
 (صحفي بيان)

 العراقية للعملة تهريب عملية عن االجتماعي التواصل وسائل بعض تناقلته لما البنك ينفي 

 

ة تناقلتتتع  وتتتل التتتال  الجتاالعتتت  ال فتدتتتاظه دفيتتتع  فتتت فا تل تتت   فتتت   وتتتل  لتتتاع الجودلتتت
جغيتتا   الجو القفتتةف  تته عتتنا فع يتتتا ظلف تتا اللتتك الج نتتا الجد يتت ا الجو القتتهف ال دتت  الجتت ا ال تتا 

أا  ت  فتتتتا جلودلتتتتة الجو القفتتتتةا ا تتتته الجاقتتتع الجتتتت ا فن تتتته  فتتتت  الج نتتتتا  عتتتتا  ظتتتم ظدلفتتتتاع
 :ظدلفة ت  فاف  ان  فا  الم ف فم ال ته

 

الم الجعتتتتنا فع الجدو ا تتتتتة   تاتتتتتي الج نتتتتتا الجد يتتتتت اف اتاتلتتتتت  ظتتتتتم الجعتتتتتنا فع  ا1
 . اجودلة الجو القفةف دم  فث الجشي  االجلام االجدا ة االج فكة الجااع

الجدا تتتتتتال دتتتتتتع الجف تتتتتتاع ال دنفتتتتتتةف اا ال ة  اشتتتتتت  الج نتتتتتتا الجد يتتتتتت ا  دتا وتتتتتتة  ا2
يتتت ع  تتته دفيتتتع الج تتت فاا ظلدتتتا  الم  نتتتاا  تتتا ع ف الجاا ففتتتة التتت ا الع الجتتت ا  الجتتتته  ق
 .الج  ث  ف اف دم ق   ال ف  ة ال دنفةف ظ ك ع ت ا يلفاع لا فة أ  

ه جتتك فتتتك الجو تتا ف  تتتل ال مف ظلتتل  تت   ال ا الع اجتتك فتتتك ظ  تت ا  عتتا ة ظلنفتتة  تت ا3
 .  فاع الج اجفة الن ا عا  اال الك  فيالا  ل ف اال  تع الجت

ف الم الج نتتتتا الجد يتتتت ا في تتتتع ظدلتتتتت   تتتته  ا  الجي اظتتتتة الجواجدفتتتتةف اف القتتتتا النتاف تتتتا ا4
ق ع  ال تتت ال ال دتتم عتتنع الجتتا ع الجتتل الجعتتفغة الجن الفتتةف ا تتع فتت الا  اال قتتاك تلللتتلفة تت َّ تق

 . ه ي  د  لة إجل  فم اللتالد ا  ه الجو الع
 ا   تتتت   الجنفتتتت  دتتتتم الج لتتتت ف ادتتتتم الننتتتتا ن تتتت ل  دتتتتم ظدلفتتتتاع الجتشتتتتاف  الجتتتتته تفتتتت ا5

الجناف تتتةف ادن تتتا الج نتتتا الجد يتتت اا  يللدتتتا  ففتتتع إ تتت    تتت   الجدؤللتتتاع   دؤللتتتات
 اجفتتتتا ف تو  تتتتع الجتتتتل د تتتت   تتتت   ال  تتتتت ال العا اتتتتت ته  تتتت   الج فدتتتتة ا نفا تتتتا  د لفتتتتا  

الظتتتتالم الج نتتتتا ظتتتتم ندتتتتا ال تفايفاتتتتت  االجلتتتتفي ة ظلتتتتل لتتتتو  ع الجفتتتتاك دت الدنتتتتة دتتتت
 .الجنفاح الجع  ف      الجتفلف  دم   ال

 

ال ا تتا ف  الافتت ال  تتام الج نتتا الجد يتت ا ف فتتا  التتال  التظتتالك يا  تتةف تتتااه الج ق تتة  تته تنتتاا 
االجدعتتت  ه  تتته  جدتتتا جالا تتتا  دفتتت  الج قففتتتة دتتتم ا تتتا  لتتتل فة ظلتتتل اللتتتتف ال  الجنلتتتاك الجدتتتاجه

 .الجو الع
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