
متبادلة من معالي السید وزیر المالیة الى یتابــع الصندوق تحركھ االول لتحصیل مستحقات القروض العراقیة الممنوحة الى الدول العربیة  والبلدان النامیـــة من خالل الرسائل ال
  ـالمدینة وكاالتي: الى الـدول نظرائھ في ھـــذه  الدول المدینة والتنسیق مع وزارة الخارجیة ومع لجنة متابعة القروض الممنوحة

  

لغایة ایلول  ٢٠٠٦) الف دوالر شھریا" الى السفــارة العراقیــــة فــي صنعـاء حیث بلغ مجموع ماتـم تسدیده للفـترة مـن اب/١٠٠استمرار الجانب الیمني بتسدید مبلغ قدره (            
  ) ملیـار  دینــار . ٧٫٤٥٩ـادل ( ) ملیون دوالر مایع ٦٫٧٠٠(  ٢٠١١/
  

حی�ث ع�رض الجان�ب  ٢٠٠٩/  ٨/  ٩ـي ف�ـي الصندوق بصدد متابعة موقف السودان م�ـن المس�تحقات العراقی�ة خاص�ة بع�د اللق�اء ال�ذي تـ�ـم مـــ�ـع  وزیـ�ـر االقتص�اد السودان�         
  السوداني وجـود مستحقــات لھ على جھات عراقیة تعادل او تزید عن المستحقات العراقیة مما یقتضي الوقوف على تفاصیل تلك المستحقات .

  

  توقفت المطالبة في الوقف الحاضر لظروفھا االقتصادیة .                   
  

لمستحقات وابدى استعداد بالده الیة اقتراحـات نواكشوط بتفاصیل ا اقرت موریتانیا على لسان وزیر مالیتھا بالمدیونیة تجاه العــراق بعد ان تم تزوید سفارتنا فــي                   
الموریتاني وتم التنسیق مع وزارة الخارجیة  على مقترحاتنا بـشأن التحـرك علـى الجانب ٩/١/٢٠١١بشأن معالجـــة تلـــك المدیونیـــة وحصلت موافقة معالي السید وزیر المالیة في 

  الذي یتم فیھ استقبال الوفد الفني العراقي المعني بموضوع تسویة مستحقات القروض  .  لمفاتحة الجانب الموریتاني لتحدید الوقت والمكان
                

) ورسالة سكرتیر نادي  HIPC( یتابع الصندوق بعد تسلم رسالة وزیر المالیة فـــي افریقیا الوسطــى  التـــي یدعو فیھا الى اعــادة الدیـــــن وفــــق مبادرة الـ                      
مستشار القانونـي رفعت الى االمانة العامة لتـــــي یدعـــو فیھـــــا الــى معاملـــــة افریقیا الوسطى وفــــق المبادرة المذكورة وتــم اعــداد صیغـة اتفاقیـة من قبـل الباریــــــس ا



المبلغ الینا بكتاب وزارة  ٢٠١١/ ١للمصادقــة علیھا وتمـــت المصادقــــة بالقـرار التـــي بــــدورھا احالتھـــا الــــى مجلــــس شورى الدولة  ٢٠٠٩/  ٦/  ٢٤لمجلس الوزراء في 
  . ١٠/١/٢٠١١في   ٦١العدل / مجلس شورى الدولة المرقم  

  

لمستحقة على زامبیا عن القرضین بناءً علـــى طلب النائب عاشور حامد الكربولي بخصوص توفیـــر مادة النحاس لشركـــة الشھیـــــد ( عامریة الفلوجة ) مقابل الدیون ا             
لمعاودة اللقاء بین ممثلینا للوصول الى تفاھم مشترك حول  ٢٠/٣/٢٠١١في    ٣١٩ة  الحكومیین تم التحرك مجدداً على دولة زامبیا من خالل رسالة معالي السید وزیر المالیة المرقم

ابالغنا بالموعد من قبل وزارة  معالجة مستحقات القروض وطلب تزویدنا بما یرغبون عرضھ خالل ھذه االجتماعات حیث تم تحدید اكثر من موعد للقاء معھم اال انھ بسبب تأخر
  حة الجھات العلیا واخذ الموافقات الالزمة حالت دون تحقق ھذا اللقاء . الخارجیة وضیق الوقت لمفات

  
  
  

  

تسدید مستحقـات القـرض بالتنسیـــق مــع وزارة الخارجی�ة والس�فارة  لحث دولـــة مالي علــى ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢٨متابعـــة رسالــة معالي السید وزیر المالیة المؤرخـــة قي            
  ).    ١٢/٢٠١٠/  ٢٢ فــي ١٠/٩/٥/٩٨٧٨٣( ) وكتاب وزارة الخارجیة ١٩/١٠/٢٠١٠في  ٢١٦١العراقیة فـي داكار والمتابعة مستمرة (كتابنا المرقم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

الـذي تم فیھ اعادة جدولة المستحقـات والشطب وفق اتفاقیة نادي باریس و  ٢٠١٠/ ٥/  ٦تتـــم المتابعـــة من خـــالل الصنـــدوق العراقي للتنمیـــة الخارجیة لمحضر اتفــاق            
  حسب المحضر . ٢٠١١/ ١٥/١١و  ١٥/٥و    ٢٠١٠/  ١١/  ١٥ ) ملیون دوالر المستحقین في١٠٫٠٥٠تسدید االقساط الثالثة البالغھ( 

       

وع الدیون المستحقة على موزمبیق خالل اجتماعات ان تتم مناقشة موض ٢٠١١/  ١٠/  ٢٦في   ٢٢٦نسب معالي السید وزیر المالیة بھامشــة على اصل مطالعتنا المرقمة            
  البالغ الجھات الموزمبیقیة بھ .  ٢٠١١/  ١٢/  ١٢في    ١٩٣٤صندوق النقد الدولي وتم اعالم وزارة الخارجیة بذلك بكتابنا المرقم  

  



                                  
رض الممنوح وتم اعـــداد رسالة من یتابع الصندوق العراقي للتنمیة الخارجیة رسالة معالي السید وزیر المالیة الى وزیر مالیة النیجـــــــر لحثھ على تسدید مستحقات الق           

  )  . ٢٠١٢/  ١/  ١٥في    ٦٧الموضوع والمتابعة مستمرة لمتابعـــة الرد ( كتابنا المرقم ولـــم نتسلـــم الرد بشأن  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢٨معالـــي وزیـــر المالیــــة فــــــي 
  

مع الجانب السنغالي على مذكرة التفاھم بین الجانبین العادة جدولة   مستحقات القرضین واالعفاء من الفوائد التأخیریة وتمت مصادقة  ٢٠٠٨/  ٨/  ١٦تم التوقیع في             
) دوالر تم تحویلھ الى  ٢٤٩٨٦٨٨/ - مبلغ (  ٢٠١١و ٢٠١٠و  ٢٠٠٩االعوام   االمانة العامة لمجلس الوزراء والجھات السنغالیة وتم تسدید ستة اقساط حیث بلغ مجموعھا خالل

  . )   D.F.Iحساب الـ ( 
  

 ٢٠٠٩/  ١٠/  ٢٨السید وزیر المالیة الموجھة الى وزارة المالیة واالقتصاد التنزانیة واخرھا في  تجري المتابعة من قبل الصندوق العراقي للتنمیة الخارجیة لرسائل معالي             
تطلب فیھا تزویدھا بتفاصیل عن القرضین الممنوحین من جمھوریة العراق الى جمھوریة تنزانیا وتم  ٢٠١١/  ١٠/ ٣، حیث تسلمنا رسالة اللجنة العلیا لجمھوریة تنزانیا المتحدة  في 

  وذلك من خالل وزارة الخارجیة والمتابعة مستمرة .   ٢٠١١/  ١٢/  ١٣فــي  ٥٠زویدھا بما مطلوب بكتابنا المرقم ت
  
  

) ورسالة سكرتیر نادي باریس التي یدعو فیھا  HIPCفیھا الى معاملة الدین وفق مبادرة الـ ( یتابع الصندوق بعد تسلم رسالة وزیر المالیة في جمھوریة غینیا التي یدعو             
، حیث تم عرض نموذج من االتفاقیة المعدة في  ٢٠٠٩/  ٦/  ٢٤الى معاملة غینیا وفق المبادرة المذكورة وتم عرض الموضوع علــــى االمانة العامة لـــــــــمجلس الـــوزراء فــــي 

في    ٦١) المبلغ الینا بكتاب وزارة العدل / مجلس شورة الدولة المرقم   ٢٠١١/ ١ذلك على مجلس شورى الدولة لدراستھا والمصادقة علیھا وتمت المصادقة بالقرار رقم  (  ضوء
٢٠١١/  ١/  ١٠   .  

  
  
  
  



  
) ملیون دوالر  ٤٫٥٤٩على قبول عرض الجانب البنغالي لتسدید اصل الدین البالغ (  ٢٧/٧/٢٠١٠في  ٢٠١٠لسنة  ٢٧٧حصلت موافقة مجلس الوزراء بقراره المرقم             

في  ٦/١٧١ا الشأن وقد اعلمنا البنك المركزي العراقي بكتابھ المرقم واالعفاء من جمیع الفوائد المترتبة ، وتم اعداد رسالة من معالي السید وزیر المالیة الى نظیره البنغالي بھذ
) دوالر من قبل حكومة بنغالدیش الشعبیة كتسدید الصل القرضین الممنوحین من قبل الصندوق العراقي حیث تم شطب الفوائد  ٤٥٤٩٠٤٩ومرفقھ اشعار بتسدید مبلغ (  ٢/٥/٢٠١١

  وتسویة المستحقات . 

صوص الیة التحرك في ھذا المجال لبیان الرأي بخ ٢٠٠٩/  ٨/  ٣تم عرض موضـــــــوع المستحقــــات العراقیــــة على االمــــــانة العامة لمجـــــــــلس الــوزراء فـــــي            
بأن تتولى وزارة  ٢٠٠٩/  ٨/  ١٣في ٢٤٦٣٣وكذلك متابعة الموضوع مع الممثلیة الدائمة للعراق في نیویورك حیث اوعزت االمانة العامة لمجلـــس الـــــوزراء بكتابھـــا المرقم 

ة الخارجیة مع وزارة الخارجیة وسفارة جمھوریة العراق في بكین للمتابعـــة مـــع سفارة جمھوریـــة كوریا الخارجیة ھذا التحرك  وتتم المتابعة من قبل الصندوق العراقي للتنمی
  .) ١٦/٩/٢٠١٠في  ١٠/٩/٥/٩٧٩٢٨لمرقم بدون جدوى(كتاب الخارجیة ا ولكن ١٤/٩/٢٠١٠الدیمقراطیة وفعـــال" جرت محاوالت للقاء مع السفارة الكوریة في بكین اخرھا في 

  

الفیتنامیة النتاج الرز والشركة المشتركة النتاج الشاي  – یتنام من خالل المساھمة في الشركتین المشتركتین العراقیة یتم تسدید جزء من مستحقات القرض العراقي على ف            
ما" من حیث تم تخصیص مبالغ من القرض لتجھیز بضائع وخدمات فیتنامیة متفق علیھا خص ٢٠٠٧/  ١١/  ١٢) في  ١٧بموجب محضر اللجنة المشتركة العراقیة الفیتنامیة رقم ( 

) ملیون دوالر لوزارة التجارة لزیادة حصة  ١٠) ملیون دوالر لدفع ایجار بنایة السفارة العراقیة في ھانوي و (  ٥) ملیون دوالر لوزارة الصناعة والمعادن و(  ١٠المدیونیة ( 
االضافي للمشاریع العراقیة الفیتنامیة المشتركة والصندوق یتابع المطالبة بالمعادل  ) ملیون دوالر لوزارة الزراعة للتطویر ٥العراق في رأسمال الشركة المشتركة النتاج الرز و ( 

الى وزارة  ١٢/١٢/٢٠١١في  ١٩٩٥٣للمبالغ  المستعملة من مستحقات القرض الحكومي وقد تم توجیھ مراسالت عدیدة بھذا الخصوص اخرھا كتاب دائرة المحاسبة /النقدیة المرقم
)  ٥٥٥٠١١/ ٣٠) دوالر و (  ٢٣٧٩٣٧٢( الغذائیة ) لمبلغیــن ھما ( ) ملیون دوالر وكذلك تسدید وزارة التجارة  ٥) دینار المعادل لمبلغ (  ٥٨٥٠٠٠٠٠٠٠الخارجیة لتسدید مبلغ(

  دوالر مستلمة من ارباح شركة الشاي والمطالبة مستمرة لباقي المستحقات على الوزارات .
  
  



بین لحسم وقیع اتفاق بین الجانیتم التحرك بشكل مباشر من خالل وزارة الخارجیة مع الممثلیة الدائمة لجمھوریة العراق فـــي نیویورك وممثلیة جامایكا لغرض اللقاء وت            
ة ھذا الموضوع بالتنسیق مع الممثلیة الدائمة موضوع المستحقــات  العراقیة على جامایكا ویتوقع ان یتم ذلك خالل العام الحالي حیث تأخر السباب فنیــــة وتتابـــع  وزارة الخارجی

  لجمھوریة العراق لدى االمم المتحدة / نیویورك . 
  

مھوریة كوبا لحثھ على المبادرة بتسدید مستحقات القروض الممنوحة یتابع الصندوق العراقي للتنمیة الخارجیة رسائل معالي السید وزیـــــــر المالیــــــــة الــى وزیرمالیة ج           
تسویة القروض العراقیة والمتابعة مستمــرة ( كتابنا الیھم وقد اجابــت البعثة الدائمة لكوبا بأعتذارالجھات الكوبیة في الوقت الراھن عـــن استقبال الوفـــد العراقــــي المفاوض لبحث 

  .)  ٢٠١٢/  ١ / ٢٣في   ١٢٤المرقم  
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