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كـــــانــت الـــطـــــاولـــــة الــــــرابعـــــة قــــــد اتخـــــذت مــن
)مـديـونيـة العـراق( عنـوانـا لفعـاليـاتهـا وحضـر
جلــســـاتهــا جـمع كـبـيــر مـن املهـتـمـني بــالــشــأن
االقـتصـادي من املـدعـوين العـراقيـني املغتـربني
والعــرب مـثل االســاتــذة د. فــريــدة الـنقــاش ود.
شـــوقـي خـمـيــس ود. عـصـــام عـــزيـــز شـــريف ود.
كـاظـم حبـيب فـضاًل عن االسـاتــذة عبـد الـرزاق
الــصــــايف و نــــوري عـبــــد الــــرزاق سـكــــرتـيــــر عــــام
منـظمــة تضــامن شعــوب اسيـا وافــريقيـا، وكـان
الـبحـث الـثــانـي للـطــاولـــة بعـنــوان )املــديــونـيــة
اخلـارجيـة وسبـل معاجلـتها يف اطـار التـرتيـبات
املـسانـدة لصنـدوق النقد الـدولي، قدمه الـسيد
فـالح حسـن علوان البـاحث يف وزارة التـخطيط
والتعـاون االمنـائي وقـد اجنـزه بـاملشـاركـة مع د.

باتع خليفة هالل و جاء فيه. 
املديونية اخلارجية وسبل

معاجلتها يف اطار الترتيبات
املساندة لصندوق النقد الدولي

يـعـــــــد الـــــــديــن اخلـــــــارجــي عـلـــــــى الـعـــــــراق مــن
التحـديــات املهمــة للــسيـاســة االقتـصـاديـة الن
عـبء الدين الذي خلفه النظـام السابق جسيم
ال ميـكن لـالقتـصــاد العـــراقي حتـمله وخــدمـته
ويعيق اجلهـود التي تبذل النـطالقته واستعادة
عافيته، ان املبالغ  التي سوف يحتاجها العراق
العـــــادة االعــمـــــار هــــــائلـــــة نــتــيجــــــة لالهــمـــــال
والـتــــدهــــور يف الـبـنــــى الــتحـتـيــــة واخلــــدمــــات
االجتمـاعية حـيث اهملت احلكـومة االستـثمار
يف الـبنى التحـتية نتـيجة للحصـار االقتصادي
والعقـــوبـــات االقـتـصـــاديـــة املفـــروضـــة مـن قـبل
االمم املـتحدة عـلى العـراق انذاك ، نـاهيك عن
مــــا دمـــــرته احلــــرب االخـيــــرة وحــــوادث الــنهـب
والـــسلـب الـتـي حــصلـت بعـــد 2003/4/9 . وقـــد
نــتج عـن االزمــــات املــتعــــاقـبــــة وزيــــادة تخــــريـب
املبــانـي العــامــة وخـطــوط االنــابـيب الـنفــطيــة
واجهــــــزة االتـــصــــــال والــنـقل وخـــطــــــوط املــــــاء
والكهربـاء وشهدت مستـويات الصحـة والتعليم
انحـــــدارًا شـــــديــــــدًا بعـــــد ان كـــــانــت مــن افـــضل
املــسـتـــويـــات يف الــشـــرق االوسـط وهـنـــا نــسلـط
الـضــوء علــى بعـض اجلــوانب املـهمـة واملـتمـثلـة

مبا يلي :-
.1 الـــــديـــــون اخلـــــارجــيـــــة اشـكـــــالــيـــــة مـكـلفـــــة

لالقتصاد العراقي :
تـشيـر االحصـائيــــات التــي قـامت بهــــا منـظمــــة
الـــتـعــــــــــــاون والـــتـــنـــمـــيـــــــــــة االقـــتـــــصـــــــــاديــــــــــــة )
 (O.C.D.Eوبعض املؤسـسات املالـية االخرى
، ان مجـمـــوعـــة الـتـــزامــــات العـــراق ازاء دائـنـيه
اخملتلفـني يبلغ )42.1( مليار دوالر حتـى نهاية
عــام 1991 مــوزعــة علــى الـنحـــو التـــالي )12.0(
مليار دوالر قـصيرة املدى و )30.1( ديـون بعيدة
املـدى وال يضم هـذا الرقم املـبالغ الـتي قدمـتها
دول اخللـيج العــربي خالل احلـرب العــراقيـة –
االيـــرانـيـــة حـيـث اعـتـبـــرت يف حـيــنهـــا )مــنحـــا
ومسـاهمـات( ولكن بـاضـافـة هـذه الـديـون يصل
االجمــالي الــى )170.0( مليـار دوالر ، وهــو رقم
مـذهل خصوصاً عند مقارنته بالدخل السنوي
والـذي يـبلغ بحــدود )25( مليــار دوالر . ويف كل
االحـوال فــان حسـاب الفـائـدة الـسنـويـة املقـدرة
)8%( وفق الـــسلــطــــات العـــراقـيــــة املعـنـيـــة فـــان
اجـمـــالـي الـــديـن قـــد وصل الـــى )72.2( ملـيـــار
دوالر حـتى نهـاية عـام 1997 ، وهو رقم يـتضمن
بحــسـب خـبـــراء الـبــنك الـــدولـي قـيـمـــة تـــراكـم
الـفائـدة التـي بلغت )30.1( ملـيار دوالر اضـافة
الى اصل الدين اخلارجي غير ان خبراء البنك
الـدولي يرون ان الـدين العراقي ميـكن ان يتوزع

كما يلي : 
) )20.6( ملـيـــار دوالر ديـــون + فـــوائـــد قـصـيـــرة
املـــدى ثم )51.6( مـليــار دوالر ديــون اســـاسيــة +
فوائـدها علـى املدى الـطويـل( . وعليه فسـيكون
العراق مضـطرًا الن يدفع سـنويًا فـوائد تقدر بـ

)5.8( مليار دوالر .
.2 الديون اخلارجية والعوائد النفطية  :

النقـد الــدولي، تعـتبـر نـسبـة مـدفـوعـات الــدين
الـى حجـم الصــادرات النفـطيـة يف العـراق احـد
املـؤشـرات املهمـة للـوصـول الـى تصـديـر احلجم
احلقـيقـي للـــديـن اخلـــارجـي وهـــذه الـــوضعـيـــة
تـــدعـــو اخلـبـــراء الـــى الـتــســــاؤل ، هل ســيكـــون
العــراق قــادرًا علــى احتــرام تعهــداتـه املتــراوحــة
بــني )5.8 و 10.8( ملـيــــار دوالر سـنــــويــــا ؟ قــــد
يـكــــــون اجلــــــواب بـــنعــم اذا مــــــا قــــــدرنـــــــا حجــم
الصـادرات النفـطيـة احملـتملــة فسـيظل الـنفط
املـصــدر الــوحـيــد الــذي يـــؤهل العــراق لــســداد
ديـونه وعـلى هـذا الصعـيد تـدل الدراسـات التي
اجـــــرتهــــا )االوبـك( ان االحـتـيــــاطـي الــنفــطـي
العــراقـي يـبـلغ نحـــو )112( ملـيــار بــرمـيل وهــو
مــرشح الن يـبـلغ بحـسـب رأي اخلـبــراء الــروس
والفــرنـسـيني )214( مـليــار بــرمـيل يـضــاف الــى
ذلــك )3360( ملــيــــــار مــتــــــر مــكعــب مـــن الغــــــاز
الــطــبــيعــي ، لـكــن اســتخـــــراج هـــــذه الـكــمــيـــــات
يـفتــرض استـثمــار نحــو )20( مـليــار دوالر ممــا
يجعل الـسينـاريـو اخلـاص بـذلـك مسـتحياًل يف
الـوقت احلاضـر . وقبل الدخـول يف حتليل هذه
االرقـــــام واثـــــرهـــــا علـــــى مـــســتقــبل االقـتــصـــــاد
العــراقي ال بـد مـن التـفكيـر بــاملنـاهج املعـتمـدة
لـدى املـؤسسـات املـاليـة الـدوليـة حلسـاب معـدل
خــدمــة الــديـن وهــذا  مــا يـنـطـبق ايـضـــا علــى
تـثـبـيـت درجـــة الـــديـن فــبحــسـب املـبـــادئ الـتـي
يعـتـمــــدهــــا صـنــــدوق الــنقــــد الــــدولـي والـبـنـك
الـــدولــي واالنكـتـــاد ، فـــان كـل بلـــد تـبـلغ قـيـمـــة
خـــدمـــة الـــديـن الـــى ديـــونه )15%( او اكـثـــر مـن

وقائع طاولة املدى املستديرة يف كردستان

بـــــدرجـــــة خـــــاصـــــة تــتـــــوخـــــى حــصـــــر وتــبـــــويــب
املستحقـات التي بذمـة العراق ومتـابعة إلغـائها
او شـطبهـا او جــدولتهــا نظــرا لتـشـتت الـدوائـر

املسؤولة عنها يف الوقت احلاضر .
.2 نظـرا ألهـميـة إيــرادات النـفط يف االقـتصـاد
العـــراقي لــذا يـقتـضــى إدارة هــذه املــوارد بــشكل
سلـيـم مـن خالل وجـــود شفـــافـيـــة يف حتـــركـــات
أمــوال امليــزانيـة ويف هـذا اجملــال يجب الـتمـييـز

بني نوعني من اآلليات االدخارية هما : 
أ. صـنـــــاديق االدخــــار الـتـي تــضـمــن لألجـيــــال
القـادمــة االستفـادة مـن الثــروة النفـطيــة حتـى

بعد نفاد املوارد النفطية .
ب. صـنــــاديق الـتـثـبـيـت ، الـتـي حتـقق انـتــظــــام

االنفاق العام . 
.3 اعــادة تقــومي مـشــروعــات القـطــاع العــام من
النـواحي االقـتصـاديــة وإخضـاع فعـاليـاتهـا الـى
قـوى السـوق وربط اإلبقـاء  عليهـا ضمن ملـكية
الـدولـة مبــا حتققهــا من أربـاح حقـيقيــة بعيـدا
عــن أشكـــال الـــدعــم احلكـــومـي ومـــا متـثـله مـن
اسـتـنـــزاف مــــوارد حقـيقـيــــة للـــدولـــة احملـــدودة

أصال.
.4 تطوير صناعة الغاز الطبيعي وتصديره الى
اخلـارج عبـر تـركيـا الـى دول أوربـا الغـربيـة ودول
املـنطقـة لإليفـاء بجـزء من مـستحـقات الـديون

وفوائدها. 
.5  تطـويـر األنـظمــة الضـريـبيـة مبـا يـزيــد من
مـواردهـا للـدولـة حيـث هنـاك مكـامن ضـريـبيـة
واسعـة حــاليــا ومتــوقعـة يف املــستـقبل ميـكن ان
تشكل موردا ملموسا  إليرادات املوازنة العامة.

.6 معــــاجلــــة أشـكــــال الفـــســــاد اإلداري واملــــالـي
واالقتـصــادي كــافــة وخــاصــة مــشكلــة الـتهــريب
الــتــي متـــثل اســتــنــــــزافــــــا خـــطــيـــــــرا للــمــــــوارد

االقتصادية .
.7 رفع كفـاءة الـقطـاعــات اإلنتــاجيـة الــزراعيـة
والــصـنـــاعـيـــة خـــاصـــة مـن خـالل معـــاجلـــة مـــا
تعـانيه من مشـاكل ومعوقـات متراكمـة حتد من
امكــانــاتهــا الـتنــافــسيــة وزيــادة مـســاهمــاتهــا يف
املؤشـرات الكليـة لالقتصـاد وتخفيـض معدالت
الـبطـالـة وحتقـيق التـشــابك الـقطـاعـي احمللي

وزيادة استغالل املوارد . 
.8 إعــــادة الـنــظـــــر بحــــريــــة سـيــــاســــة الــتجــــارة
املعتمـدة حالـيًا للحـد من انعكـاساتهـا السلبـية
علـى أداء الـقطـاعـات االقـتصـاديـة الـتي تـواجه
ظـروف تنافـسية غـير متـكافئـة وكذلك ملـواجهة
سـيــــاســــة اإلغــــراق الـتـي نـلحــظهــــا يف الـــســــوق

احمللية يف الوقت احلاضر . 
.9 إدخــال القـطـاع اخلـاص كـشــريك يف تـنفيـذ
املــشـــروعـــات اإلمنـــائـيـــة اجلـــديـــدة كـــاملــشــــاريع
اإلنتاجـية واخلدميـة القائمـة واململوكـة للدولة
بهدف االستفـادة من إمكانيات القطاع اخلاص
يف رفع إنتاجية هذه املشروعات وتطوير أدائها .
.10 تـهيئـة منـاخ اسـتثمـاري مالئم يـوفـر الثقـة
لالستثـمارات الـوافدة ويـساعـد علـى رفع كـفاءة
تخـصيص املـوارد وتطـوير أسـواق املال الـوطنـية
وتشجـيع وتعبئـة املدخـرات واستثـمارهـا محلـيًا
وزيـادة مـشـاركـة الـقطـاع اخلــاص يف االستـثمـار
والـتنـميـة ويف جـميع اجملـاالت واألنــشطـة الـتي
كــانت يف املــاضـي مقـصــورة علــى القـطــاع العــام

ومؤسساته.
.11 اطالع الـــوزراء واللجـــان املـكلفـــة مبـتـــابعـــة
املـديــونيـة اخلــارجيــة علــى البــرامج األســاسيـة
لصنـدوق النقد الـدولي والبنـك الدولي ملـراقبة
التـطورات احلـاليـة اخلاصـة بإلغـاء او شطب او
جــدولــة املــديـــونيـــة وذلك بــإبـــداء النـصــائح يف
اطــار عمـليــة حتـضيــر املــوازنــة العــامــة للــدولــة
والـتـي تـتـمـــاشـــى بــشـكل واسـع مع مـتــطلـبـــات
 (SBA)ومحـــاولـــة الـــوصـــول بــــاالنفـــاق الـــى

مستويات مقبولة .
.12 التأكيـد على ان مستويـات استمرار الديون
يقررها حتليل املؤشرات االقتصادية التالية :-

أ-  احلصـة االسـميــة من املـديــونيـة اخلــارجيـة
الى نسبة التصدير )%( .

ب- احلصـة االسـميــة من املـديــونيـة اخلــارجيـة
إلى نسبة االستيرادات )%( .

ج- احلصـة االسـميــة من املـديــونيـة اخلــارجيـة
إلى نسبة الناجت احمللي اإلجمالي )%( . 

.13 التـــأكيــد علـــى تنـفيــذ الـشــروط الــواردة يف
بــرنــامـج التـــدبيــر االحـتيـــاطي بــاعـتبــاره أمــرا
ضــروريــا ملــواصلــة الـتقــدم احلــاصـل عن طــريق
تخفيض ديـون العراق لهذه الدول والتي تشكل
حــــــوالــي )40%( مـــــن ديـــــــون العــــــراق لــتـحقـــيق
االسـتقرار املالي واالقتـصادي من خالل السعي

الى ما يلي :-
أ-  تخفـيـض الــدعـم املقـــدم السعــار املــشـتقــات

النفطية وذلك بزيادة أسعار هذه املشتقات.
ب- اعـــادة الهـيـكلـيـــة لقـطــاع الـنفـط والــسـمــاح
للقطـاع اخلـاص بــاستيـراد املـشتقـات النفـطيـة
واعادة بيعهـا والدخول يف الـصناعات  الـنفطية

عدا اإلنتاج .
ج- اسـتمــرار تــدقـيق حـســابـــات البـنك املــركــزي
العـــراقـي الــسـنـــويـــة وفـق مقـــايـيــس الـتـــدقـيق

الدولية .
.14 الـطلب من جـامعة الـدول العربـية مبـبادرة
لـتحقيق املصـاحلة الـعربيـة ملعاجلـة التحـديات
التي بـاتت تهـدد العـراق وذلـك بشـراء جـزء من
هــذه الــديــون واملــدة ال تقل عـن خمــس سنــوات
حتـــى يتـمكـن العــراق مـن اإليفــاء بـــالتــزامــاته
املتـرتبــة عليه وإعـادة جـدولـة ديـونه احلـاليـة او
شــطــبهـــا هـــذا مـن نـــاحـيـــة، وإلعــطـــاء فـــرصـــة
ملـشاريع التـنمية الـتي هي بحاجـة الى العمالت

الصعبة من ناحية أخرى.

إلكـمـــال عـنـــاصـــر خــطـــة اإلشـــراف الـتـنـمـــوي
وتهـيـئـــة بـــرامج الـتـــدريـب علـــى إدارة اخملـــاطـــر

واإلشراف املصريف.
ب. وضع خــطـــــة إعـــــادة تـــشـكــيل الـفعـــــالـيـــــات
للـمصــارف اململـوكـة مـن قبل الـدولــة وكخطـوة
أولــى نحـو خـطــة اإلصالح فـســوف يتـم تقيـيم
)7( بنــوك مملــوكــة للــدولــة علــى إن يـنجــز يف
كـانون الـثانـي وسوف يـنتظـر التقيـيم النهـائي

للتثبيت من قبل صندوق النقد الدولي.
ج. تطويـر العناصر القانونيـة والنقدية لشبكة
نـظـام أمـنيــة لغــرض التـأكـد مـن إن أعمـال إي

مصرف ال يشوبها الشك.
د. قــــانــــون الـبـنـك املــــركــــزي املــــالـي يـــسـمـح له
بـــإصـــدار الـتـعلـيـمـــات حـــول قــضـــايـــا أنــظـمـــة
املـدفـوعـات، ولهـذا الـسـبب فـانه قــد مت تطـويـر
تعلـيمـات نـظـام املـدفـوعـات، مبــا يحقق نـظـام
مـــدفـــوعـــات امـن وكفـــوء. وبــشـكل خـــاص فـــان
التعليـمات سـوف تسـمح للبنـك املركـزي إجازة
وتـنــظـيـم وأشـــــراف علــــى نــظــــام املــــدفــــوعــــات
املـوضوعـة لدى املـصارف الـتجاريـة واملؤسـسات

املالية الوسيطة األخرى.
هـ. إنـشـاء مـركـز مقـاصــة آلي كجـزء مـن نظـام
مـــدفـــوعـــات ومتـت جـــدولـتـه للعـمل يف شـبـــاط

 . 2006
و. األخـذ بـالتــدقيق اخلــارجي للـبنك املـركـزي
وسـيبــدأ االخـتبــار ملــركــز املقــاصـــة اآللي يف 31
كانون األول كجزء من اختبار املرحلة الثانية. 
س. األخـذ بالـتدقيق اخلـارجي للبنك املـركزي
بحلـول مـنتـصف عـام )2005( وسـيبـدأ اخـتيـار

املرحلة الثانية.
ح. إعـــادة الـنــظـــر يف الـنــظـــام املـــالـي لـلقــطـــاع
النفـطي وإعداد خطـة بناء شـاملة نهـاية 2005
. وسـيبــدأ اتخـاذ اخلـطـوات جملــابهــة القـضـايـا
احلكوميـة يف القطاع النفطـي مبا ينسجم مع

توجهات هيئة الرقابة واالستشارة الدولية 
ط. إصدار التعلـيمات حول إجـازة البنوك وفق
نـــســب معـيــــاريــــة مـعقــــولـــــة، ويجـب ان تـــــوقع
الــتـعلــيــمـــــات مــن قــبل أحملـــــافـــظ وتــنــــشـــــر يف

اجلريدة الرسمية.
ثانياً :- املديونية اخلارجية:

فـيمــا يـتعلق بــاملــديــونيــة اخلــارجيــة البــد من
مـنــــاقـــشــــة امـكــــانـيــــة الـتــــوافـق مع الــــدائـنـني

التجاريني وذلك من خالل :- 
أ. الدفع النقدي .

ب. دين مقابل دين .
مع االخـذ بنظر االعتبار كـيفية احلصول على
E.P.C.A)( االمـوال وعالقــة ذلك بـاتفــاقيـة

وتاثير ذلك على املوازنة العامة للدولة . 
ان مـستـويــات استمـرار الـديـون يقـررهـا حتليل

املؤشرات التالية :-
* احلــصـــة االسـمـيـــة مـن الـــديـن الـــى نــسـبـــة

التصدير )%( .
* احلــصـــة االسـمـيـــة مـن الـــديـن الـــى نــسـبـــة

الناجت احمللي االجمالي .
املقترحات والتوصيات الناجعة
حلل مشكلة املديونية اخلارجية
التي تواجه االقتصاد العراقي

مما تقـدم يتضح لنا  جـسامة مديـونية العراق
اخلـارجيــة والتي تـعتبــر مسـالـة خـطيـرة يجب
معاجلتهـا بكل الوسـائل املمكنـة من اجل عودة
العــراق الــى صف الــدول املــؤهلــة لـلتـطــور مع
بــدء القــرن احلــادي والعـشـــرين بــأمل مـشــرق
ونهضـة متكاملـة )اقتصاديـة واجتماعـية ( لذا

ويف هذا اجملال نوصي باالتي : 
.1 ملـواكبة مـهمات املـديونيـة اخلارجيـة للعراق
وتـــــدعــيــم مـــــركـــــزه املـــــالــي الـــــدولــي يــتــــطلــب
اسـتحـــداث مهـمـــة مـــركـــزيـــة يـــرأسهـــا مـــوظف

التـسـديــد بنفـس طـريقـة الــسحب وعلـى مـدى
سـنتـني وعلــى أســاس ربعـي تنـتهـي بعــد خمـس
سـنوات ، مع الفـرض ان نسبـة الفائـدة على كل

قسط هي اقل من )%4( .
،S.B.A) ( عنــد انتهـاء املـراجعـة الفـصليـة *
سـيتم إعداد حتديـد نهائي فيمـا إذا كان العراق
مؤهال أو غير مـؤهل إلطفاء )20%( الباقية من

الديون . 
وحدة تنفيذ اتفاق االستعداد

(S.B.A)   االئتماني
ان وحــــدة تــنفـيــــذ ) (S.B.A، تعـتـبــــر هـيـئــــة
تنسيق عبر الوزارات مسؤولة عن تقدمي تقارير
شهـــــريـــــة الـــــى رئــيــــس الـــــوزراء حـــــول الــتقـــــدم
S.B.A)( احلــــــــــــــاصــل يف ايــفــــــــــــــاء شــــــــــــــروط
ولـلعــــروض علــــى االقل فــصلـيــــا الــــى مـجلـــس
الـوزراء قبل املراجعـة الفصليـة لصنـدوق النقد

الدولي.
ب- مـتــطلـبـــات تــنفـيــــذ اتفـــاقـيـــة الـتـــرتـيـبـــات

املساندة يف معاجلة ازمة املديونية : 
ان البرنامج املؤقت للتدبير االحتياطي سيوفر
الـــشــــروط لـتـحقــيق االســتقــــرار االقـتــصــــادي
واملالـي ، ومن ثم فـان استمـرار عمليـة االصالح
االقـتصــادي خالل فتــرة التحـول نحـو اقـتصـاد
الـــســــوق سـيـكــــون امـــــرا مهـمــــا الدامــــة الـنـمــــو
وحتقـيق االهـــداف االقتـصــاديــة واملـــاليــة علــى
االمـد املتــوسط ، اضـافـة الـى ذلك ، فـان جنـاح
تنـفيذ هذا البـرنامج سوف يـؤدي الى تخفيض
نـــسـبــــة كـبـيــــرة مـن ديـــــون العــــراق . فـتــنفـيــــذ
الـــــشـــــــروط الـــــــواردة يف بـــــــرنـــــــامـج الــتـــــــدبــيـــــــر
االحتياطي يعتبر امرا ضروريا ملواصلة التقدم
احلـــاصل علــى طــريـق تخفـيـض ديـــون العــراق
لهـــذه الـــدول والـــدائـنـني االخـــريـن والـتـي تــبلغ
)130( ملـيــار دوالر، حـيـث سـيـتـم شـطـب نـسـبــة
30% مـن هذه الديون بعد التـوقيع على اتفاقية
التـدبيـر االحتيـاطي املنـوه عنه سـابقـا والبـالغ
)35( ملـيـــار دوالر ويـتــبعهـــا شـطـب نــسـبـــة %20
اخـرى )25( مـليــار دوالر عنــد االيفـاء بـشـروط
املــرحلـــة الثـــانيــة مـن االتفـــاقيــة يف عــام 2008،
حـيث يـفتــرض اعـتمــاد نفـس االسـس الـتي مت
التـوصـل اليهـا خلـفض ديـون العـراق مع نـادي
بـاريـس، ان البـرنــامج سيـوفـر االطـار للـسيـاسـة
االقتصـادية ولالصالحـات االقتصـادية واملـالية
واالداريــــــــــــة خـالل عــــــــــــام 2006 ، وســــيـخـــــــضـع
للـمراجـعة الـفصليـة وفق مـعايـير مـتفق عليـها
لـالداء الــكـــمـــي واالداء الـهـــيــكـلـــي ومـعــــــــايـــيــــــــر
تـاشيـريـة للـوقـوف علـى مـدى التقـدم احلـاصل

على طريق تنفيذ البرنامج. 
اهداف البرنامج : 

يهدف برنامج التـدبير االحتياطي إلى حتقيق
االسـتقــرار االقـتـصـــادي ووضع األســس للـنـمــو
املـتـــــواصـل علـــــى األمـــــد املـتـــــوســط والــتحـــــول
بـاالقتصـاد العـراقي نحـو اقتصـاد السـوق. وقد
تخـطــى هـــذا البــرنــامج مـســاحــة واسعــة علــى
صعيد السياسات االقتـصادية واملالية واإلدارية
والتـي رتبـت التـزامــات يتــوجب علــى احلكـومـة
العــــراقـيــــة تــنفـيــــذهــــا ووفقــــا ملعــــايـيــــر كـمـيــــة
وتـاشيـرية وتـوقيتـات محددة لـتوفـير املعلـومات
واملؤشـرات عن مـدى التـزام احلكـومة وجنـاحها
يف تـنفـيـــذ الـتـــزامـــاتهـــا جتـــاه صـنـــدوق الـنقـــد
الــــدولـي؛ وان الـــسـيــــاســــات الـتـي اعـتـمـــــدتهــــا
احلـكــــــومـــــــة لعــــــام 2006قـــــــد وضعــت لــتـكــــــون
مـنـــسجـمــــة مع مــضـــامـني بـــرنــــامج الـتـــدبـيـــر

االحتياطي والتي هي: -
أوال- اإلصالحات الهيكلية: 

أ. تطـويــر استـراتـيجيــة تنـميـة وطـنيـة وتقـويـة
القابليـة التنظيمية واإلشرافية للبنك املركزي
وعلــــى الـبـنـك املــــركـــــزي وضع مـــســــودة خــطــــة

النـسبة عاليـة انخفضت فترة الـسماح والعكس
صحـيح وفـتــرة تـســديـــد ال تقل عـن )30( سـنــة

بفوائد رمزية.
اهداف البرنامج االساسية :

* تركـيز االقتـصاد العـراقي الكلي يف إطـار منو
مستدام يف املدى املتوسط .

* تعزيز احلكم الراشد والطاقم اإلداري .
*. إعـادة جـدولـة املـوارد بـاجتـاه قـطـاع الـنفـط
بـعـــيـــــــدًا عـــن الـــــــدعـــم املـعـــمـــم نـحـــــــو الـــــــدعـــم
االجــتــمـــــــاعــي املـــــــوجـه وتـقـــــــدمي اخلـــــــدمـــــــات
االجـتمــاعيــة مبــا يف ذلك الـتعلـيم ، الـصحــة ،

االمن واملد الكهربائي املنتظم .
* انـطالق املـرحلــة الثــانيـة خلفـض )30%( من
مديـونيـة العـراق اخلارجـية حـسب اتفـاق نادي

باريس .
* معـــــاجلـــــة حـــــاجــيـــــات مــيـــــزان املـــــدفـــــوعـــــات
احلقـيقـيـــة الـتـي قـــد تـنـتج عـن اعـــادة الـبـنـــاء

والتاهيل يف العراق .
مضمون االتفاق :

* يـسري االتفاق يف كـانون االول )2005( لدعم
برنامج احلكومة االقتصادي لعام .2006 

* حجم القـرض املقتـرح يبلـغ حوالي )475.4(
SDR)( مليــون من حقـوق الــسحب اخلـاصـة
أي مــــا يعـــادل )40%( مـن حــصــــة العـــراق لـــدى

الصندوق .
* االتفـــــاق احــتــيـــــاطــي ، مبعــنــــــى انه ال يـحق
للـعراق ان يـسحب من الـقرض ان هـو اراد ذلك

.
* يـراجع الـبرنـامج كل ربـع عام، وعـليه ستـكون
هناك خمس مراجعات يف خالل عمر البرنامج

املقدر له )15( شهراً.
تنفيذ االتفاق : 

* قــرض االسـتعــداد اإلئـتمــانـي، يقــدم دفعــات
فصلـية ربعـية، يـبدا صـرف الدفعـة األولى عـند
تـوقـيع االتفـاق امـا الـدفعـات الفـصليــة الثالث
الـبـــاقـيـــة فــسـيـــرتـبــط إطـالقهـــا مبـــدى جنـــاح
احلكـومــة يف حتقيـق اخلطـة اخلـاصــة بتقـليل
الـدعم وزيـادة اإليرادات العـامة، وتـبدأ املـدة من
نهـاية كـانون االول )2005( حتـى مارس )2007(
وبــانـتهــاء املــراجعــة الفـصـليـــة األخيـــرة سيـتم
إعـــداد حتـــديــــد نهـــائـي فـيـمـــا إذا كــــان العـــراق
مؤهال أو غير مـؤهل إلطفاء )20%( الباقية من

الديون .
* املـبــــالغ اخملــصــصـــة ، هـي حــصــص مبـــوجـب
املساعدة الطارئـة )450( مليون دوالر ، بالنسبة
لهـذا البـرنـامج يـستمـر ملـدة )15(  شهـرًا ، وهـذا
يعني )700( ملـيون دوالر تقـدم كل ثالثـة اشهر
علــى سـت دفعـــات أولهـــا يف شهــر كــانــون االول،
والثـــانيـــة يف شبـــاط، والثـــالثــة يف أيــار )2006(،
الـرابعة يف )2006(، واخلـامسة يف تـشرين االول

)2006(، والسادسة يف شباط )2007( . 
* ان الدفعـات سيتم سحبهـا ألغراض معـاجلة
االخـتالالت يف ميـزان املـدفـوعــات ، مع مـراعـاة
ان املـبـــالغ ســتكـــون يف حــســـاب وحـــدات حقـــوق
الــسحب اخلـاصــة، وبهـذا فــان االتفــاق سيـتيح
ملـســـؤولي الــصنــدوق زيــادة ثقـتهـم بقــدرة وقــوة

االقتصاد العراقي. 
* مراجعة البرنامج، تتم مراجعة البرنامج كل
ثالثـة أشهـر ملـالحظـة مـامت إجنـازه ومـا مقـدار
االلـتزام بـاألهداف الـعامـة املوصـوفة يف رسـالة
الـنـــوايـــا ، علـــى ان يقـــدم تقـــريـــر إلــــى مجلــس
مـحـــــــافــــظـــي الــــصـــنـــــــدوق عـــن تـقـــــــدم الـعـــمـل
الستـحصـال املـوافقـة علـى االسـتمـرار  بـاجتـاه
ضخ السحوبـات الباقية استنـادا الى ان معايير

األداء مت استيفاؤها . 
* تـتم إعــادة النـظــر بــاملبــالغ اخملـصـصــة لهــذا
اجملـــال سـنـــويـــا ، وان يـبـــدأ الــســـداد بعـــد ثالث
سنوات من تاريخ سحب الدفعة األولى ، ويكون

قـيمـة عـائـدات صـادراته يعـتبـر مفلـســًا لكن اذا
تــراوحت هــذه القـيمــة بـني )15%  و 25%( فهــذا
يعــنــي ان الـــبلــــــد دخل دائــــــرة خـــطــــــر فقــــــدان
الــسيــولـــة ، حتــى ولــو كــان يــدفع مـسـتحقــاته
الـسنويـة الن هذا االلتـزام ال ميكن ان يؤدي يف
هـذه احلـالـة اال علـى حسـاب حـاجـاته للتـنميـة
االقتصـاديـة وبنـاًء عليه فـانه ال يـستـطيع ابـدًا
ان يدفع مجمل دينه اخلارجي . اما يف الوضع
املعـاكس فان الـعراق سيكون مـضطرًا الن ينفق
مـن )33%( الـــى )35%( مـن مـــداخـيـله خلـــدمـــة

ديونه املتناهية خاصة 
.3 عبء املــديـــونيــة اخلـــارجيــة علــى الـتنـميــة

االقتصادية يف العراق   :
تعــد تفــاقـم املــديــونـيــة اخلــارجـيــة واحــدة مـن
الـتحــديــات اجلـسـيمــة الـتي تــواجـه االقتـصــاد
العـــــراقــي ، والــتــي تعـــــود بـــــدايــــــاته الــــــى اوائل
الثمانينيات نتيجـة تقلص الصادرات النفطية
العــــراقـيــــة وانـخفـــــاض اسعــــارهــــا يف الـــســــوق
الــدوليــة الــى جــانب تــزايــد االعبــاء البــاهـظــة
للحــرب العــراقيـة االيــرانيـة . ان خـطـورة هـذه
املـشكلـة تكمن يف ان تـسديـدها وبـسبـب طبيـعة
االقتـصاد العـراقي االحادي القـطاع ، ال يتـاتى
اال مــن خالل العـــوائـــد مـن العـملـــة االجـنـبـيـــة
التـي يحصل عليهـا القطر مـن تصديـر النفط
بـــاعـتـبـــاره املـصـــدر الـــوحـيـــد تقـــريـبــــًا للعـملـــة
االجــنــبــيـــــة بــــســبـــب ضعـف اداء القـــطـــــاعـــــات

االنتاجية يف االقتصاد . 
دور اتفاقية الترتيبات املساندة

لصندوق النقد الدولي يف
معاجلة ازمة املديونية اخلارجية 

بدأ العـراق خطواته االولـى مبعاجلـة املديـونية
مـنـــــذ االشهــــر االولـــــى بعـــــد سقــــوط الـنــظــــام
الـــســـــابق بــــالــتعــــامـل االيجــــابـي والـبـنـــــاء مع
املؤسـسات املاليـة الدولية ومنهـا صندوق النقد
الـدولي ، والبـنك الدولي اضـافة الـى مؤسـسات
االمم املــتحــــدة ، حـيـث وقـع العــــراق وصـنــــدوق
النقـد الدولي علـى برنامج املـساعدات الـطارئة
EPCA)( ملـــــــرحـلـــــــة مـــــــا بـعـــــــد الــنـــــــزاعـــــــات
(Emergency Post Conflict
  (Assestmentللفـترة من ايلـول 2004 الى
كــــــانــــــون اول 2005 والــــــذي كـــــــان يهــــــدف الــــــى
مـســاعــدة العــراق علــى اجــراء اصالحــات علــى
مـستـوى االقـتصـاد الكلي واملـؤسـسي واالداري .
وبـانتهـاء هـذا البـرنـامج وبـسبب تـأخيـر تـنفيـذ
جـــانـب مـن هـــذه االصالحـــات جـــراء اسـتـمـــرار
حـالـة عـدم االستقـرار ، فقـد تقـدمت احلكـومـة
بطلب الـى صنـدوق النـقد الـدولي للـدخول يف
SBA)( بـــــرنـــــامـج للــتـــــدبــيـــــر االحــتــيـــــاطــي
 (Stand By Arrangement)، ويهـــــدف
هـــــــذا الــبـــــــرنـــــــامـج الـــــــى مـــــــواصـلـــــــة تــنـفــيـــــــذ
الــــســتـــــراتـــيجــيـــــة الــتــي ســـبق وان بــــــدأت بهـــــا
احلـكــــومـــــة العــــراقـيــــة عــــام 2004 واسـتـكـمــــال
االصالحـات الـتي يـؤشــر بهـا مبــوجب بـرنــامج

املساعدات الطارئة .
أ. سـبل ووســـائل معـــاجلـــة املـــديـــونـيـــة يف اطـــار

اتفاقية صندوق النقد الدولي :
بتــاريخ 2004/2/21 اصــدر نــادي بــاريـس قــراره
بخـصوص مـتابعـة وحتديـد مضـمون مـستقبل
االقـتــصــــاد العـــراقـي، القــــرار يهـتـم بجـــزء مـن
الــــديــــون الــــرسـمـيــــة الــضخـمــــة علــــى العــــراق
والبــالغـة )130( بـليــون دوالر. وبعــد مبــاحثـات
طـويلـة قـد مت التـوصل الـى اتفـاق مع صنـدوق
الـنقـــد الـــدولـي يف متــــوز 2004 علـــى الــصـيغـــة
DSA)( الـنهائيـة لتحلـيل استدامـة املديـونية
والـتي اعـطـت العــراق احلق يف احلـصــول علــى
تخفـيـض لــديـــونه اخلــارجـيــة بـنــسـبــة )%90 -
95%(، وقـــدم هـــذا الــتحلـيل الـــى نـــادي بـــاريــس
بــاعـتبــاره ميـثل احـــد متـطـلبــات الــذهــاب الــى
الـنــــادي واســــاســــًا للــمفــــاوضــــات مـعه ومـن ثـم
املفــاوضــات الـثـنــائـيـــة مع الــدول الــدائـنــة مـن
اعضاء النـادي بعد التـوصل الى اتفـاق وتوقيع
مذكرة التفاهم مع النادي ، والغراض معاجلة
مـشكلـة الـديـون اخلــارجيـة واجـراء مفـاوضـات
مع الـدائـنني ال بــد من الـتثـبيـت من مـديــونيـة
العراق مـصنفة علـى مستـوى الدول والشـركات
الدائنة ومطابقتها مع ارقام املطالبات املقدمة
من الـدائـنني ، ومـن ثم  تقـسـيم الـدائـنني الـى

أربع فئات :-
االولى : الدائنون من اعضاء باريس .

الـثـــانـيـــة : الـــدائـنـــون مـن الـــدول خـــارج نـــادي
باريس .

الثالثة : الدائنون من دول اخلليج العربي .
الرابعة : الدائنون من البنوك وشركات القطاع

اخلاص .
وقــد قــدم العــراق الـــى صنــدوق الـنقــد الـــدولي
مسـودة رسـالـة النـوايـا ) (LOIوالـتي تتـضمن
االطـار العـام للـسيـاسـات االقـتصـاديـة واملــاليـة
والـنقــديــة وبـــرامج اإلصالحــات االقـتـصــاديــة
والتي تـشكل اسـاسـًا لتــوقيع اتفــاق املسـاعـدات
التـي يقــدمهـا الـصنــدوق للــدول بعـد احلـروب
واالضطرابـات املطلوبة مـن اجل ترتيب مفتوح
لـ ) (SBAتـرتـيبـات املـسـاعـدة اجلـاهـزة لـسنـة
2005 ، وذلك بــاحلصـول علـى نـسبـة تخفـيض
عـاليـة من اصل الـدين والـفوائـد التـعاقـدية يف
EPCA)( املرحلـة االولى بعـد توقيع اتفـاقية
ونــسـبــة الـتخفـيـض يف املـــرحلــة الـثــانـيـــة بعــد
تــــوقـيـع اتفــــاقـيــــة )  (SBAوان تـكــــون فـتــــرة
السماح على نسبة التخفيض حيث كلما كانت

الطاولة الرابعة 

فالح حسن علوان 
            د.باتع خليفة هالل 

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1485                     1490 
اليورو                             1845                      1855 
اجلنيه االسترليني          2680                      2690 
الدينار االردني                2065                     2075 
الدرهم االماراتي              425                        435 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 
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