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 1977لسنة  34رقم 

 

 الصندوق العراقي للتنمية الخارجيةنظام 

 بأسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية

الفقرة )أ( من المادة السابعة والخمسين من الدستور  أحكام إلى استنادا   

خارجية المؤقت ، المادة الرابعة عشر من قانون الصندوق العراقي للتنمية ال

 . 1974( لسنة 77رقم )

 -: اآلتيصدر النظام 

 األولالفصل 

 اإلدارية األحكام

 (8)المعدلة( ) -1-المادة 

يتددفلم مددن  إدارةيدددير الصددندوق العراقددي للتنميددة الخارجيددة م لدد   :أوال

وعضدوين  أةدليين أعضدا ، وسدتة ) معدلدة (رئي  متفرغ بدرجدة ااةدة 

 احتياط.

واالحتيداط  األةدليون وأعضداه الصدندوق  إدارةيكون رئي  م لد  ثانيا: 

من ذوي الكفا ة واالاتصدا  ، ويعيندون جميعدا   بمرسدوم جم دوري لمددة 

 ثالث سنوات قابلة للت ديد.

 -2-المادة 

المادة الثامندة مدن قدانون الصدندوق العراقدي للتنميدة  أحكاممع مراعاة  

ي فدهو السلطة العليدا  اإلدارةيكون م ل   1974( لسنة 77الخارجية رقم )

ياسددة العامددة التددي يسددير علي ددا فددي   قيدد  الصددندوق ، وهددو الدد ي يضددع الس

 وله بصفة ااةة. أغراضه

 القددروو والمعونددات الفنيددة المقتددر  النظددر بتوةدديات الددرئي  بشددفن أوال:

 . بشفن ا يرا  مناسبا   ما وإقرارالعربية والبلدان النامية ،  لألقطار  قديم ا

ة العربيدد األقطددار قريددر المسدداهمة فددي مشدداريع وبددرامف التنميددة فددي ثانيااا: 

 والبلدان النامية .

 شروط القروو ونوع المعونات الفنية. إقرار ثالثاً:

 الصندوق . أموالوضع السياسة العامة الستثمار رابعاً: 

رو  قرير مقدار ما يقترضه الصندوق ل سابه ، و  ديد مقدار القد خامساً:

 وشروطه.

 لصندوق.اعتماد الميزانية التخمينية وال سابات الختامية ل سادساً:
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 -3-المادة 

  -:أوال

ن ، بندا   علدى دعدوة مد األقدشمدرة لدش شد ر علدى  اإلدارةأ( ي تمع م ل    

  بضمن م الرئي .  أعضا ه ، ويكون انعقاد  ة ي ا   ب ضور امسة رئيس

ال اضددرين للقيددام بم ددام الددرئي   أعضددائهاحددد  اإلدارةب( يختددار م لدد   

 ولالة في حالة غيابه .

  -ثانياً:

 أندون  اإلدارةل ضددور اجتماعددات م لدد  يدددعى العضددوان االحتيدداط  أ(  

 . األةلييكون ل ما في مثش ه   ال الة حقوق العضو 

عندد غيابده عدن  األةدليب( يتمتع العضو االحتيداط بكامدش حقدوق العضدو  

 . اإلدارةاجتماعات م ل  

ويكمدش الد ي يشد ر مكانده  األةدليم دش العضدو  األولي ش االحتيداط  جـ( 

اط الالزمدة لتعيدين عضدو احتيد اإلجدرا اتلعضو ال ديد مدة سلفه ، و تخ  ا

 جديد.

 -ثالثاَ:

 لألعضدددددا المطلقدددددة  باألغلبيدددددة اإلدارة صددددددر قدددددرارات م لددددد   

 ال اضرين، وعند التساوي يرجح ال انب ال ي فيه الرئي  .

 -4-المادة 

مدا  ل انا  متفرعة عنه لدراسدة وآاريعين بين حين  أن اإلدارةلم ل   

 .إليه وةيا  ا و قديم  أمورمن  إلي ايع د 

 -5-المادة 

 والماليددة اإلداريددة: الددرئي  هددو المسددؤول المباشددر عددن جميددع الشددؤون أوال

تده القضدا  ، وفدي عالق أمداموالفنية في الصندوق وهو ال ي يمثش الصندوق 

  -: يلي بال ير بنفسه او بواسطة ولالئه القانونيين ويقوم بصفة ااةة بما

 .اإلدارةأ(  نفي  قرارات م ل  

 .رةاإلداالميزانية التخمينية وال سابات الختامية وعرض ما على م ل   إعدادب( 

التدي يقتدرو ج( وقيع عقود القروو مع ال  ات المسدتفيدة ولد لا العقدود 

 الصندوق بموجب ا والسندات التي يصدرها.

 أوامر الصرف في حدود اعتمادات الميزانية . إةدارد( 

هددـ(  لقددي طلبددات القددروو والمعونددات الفنيددة ودراسددت ا وعرضدد ا علددى 

 مع التوةيات المناسبة. اإلدارةم ل  

زم ب دا  نفي  اال فاقيات والقروو واالقتراو والمعونات الفنيدة التدي يلتد و(

 الصندوق.
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 في حدود ه ا النظام. أعمالمن  اإلدارةم ل  ز( القيام بما يخوله 

 عن سير العمدش بالصدندوق يشدمش اإلدارةم ل   لىإ (  قديم  قرير سنوي 

المصدددق علي ددا مددن مراقددب ال سددابات وعلددى شددر  مفصددش علددى البيانددات 

 .المالية المنصرمة  السنةاالل الصندوق  أعماللكافة 

ل ندة يؤلف دا أو شدخ   إلدىي وز للرئي   خويدش بعدص ةدالحيا ه  -ثانياً:

 يعينه من موظفي الصندوق.

 -6-المادة 

ام الخدمددة المعمددول بدده فددي البنددا المرلددزي العراقددي علددى يطبدد  نظدد

 العاملين في الصندوق .

 -7-المادة 

وفدددد  القواعددددد اسددددتخدام الخبددددرا  بعقددددود ااةددددة ،  اإلدارةلم لدددد    

 المرعية.

 

 الفصل الثاني

 المالية األحكام

 -8-المادة 

 إيرادا ددددهيكددددون للصددددندوق ميزانيددددة ماليددددة ااةددددة  شددددتمش علددددى  

 مينيددة ، ويقددوم الددرئي  بعددرو الميزانيددة التخمينيددة علددىومصددروفا ه التخ

 فددي موعددد ال يقددش عددن الشدد رين قبددش انت ددا  السددنة ال اريددة اإلدارةم لدد  

 .ل رو المصادقة على وزير المالية للموافقة علي ا  م يدا  لعرض ا 

 -9 -المادة 

والمصدروفات  لإليدراداتيكون للصدندوق ميزانيدة عموميدة وحسداب  

حسدداب االحتيدداطي يصدددق علي ددا جميعددا  مددن مراقددب ال سددابات الفعليددة ، و

مرفقدة بدالتقرير  اإلدارةبوةف ا ال سابات الختامية ، و عرو على م لد  

من نيسدان مدن لدش  األولالصندوق في موعد ال يت اوز  أعمالالسنوي عن 

  وذلددا للموافقددة علي ددا مددن قبلدده  م يدددا  لعرضدد ا علددى وزيددر الماليددةسددنة ، 

 ل رو المصادقة .  1)معدلة( 

 -10-المادة 

 عطددي ةددورة ةدد ي ة  أةددوليةي ددتفا الصددندوق بسدد الت حسددابية 

الصندوق و وضح معامال ه ويعرو  قرير مراقبي ال سدابات  أوضاععن 

 والتصدي  عليه. اإلدارة للنظر فيهعلى م ل  
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 الفصل الثالث

 االحكام الفنية

_____________ 

 -11-المادة 

لثانيدة مدن القدانون ، يسد م الصدندوق فدي مشداريع مع مراعداة المدادة ا 

م العربيددة والبلدددان الناميددة عددن طريدد   قدددي األقطدداروبددرامف التنميددة فددي 

دان ، االعتباريدة التابعدة لتلدا البلد ولألشدخا القروو والمعونات الفنية ، 

أن الخاةة بالمشروعات التي سدب   واألوراق األس معن طري  ضمان  أو

 في ا لتس يش  داول ا . أموالهم الصندوق بعص وظ

 -12-المادة 

مددن طلبددات االقتددراو  إليددهمددا يقدددم يسترشددد  الصددندوق فددي  قدددير  ل

التنميددة وعلددى  ألغددراوباالعتبددارات المتعددارف علي ددا فددي م ددال التمويددش 

 بما يف ي : األا 

لدى ع وأولويتدهالبرندامف المطلدوب  مويلده  أوالمشدروع  أهميدةدرجة  -أوالً:

 غير  .

 البرنامف . أوالتقديرات الدقيقة لتكاليم المشروع  إ مام -ياً:ثان

 البرنامف. أوالتقييم االقتصادي والفني للمشروع  إ مام -ثالثاً:

لبرندامف ا أوالمشدروع  وإ مدامالتفلد من  وفر التمويدش الدالزم لتنفيد   -رابعاً:

 ب انب  مويش الصندوق له.

 تع ب ا المستفيد والكفيش .درجة المال ة المالية التي يتم -خامساً:

 -13-المادة 

من  ألثربرنامف  أومشروع  أليالصندوق  إقراويكون  أنال ي وز  

فددي  اإلدارة، ولم لدد   اإلجماليددة( مددن  كاليفدده  %50امسددين مددن المائددة )

م  دددوفير التمويدددش الدددالز إمكدددانال ددداالت االسدددتثنائية التدددي يدددر  في دددا عددددم 

  اوز ه   النسبة .يت أنلمشروع حيوي بشروط معقولة 

 -14-المادة 

ة  تضمن جميع عقود القرو المبرمة بين الصندوق ال   أني ب  -:أوال

 -المستفيدة ما يف ي:

الشددروط الماليددة ، بمددا فددي ذلددا مواعيددد وشددروط الدددفع والوفددا   -أ

 .األار والفوائد والتكاليم  األةليبالدين 

عددن سددير المعلومددات الكافيددة  ع ددد المقتددرو بددان يقدددم للصددندوق  -ب

المشددروع مددن  دداريع  وقيددع العقددد حتددى الوفددا  الكامددش العمددش فددي 

 بمبلغ القرو وفوائد  .
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 ع ددد المقتددرو بددفن يقدددم لمندددوبي الصددندوق جميددع التسدد يالت  -ج

المشداريع التدي يسد م الصدندوق  أعمالالالزمة للتعرف على سير 

 في  مويل ا.

يم عدات القدرو علدى  كداليان وسائش التفلد من ةرف جميع دفب -د

 في المواعيد الم ددة ل ا. أوالمشروعات الممولة 

علددى قددرو  بفولويددة آاددرالتع ددد بدداال يتمتددع أي قددرو اددارجي  - 

الصدددندوق وفوائدددد  و كاليفددده ، إال فدددي ال ددددود التدددي ير ضدددي ا 

 الصندوق.

ودالدده فددي  جودا ددهوومجميددع معددامالت الصددندوق  بإعفددا التع ددد  -و

 . األار ليم الرسمية الدولة المستفيدة من جميع الضرائب والتكا

ضدددمان السدددلطات الماليدددة فدددي البلدددد المسدددتفيد  سددد يش معدددامالت  -ز

المعامالت  إاضاعفيما يتعل  بالت ويش الخارجي وعدم  الصندوق

شدرة الت ويش المباشرة وغيدر المبا إجرا اتللقيود النقدية و س يش 

 التي  نشف عن العقد أو بسببه.

ومراسددالت الصددندوق التع ددد باعتبددار جميددع مسددتندات وسدد الت  - 

شددداب  ا سدددرية ب يدددل  تدددوفر للصدددندوق ال صدددانة التامدددة ،  ومدددا

 وبخاةة فيما يتعل  بمراقبة المطبوعات و فتيش ا .

جميددع موجددودات الصددندوق ودالدده مددن  بإعفددا  ع ددد المقتددرو  -ط

 المصادرة وال  ز . إجرا ات

 أن دب يلان القرو مقدما ل  ة غير حكومدة البلدد المسدتفيدة ، ف إذا -ثانياً:

لمدادة  رد التع دات الم لورة في الفقرات ) و( ،)ز( ، ) ( ، )ط( مدن هد   ا

قدرو مع ال كومة الضامنة ل  ا الفي ا فاقية الضمان التي برم ا الصندوق 

 يطلب المزيد من الضمانات ، عدا أن، وللصندوق حسب طبيعة لش معاملة 

 أطدرافيقددم ا  المنصو  علي ا في هد   المدادة وان يقبدش الضدمانات التدي

ة بمددا فددي ذلددا الضددمانات مددن المؤسسددات الماليددة الدوليددة والعربيدد ، آاددرون

 والم لية .

 -15-المادة 

  ددرر عقددود القددروو التددي يقدددم ا الصددندوق بالل ددة العربيددة والل ددة 

 ود .في ه   العق أساساالرسمية للبلد المستفيد ، و عتمد الل ة العربية 

 -16-المادة 

الت بعضدد ا بددالعم أووق لت طيددة لددش التكدداليم  قدددم قددروو الصددند

البددرامف الممولددة ، وي ددوز فددي ال دداالت االسددتثنائية  أوللمشدداريع  األجنبيددة

الخاةددة التددي  بددرر ذلددا ، ان يسدد م الصددندوق فددي  مويددش بعددص  كدداليم 
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يصددر بد لا قدرار مدن م لد  المشروع الم لية للدولدة المسدتفيدة، علدى ان 

 . اإلدارة

 -17-المادة 

ينار العراقي هدو وحددة الم اسدبة فدي عمليدات الصدندوق ، ويكدون الد

 دفع ووفا  جميع القروو التي يقدم ا الصندوق بالدينار العراقي .

 -18 -المادة 

يراعددى فددي لددش عقددد قددرو الددن  علددى   صدديش نصددم الواحددد مددن 

مواج دة ( سنويا  على المبالغ المسدت قة وغيدر المسدددة ل%0,5المائة       ) 

 وية.ما يفرو من فوائد سن إلى إضافةوادمات  نفي  العقد  اإلدارة كاليم 

 -19-المادة 

السددندات واطابددات الضددمان ،  وإةددداري ددوز للصددندوق االقتددراو  

طي ، االحتيدا إليدهال يزيد ذلا على مثلي رأس المال المقرر مضافا   أنعلى 

علددى  ي يصددادق علي ددا وزيددر الماليددة بنددا ا    التدد واألوضدداعوط روذلددا بالشدد

 . اإلدارةاقترا  م ل  

 

 الفصل الرابع

 الختامية األحكام

__________ 

 -20-المادة 

مددددن  ارئيسدددده بعضدددد أو اإلدارةيخددددول م لدددد   أنلددددوزير الماليددددة  

 ااتصاةا ه المنصو  علي ا في ه ا النظام .

  -21-المادة 

 ينف  ه ا النظام من  اريع نشر  في ال ريدة الرسمية . 

 1397وم السدددادس عشددر مددن شددد ر ذي القعدددة لسدددنة لتددب بب ددداد فدددي اليدد

 . 1977لسنة  األولالمصادف لليوم التاسع والعشرين من ش ر  شرين 

 

 

 حمد حسن البكر ا                                                                

 رئيس الجمهورية            
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