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 (636قرار رقم ) 

 بإسم الشعب

 مجلس قيادة الثورة 

___________ 

 

الدسيترر  نمي واألربعيينالفقرة )أ( من المادة الثانية  أحكام إلىاستناداً 

 ة .ًمرافقة رئيس الجمهررية على اقتراح وزير المالي المؤقت وبناءاً على

 

 1974( لسنة 77اآلتي رقم )القانون  إصدار

 قانون 

 قي للتنمية الخارجية الصندوق العرا

__________________ 

 المادة األولى

تنشييب بمر ييا ايياا القييانرم مؤس يية مالييية عراقييية يا     ييية معنرييية  .1

  واستقالل مالي وإداري تيدعى   ال يندوا العراقيي للتنميية ال ار يية 

 )يشار إليها فيما يلي بال ندوا (. 

تيا شياء فيروأ أو مكالل ندوا مدينة بغداد ولي  إنيكرم المقر الرئي ي   .2

  أو التركيل خارج القطر ح بما تقتضي  أعمال  .

 المادة الثانية 

يعمل ال ندوا على تمريل  زء من خطط التنمية بإنشاء وترسيي  أو 

ن تطييرير المشييروعا  ائنمائييية فييي األقطييار العربييية والبلييدام النامييية عيي

 -طريق :

قيرو  اللبلدام الناميية منح المشروعا  ائنمائية في األقطار العربية وا .1

المترسييييطة أو طريليييية األ ييييل بشييييروط مي ييييرة ميييي  ميييينح األفضييييلية 

  للمشروعا  يا  الطاب  الحيري بالن بة للقطر أو البلد المعني . 

يا  الطيييياب   األخيييي علييييى و ائنمائيييييةالم يييياامة فييييي المشييييروعا   .2

 فيي اياا المجيال للمشيروعا  التيي تتمييز األفضيليةاالستثماري م  منح 

 التكامل االقت ادي العربي. ب فة

العامة وال اصية بطرييق مبا ير أو  يير مبا ير  األمرالتشجي  ترظيف  .3

بليدام العربيية وال األقطياربما يكفل تطرر عمليا  التنمية االقت ادية في 

 واألوراا األسيييه ، والتكاميييل االقت يييادي العربيييي ، كضيييمام الناميييية 

فيهيا  أمرالي بعي   وظيف ال يندوا أمبالمشروعا  التي سبق  ال اصة

 لت هيل تداولها.
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 اديةلتنميية االقت يترفير ال برا  والمعرنا  الفنية في م تلف مجاال  ا .4

 العربية والبلدام النامية. األقطارفي 

 تمريييل الدراسييا  الهندسييية والدراسييا  المتعلقيية بالجييدو  االقت ييادية .5

 للمشروعا .

  ولييية التييي ي ييااالتعيياوم والتن يييق ميي  صييناديق التنمييية العربييية والد .6

  المشابهة. ائ را فيها و يراا من صناديق التنمية يا   العراا

 (1)) فقرة مضافة (  .7

لثنائيية وا األطرافأ(( متابعة عالقا  العراا المالية ال ار ية المتعددة  

 فيي المنمميا  وال يناديق والهي يا  م ياامات  بيإدارةوكل ما يتعلق 

ة عربييية المشييتركة وكييل ماليي  عالقييوال وائقليميييةوالشييركا  الدولييية 

  باتفاقا  القرو  واالتفاقا  الضريبية.

الييرزارا  يا  العالقيية وممثلراييا فييي المنممييا  وال ييناديق  ب(( تلييزم

ن ييق والعربيية المشيتركة بالت وائقليمييةوالهي ا  والشركا  الدوليية 

ومتابعييية اسيييتثمارا  العيييراا وم ييياامات   إدارةمييي  ال يييندوا فيييي 

  .ال ار ية

      المادة الثالثة

 (2) -: يلي يتكرم رأسمال ال ندوا مما

 ولة.( تدف  مبا رة من الميزانية العامة للددينار عراقي)مائتا مليرم  .1

 م ااما  العراا فيي رسياميل صيناديق التنميية أعالهالمبلغ  إلىيضاف  .2

المشييابهة وتعتبيير  ييزءاً ميين رأسييمال  األ ييرا العربييية والدولييية يا  

  ال ندوا.

رأسمال ال ندوا مبالغ م ااما  وزارة المالية فيي روو   إلىيضاف  .3

 (3) الشركا  العربية المشتركة وتعتبر  زءاً من رأسمال . أمرال

 المادة الرابعة 

 -تتكرم مرارد ال ندوا المالية مما يلي :

 رأ  المال كما ار مبين في المادة الثالثة من ااا القانرم. .1

   .االحتياطي العام المتراك .2

القييرو  التييي يح ييل عليهييا ال ييندوا بمييا ال يتجيياوز  ييعف مجمييرأ  .3

( 2و1رأ  المال المقرر واالحتياطي العيام المنيره عنهميا فيي الفقيرتين )

 من ااه المادة.

                                                 
 وفقاً للمادة االولى من   . 1998(  ل نة 2ا يفت بمر ا القانرم رق  )  1
 .  1979(  ل نة 90معدلة بمر ا القانرم رق  )  2
 . وفقاً للمادة الثانية من  1998(  ل نة 2ا يفت بمر ا القانرم رق  )  3
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 المادة الخامسة

 .حكرمة البلد الاي يقام في المشروأ بمرافقة يقرم ال ندوا بتمريل  .1

 لم اا  ب  أو المقر  منالمال في الغر  ا إنفاايشترط  أملل ندوا  .2

 ا ل .

سبة يقرم ال ندوا بعمليا  التمريل بالشروط والضمانا  التي يرااا منا .3

 المشروأ وم اطره.م  مراعاة ظروف 

 المادة السادسة

ً لل ندوا دف  المبالغ المترتبة علي  بالعمال  التي يرااا مناسب  ة وتبعا

 لحا ة المشروأ الاي يقرم بتمريل  .

 ةالمادة السابع

 ؤوم ال يندوا مجليس إدارة يتكيرم مين رئييس متفيرة بدر ية   يترلى. 1

 (4. ) ، وستة أعضاء من يوي الكفاءة واالخت اص، وعضرين احتياطوزير

 إدارةالمييادة الثامنيية ميين ايياا القييانرم يكييرم مجلييس  أحكييام. ميي  مراعيياة 2

ن ليرئيس المجليس أو ميال ندوا ار ال لطة العليا في  ولي  مينح صيالحيات  

  رل .ي

ي يدا  أمال يندوا النميام اليداخلي لل يندوا عليى  إدارة. يض  مجلس 3

 من قبل وزير المالية .

     المادة الثامنة
يرتبط ال ندوا العراقي برئيس لجنة العالقا  االقت ادية ال ار يية  

وتكييرم قيييرارا  مجليييس إدارة ال يييندوا ال اصييية بيييائقرا  والم ييياامة 

يزانيييية الت مينيييية والح يييابا  ال تاميييية واالقتيييرا  والم يييادقة عليييى الم

 (5) خا عة لم ادقة رئيس لجنة العالقا  االقت ادية ال ار ية .

را  يرتبط ال ندوا العراقي للتنميية ال ار يية بيرزارة الماليية وتكيرم قيرا

والم يييياامة واالقتييييرا   بييييائقرا ال ييييندوا ال اصيييية  إدارةمجلييييس 

دقة ابا  ال تاميية خا يعة لم ياوالم ادقة على الميزانية الت مينية والح ي

 وزير المالية.

 

 (6)  المادة التاسعة

                                                 
 1/4/1984( ال ادر بتاريخ 380قيادة الثررة المرق  )ت  تعديل ااه الفقرة بمر ا قرار مجلس   4

 يترلى  ؤوم ال ندوا مجلس إدارة يتكرم من رئيس متفرة بدر ة خاصة ، وستة أعضاء من

 يوي الكفاءة واالخت اص ، وعضرين احتياط.
.  92/6/1987( ال ادر في 454ت  تعديل ااه الفقرة بمر ا قرار مجلس قيادة الثررة المنحل رق  )  5

 وفقاً للمادة ثالثاً من  .
 . وفقاً للمادة الثالثة من  . 1998( ل نة 2ت  تعديل ااه المادة بمر ا القرار رق  )  6
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تيي ال دمة والميال  واالنضيباط القراعد  إلىأ(( ي ض  منت بر ال ندوا   

 ي ض  لها منت بر الم ارف العراقية.

 ب(( يشمل منت بر ال ندوا بحرافز مركز وزارة المالية . 

 المادة العاشرة 

 قلة .تكرم لل ندوا ميزانية م ت .1

يعيين  أم((7))لرئيس لجنة العالقيا  االقت يادية ال ار يية لرزير المالية  .2

تقييدم الح ييابا   أممراقييا ح ييابا  لتييدقيق ح ييابا  ال ييندوا ، علييى 

 .ئقرارااديرام الرقابة المالية  إلىال تامية 

ة كانرم كانرم الثاني وتنتهي في نهاي أولتبدأ ال نة المالية لل ندوا في  .3

 عام . من كل األول

    المادة الحادية عشر
 (8)ت جل االرباح ال افية لل ندوا في ح اب  االحتياطي العام .  

ال ينرية  األربياحمن صيافي  المائة( خم ين من %50ت تقط  ن بة ) 

وزارة المالييية وي ييجل البيياقي فييي ح يياب  إلييىالم تح ييلة فعييالً وتحييرل 

 لل ندوا.االحتياطي العام 

 المادة الثانية عشرة

 عفى ال ندوا من الضرائا والرسرم كافة.ي .1

ة المؤس ا   ب  الرسمي أرباحي تثنى ال ندوا من قانرم ترزي  تنمي   .2

 .المعدل أو أي قانرم يحل محل  1961ل نة  83رق  

    المادة الثالثة عشرة
 العامة. األمرالال ندوا وممتلكات  من  أمرالتعتبر 

 المادة الرابعة عشرة

 وتعليما  لت هيل تنفيا ااا القانرم . أنممة إصداريجرز  

 المادة الخامسة عشر 

 ينشر ااا القانرم في الجريدة الرسمية ويترلى الرزراء تنفياه

                                                                                          

 احمد حسن البكر 

 رئيس مجلس قيادة الثورة 

  

 
                                                 

. وفقاً للمادة ال ام ة من  ، حيث حلت  1998( ل نة 2لقرار رق  )الغيت ااه العبارة بمر ا  ا   7

 محلها عبارة ) وزير المالية (.
. وفقاً للمادة الرابعة  1998( ل نة 2لقرار رق  )محلها الن  اعاله ، وفقاً   ت  الغاء ااه المادة وحل  8

 من  .
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 لموجبةا األسباب

العربييية  األقطييارالعييراا برسييالت  القرمييية نحيير  إيمييامانطالقيياً ميين  

نحيير المجتميي  العييالمي ككييل و ييعرب  ائن ييانيةوحرصياً منيي  علييى وا باتيي  

 الرفياه الميادي أسيبابالبلدام الناميية بنيرأ خياص ور بية فيي تيرفير بعي  

مالية   الالم اعدا إلىحا ة  األكثروالتقدم االقت ادي لشعرب ودول العال  

 بيداا في دروب التطرر االقت ادي واال تماعي. لألخا

يقيرم بي  العيراا فيي  أميمكين بيل يجيا ، الدور الاي  ألاميةوتركيدا  

 ااا المجال.

رائيد بنمر االعتبار مرق  العراا كبليد منيتل للينفط تتيرفر لديي  ع آخاا

 –   يليي ميي –انيي   إالالعديييدة ، داخييل القطيير  ائنمائيييةيحتا هييا لمشيياريع  

فقيد  ،منهيا  ائفيادةالعربية والبلدام النامية فيي  األقطار إ را يحرص على 

ة ي ه  في تحقييق ميا تيؤمن بي  حكرميصندوا للتنمية ال ار ية  إنشاءتقرر 

تحقيقييي  فيييي مجييياال  التنميييية والتكاميييل  إليييى مهرريييية العيييراا وتطميييح 

دام ماعي في بليالعربية والتطرر االقت ادي واال ت األقطاراالقت ادي بين 

  العال  النامي ، وبناًء على ما تقدم  رأ ااا القانرم.

  

 


