
االستراتيجي لوزارة المالية يؤهل العراق الى المرحلة االخيرة  التخطيط
 . ديونه من تخفيض

 
 

لهـا لمعالجـة   " وزارة المالية التخطـيط االسـتراتيجي محـورًا أساسـيا     اعتمدت
  .العراقي التي لحقت به جراء سياسات النظام البائد مشكالت االقتصاد

رة انجازات متميـزة ومهمـه اطرهـا        فطيلة الثالث سنوات الماضية حققت الوزا     
 بـان العـراق     ٢٠٠٨اعالن صندوق النقد الدولي في االول مـن كـانون االول عـام              

، %)٢٠(اصبح مؤهال للحصول على المرحلة االخيرة من تخفيض ديونه والبالغـة            
  .وان النشاط االقتصادي في العراق في تحسن خالل العام الماضي

 التي اقرها صندوق النقد الدولي كان نتيجـة  العراق الى هذه المرحلة ان وصول
اقتصادية واعية ومثابرة لبناء اقتـصاد متـين يـوازي اقتـصاديات      لجهود مالية

في رفع المستوى المعاشي لالنسان العراقي، خاصـة   الدول المتقدمة ويساهم
لمعالجـة الهـدر فـي    ) التنميـة االقتـصادية   استراتيجية(بعد ان تبنت الحكومة

وتقليل تدخل الدولة فـي النـشاط    ة والدعم النقدي للطبقة الفقيرةموارد الدول
مليــار دوالر، كــان يتطلــب  ١٤٠ان تخفــيض ديــون العــراق البالغــة .االقتــصادي

الـدولي مـن    التعامل مع المؤسسات المالية الدولية المتمثلـة بـصندوق النقـد   
 لـذاخطت وزارة الماليـة فـي هـذا المجـال     .جهة ونادي باريس مـن جهـة اخـرى   

حـسب االتفـاق    %) ٨٠(خطوات واسعة ادت الى تخفيض الديون العراقية بنسبة       
حـسب االتفـاق مـع صـندوق      (%30)  كما حصلت على تخفيض مع نادي باريس،

تضمن منهاج التعامل معه برنامج المساعدات الـضروري بعـد    النقد الدولي الذي
  ٢٠٠٤وقعـه العـراق فـي التاسـع والعـشرين مـن ايلـول عـام         الـذي   النزاعات
ضمن اتفاقية التدبير االحتيـاطي التـي ابرمـت فـي الثالـث       اخرى%) ٣٠(ووالغاء

مـن الـدين عنـد    %) ٢٠( ، على ان تلغـى الــ  2005 والعشرين من كانون االول عام
العـراق بجهـود    كمـا نجـح  .االحتيـاطي  ايفاء العـراق لـشروط اتفاقيـة التـدبير    



اضـافة   المعنيين في الوزارة بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع كل دائني نادي بـاريس، 
 الى ما وعدت به بعض الدول باطفاء ديونها مثل دولة االمارات العربية المتحدة

التـي تبنتهـاوزارة     ان سياسـية االصـالح االقتـصادي   .مليار دوالر ) ٧( والبالغة 
القطـاعين المـالي والمـصرفي الحكـومي      وتطـوير ركزت علـى إنـضاج     المالية

 الرافـدين والرشـيد   والخـاص مـن خـالل إعـادة الهيكلـة لمـصارفنا الحكوميـة       
المديونية الخارجيـة لهـذه المـصارف     واعدادخطة عمل لذلك حيث تم تسوية  

وتـسوية الحـسابات   .بـاريس  التي أثقلت ميزانياتها السنوية وفق شروط نـادي 
المتخصـصة ذات   مع التركيز علـى ممارسـة المـصارف   .االمتقابلة رغم ضخامته

معطلة عن العمـل   عملها بعد أن كانت شبه) عقاري/صناعي/زراعي)  االختصاص
 و تـم زيـادة رأس مـال جميـع المـصارف الحكوميـة      .وباألخص المـصرف العقـاري  

 المـصارف األهليـة مـن     كما دعمت الـوزارة . لتواكب العمل المصرفي العالمي 
مليون دينار بعـد    )٤(لهم بفتح االعتمادات والتي تم زيادتها الى        خالل السماح   

مليون دوالر لكل اعتماد وعلى أساس كفاءة المصرف وكفايـة رأس   (2) ان كانت
يـضعه البنـك المركـزي العرقـي وهـذا مالمـسه المـواطن         ماله والتصنيف الذي

صـل فـي   من خالل التطور والتقدم الحا العراقي والمعنيون في شؤون االقتصاد
النـاتج المحلـي االجمـالي بنـسبة      الدوائرالمالية وما طرأ من زيادة في تقديرات

 2006  تـشرين الثـاني   منذ%) ٢٠(وارتفاع قيمة الدينار العراقي بمقدار %) ١٠(
  .تبنته الوزارة هو دليل واضح على نجاح التخطيط االستراتيجي الذي

-لماليـة بـشقيها التـشغيلي       ، التي اعدتها الكـوادر ا     ٢٠٠٩لتأتي موازنة عام    
واالســتثماري مــستوعبة لكــل متطلبــات مــسيرة التنميــة واالعمــار فــي البلــد  
ومواكبة للتغييرات االقتصادية وتذبذب اسعار النفط واالزمة الماليـة العالميـة           

 .وتأثيراتها السلبية
 


