالُت 

  انًىسَخاَُت انًشخشكت –انهجُت انؼشالُت 

  انسىداَُت انًشخشكت   -انهجُت انؼشالُت 

  انبُالسوسُت انًشخشكت –انهجُت انؼشالُت 

  انبهغاسَت انًشخشكت –انهجُت انؼشالُت 

  انسشَالَكُت انًشخشكت –انهجُت انؼشالُت 

  انهُذَت انًشخشكت. –انهجُت انؼشالُت 

  انسىسَت انًشخشكت. –انهجُت انؼشالُت 

 انكىَخُت انًشخشكت . -انهجُت انؼشالُت 

  خشكت .األسيُُُت انًش –انهجُت انؼشالُت 

  اإلَشاَُت انًشخشكت . –انهجُت انؼشالُت 

  انباكسخاَُت  انًشخشكت  –انهجُت انؼشالُت 

 

 متابعة مواضيع أخرى: - 3

 . يششوع احفالُت نهخؼاوٌ اإلداسٌ نهىلاَت يٍ انجشائى وانًخانفاث يغ يصش 

 . ٍَيششوع انبالؽ انىطٍُ انثا 

  ٍُانؼشاق وبُغالدش .احفالُت انخؼاوٌ انجىٌ وااللخصادٌ وانخجاسٌ ب 

 . وثُمت انبالؽ انىطٍُ األول نهؼشاق حجاِ احفالُت األيى انًخحذة اإلطاسَت نخغُش انًُاخ 

 . انهجاٌ انًشخشكت 

 . احفالُت انخؼاوٌ االلخصادٌ وانفٍُ نهىالَاث انًخحذة األيشَكُت 

  ٌيششوع لاَىٌ اَضًاو انؼشاق إنً احفالُت بُك االسخثًاس األسُى 

  االحفالُت انؼشالُت انخشكُتBTA . 

 . ٍَُأونىَاث يششوػاث انمىا 

 . يبادسة انُطاق وانطشَمت انصُُُت نهخًُُت انًسخذايت 

 . حفؼُم اَضًاو انؼشاق إنً احفالُت كُىحى انًؼذنت 

 . انهجُت انسُاسُت انًشخشكت 

 . يششوع انخؼاوٌ االلخصادٌ وانخجاسٌ وانفٍُ بٍُ انؼشاق وصشبُا 

 ُ( نهجُت انىطُُت انذائًت نهخغُشاث انًُاخُت .55اث االجخًاع )حُفُز حىص 



 يحضش االجخًاع انؼششٍَ نهجُت انىطُُت نخسهُم انُمم وانخجاسة فٍ يُطمت االسكىا 

 

 

 
 
 

  9102انجازات شعبة الشؤون القانونية لشهري كانون الثاني وشباط 
 
انجاز توقيع اتفاقية توطين رواتب موظفين الصندوق مع مصرف الرشيد والمتابعة مع  .1

 المصرف العراقي للتجارة ومصرف التنمية الدولي . 
القانوني ( وإحالة  –انجاز موضوع عقود الصندوق العراقي مع المستشارين ) المالي  .2

 الموضوع لمجلس اإلدارة . 
مكتب  –العربية المتحدة مع ) الدائرة القانونية متابعة موضوع عقارات شركة المالحة  .3

 الدائرة القانونية في وزارة النقل و دائرة التسجيل العقاري العامة ( .  –الوزير 
 شركة الودق مع الدائرة القانونية لوزارة العدل (  –انجاز موضوع دعوى ) خنساء ناجي  .4
قرة كوز  41/م/9/88المرقم / للعقار 937متابعة موضوع االضبارة التنفيذية المرقمة  .5

 العائد للكفيلة ) ذكرى حسن علي ( . 
 مع الدائرة القانونية .   GPSمتابعة موضوع نظام تعقب السيارات  .6
متابعة موضوع أختام شركة المفاخر التجارية المحفوظة لدى القسم المالي مع الدائرة  .9

 القانونية . 
متابعة موضوع دعوى مؤسسة الفريد للنشر و التوزيع مع وزارة العدل / دائرة الدين  .8

 العام . 
متابعة موضوع صرف مبلغ غرامة عن حجز تذكرة خاصة بالسيدة ) إسراء قيس (  .7

 الموظفة في الصندوق العراقي . 
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 9102اهجازات قسم الاثفاقيات والشؤون القاهوهية لشهراذار 

 

 : الازدواج الضريبيمتابعة املشاريع التالية الثفاقيات ثجىب  -0

 . احفالُت حجُب االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وانسؼىدَت 

 . احفالُت حجُب االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وسهىفاكُا 

 . احفالُت حجُب االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق وانخشُك 

 . احفالُت حجُب االصدواج انضشَبٍ بٍُ انؼشاق ولطش 

  ٍبٍُ انؼشاق وهىنُذا .احفالُت حجُب االصدواج انضشَب 

  

 : متابعة اللجان املشتركة التالية -2

  انباكسخاَُت انًشخشكت . –اجخًاػاث انهجُت انؼشالُت 

  انخىَسُت انًشخشكت –اجخًاػاث انهجُت انؼشالُت 

  انؼًاَُت انًشخشكت . –اجخًاػاث انهجُت انؼشالُت 

  انفشَسُت انًشخشكت . –اجخًاػاث انهجُت انؼشالُت 

  انباكسخاَُت انًشخشكت  –اجخًاػاث انهجُت انؼشالُت 

  انبُالسوسُت انًشخشكت –اجخًاػاث انهجُت انؼشالُت 

  انًىسَخاَُت انًشخشكت –اجخًاػاث انهجُت انؼشالُت 

  انمطشَت انًشخشكت –اجخًاػاث انهجُت انؼشالُت 

  انسىداَُت انًشخشكت –اجخًاػاث انهجُت انؼشالُت 

 انخشُكُت انًشخشكت –لُت اجخًاػاث انهجُت انؼشا 

  االسيُُُت انًشخشكت –اجخًاػاث انهجُت انؼشالُت 

  انكىَخُت انًشخشكت –اجخًاػاث انهجُت انؼشالُت انؼهُا 

 متابعة مواضيع أخرى: – 3

 . احفالُت انخؼاوٌ االلخصادٌ وانفٍُ بٍُ انؼشاق وأيشَكا 

 .نماء انسفُش األوكشاٍَ فٍ بغذاد 

 انمطشٌ . –ًال انؼشالٍ انًهخمً األول نشجال اإلػ 

 . يحضش االجخًاع انؼششٍَ نهجُت انىطُُت نخسهُم انُمم وانخجاسة فٍ يُطمت االسكىا 

 . يششوع احفالُت فٍ يجال انخؼاوٌ انكًشكٍ بٍُ انؼشاق وسوسُا االححادَت 

 لاَىٌ حصذَك احفالُت انخؼاوٌ االلخصادٌ وانخجاسٌ وانفٍُ بٍُ حكىيت جًهىسَت انؼشاق وانىالَاث 

 انًخحذة األيشَكُت .

 . انهجُت انسُاسُت انًشخشكت 

  يؤحًش اإلطشاف  . COP24 

 . حفؼُم اَضًاو انؼشاق انً احفالُت كُىحى انًؼذنت 

 ( ( الحفالُت االيى انًخحذة االطاسَت نهخغُُشاث انًُاخُت )24لشاساث يؤحًش دول االطشافcop24) 

 

 

   

 



 

 9112لشهر اذار انجازات شعبة الشؤون القانىنية          

 
 . بُاٌ سأٌ / يزكشة 

 . دػىي يؤسست انفشَذ نهُشش وانخىصَغ 

  انبشاضؼُت .555/22انؼماس انًشلى / 

 . دػىي ) خُساء َاجٍ ػبذ انهطُف ( / ششكت انىدق 

 ) ٍحى حىلُغ واَجاص احفالُت حىطٍُ انشواحب يغ ) يصشف انششُذ / يصشف انخًُُت انذون 

  لشِ كىص انؼائذ نهكفُهت ) ركشي حسٍ  45/و/9/88انؼماس انًشلى  26/  932االضباسة انخُفُزَت انًشلًت

 ػهٍ ( . 
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