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 الموافقةبتوصية 
وفقا للمبادئ الواردة ف:  جمهورية العراقالمجلس التنفيذي مدعو للموافقة على تسوية المساهمات المستحقة على 

 .31إلى  31الفقرات من 

 

 مقترح لتسوية المساهمات المستحقة على جمهورية العراق

 المقدمة -أوال
ف: مناقشات  جرى الدخولوبالتال:،  .أشارت جمهورية العراق إلى رغبتها ف: إعادة االنخراط مع الصندوق -1

 .("المستحقات")والت: سيشار إليها من اآلن فصاعدا باسم  له بهدف تسوية مساهماتها المستحقة

وأعقب ذلك  .، تشاطر الصندوق مسودة اتفاق بشأن تسوية المستحقات مع السلطات العراقية6131ف: عام  -2
 .6132و 6131عدة اجتماعات واتصاالت ف: الفترة ما بين 

ديد مدفوعاتها المستحقة، واقترحت ، أجابت السلطات العراقية الصندوق بأنها ملتزمة بتس6132ف: عام  -3
 .لالتفاق )الملحق األول( معدال امشروع

، تلقى الصندوق رسالة رسمية من السلطات العراقية تؤكد على موافقة الحكومة العراقية على 6132وف: عام  -4
 .االتفاق )الملحق الثالث(

 السياق القطري -ثانيا
دوالر أمريك: ف: عام  720 6العراق بلد متوسط الدخل بلغ فيه نصيب الفرد من الدخل القوم: اإلجمال:  -5

أكثر البلدان الفتية ف:  أحد(. والعراق 6131مليون نسمة )عام  1131تعداد سكانه حوال:  كما بلغ، 6131
هائلة من الموارد الطبيعية تمتع العراق بثروة يسنة. و  31عن  سكانهالعالم، إذ يقل أعمار حوال: نصف 

وموارد مائية وفيرة. وقد  ،والبشرية، إذ لديه ثالث أكبر احتياط: للنفط ف: العالم، واحتياط: ضخم من الغاز
بلد متوسط الدخل ف: سبعينات القرن الماض:، وطّور بنى أساسية جيدة ونظما لحظ: العراق بوضعية 

نه، وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، أدى سوء حسنة األداء للتعليم والرعاية الصحية. إال أ
لحاق الشلل باقتصاده.  الحوكمة والنزاعات إلى تقويض مؤسسات البلد وا 

 .كانت أكثر سوءا منها إال أن سوق النفط ،بافتراضات متحفظة إلى حد ما 6132تم إعداد ميزانية عام  -6
ويبحث العراق اآلن عن جملة أوسع من  ،االقتراضتلبية جزء كبير من النفقات من خالل  حالياويتوجب 

والجهات المانحة الثنائية، وأسواق السندات المحلية والدولية  ،المصادر، بما ف: ذلك صندوق النقد الدول:
 لردم هذه الفجوة.

إلى أن مؤشرات  قدموعلى الرغم من المعوقات الكبيرة الت: يواجهها جمع البيانات، أشارت المسوحات األ -7
التنمية البشرية والفقر قد ازدادت سوءا ف: تسعينات القرن الماض:، ولكنها شهدت بعض التحسن الضئيل 
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ف: السنوات األخيرة. وعلى الرغم من إمكانياته ليلعب دورا حيويا ف: الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى 
. ما زال يتعثرف: العراق، إال أن قطاع الزراعة ف: العراق التخفيف من الفقر وانعدام األمن الغذائ: والبطالة 

 تهل هذا القطاع ف: الماض: ثان: أكبر مساهم ف: الناتج المحل: اإلجمال:، إال أن مساهموف: حين شكّ 
. ويعتبر 6131ف: المائة عام  131إلى  6116ف: المائة عام  1تراجعت بصورة مضطردة من حوال: 

الفقر والبطالة، وهو يؤدي  المنتشرة مثلر السبل مباشرة واستدامة لمعالجة المشاكل االستثمار ف: الزراعة أكث
 .إلى إدخال تحسينات ملحوظة على مجاالت حيوية ضرورية كالصحة والتعليم

 مساهمات العراق المستحقة للصندوق تسديد ات فيتأخير  -الثاث
، والتزمت 3111ديسمبر/كانون األول  31 بتاريخصادقت جمهورية العراق على اتفاقية إنشاء الصندوق  -8

 200 283 6دوالر أمريك: كمساهمة أولية على شكل سند أذن:. وتم تحصيل  000 000 20بدفع مبلغ 
 دوالر أمريك: لم يتم تحصيله بعد. 800 716 13مما يبق: رصيدا قدره  ،دوالر أمريك: من هذا السند األذن:

ر أمريك: على شكل سند أذن: كمساهمة ف: التجديد األول لموارد دوال 000 099 31والتزم العراق بدفع مبلغ  -9
 الصندوق، وحتى اآلن لم يتم تحصيل كامل هذا المبلغ.

وثيقة مساهمة ف: التجديد الثان: لموارد على شكل دوالر أمريك:  000 000 2كذلك تم االلتزام بمبلغ قدره  -11
 الصندوق، وحتى تاريخه لم يتم تحصيل كامل المبلغ.

دوالر أمريك: للتجديد الثامن لموارد الصندوق، دفع  000 500 1عالوة على ذلك، تعهد العراق بمبلغ قدره  -11
 .دوالر أمريك: 000 000 1منها حتى تاريخه 

 .)الملحق الرابع(دوالر أمريك:  800 815 46إجمال: المساهمات المستحقة إلى  يصلوبالتال:،  -12

 حقةمقترح لتسوية المساهمات المست -رابعا
 دوالر أمريك:. 800 815 46اتفق الصندوق وجمهورية العراق على أن مجموع المبلغ المستحق يصل إلى  -13

، إال ف: 6131بدءا من عام  دوالر أمريك: 000 500 2سيسدد المبلغ المستحق على دفعات سنوية قدرها  -14
 حال تسديد المبلغ كامال ف: قسط واحد.

 ف التسويات الدولية.سُتدفع المبالغ لحساب الصندوق ف: مصر  -15

يدرك الطرفان بأن دفع الدولة العضو للمبلغ المذكور أعاله بالكامل وفقًا لهذا االتفاق يعف: الدولة العضو  -16
ويخليها من المسؤولية عن جميع أنواع االلتزامات أو المطالبات المستحقة للصندوق اآلن، أو الت: قد 

 .31غ المستحق المذكور ف: الفقرة تستحق له من الدولة العضو ف: ما يتعلق بالمبل

ويظل ساري المفعول حتى الوفاء  .يدخل هذا االتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ توقيع كال الطرفين عليه -17
 الكامل بااللتزامات المنصوص عليها ف: هذا االتفاق.

وف: حال لم يتم السداد على النحو المتفق عليه  .سيسعى الطرفان إلى حل أي خالف بينهما بالطرق الودية -18
.ألي سبب من األسباب، سيتفق الطرفان على جدول زمن: جديد للسداد
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 5102حتى عام مساهمات العراق متأخرات 

 المبلغ بالدوالر األمريك:

على شكل وثيقة  على شكل سند أذني المبلغ المتعهد به تجديدات الموارد
 مساهمة

 المتأخرات

 800 716 13  800 716 13 000 000 20 المساهمة األولية

 000 099 31  000 099 31 000 099 31 التجديد األول

 000 000 2 000 000 2  000 000 2 التجديد الثان:

 800 815 46 000 000 2 800 815 44 000 099 53 المجموع

 


