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ي خال د. حسي   
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ي للتنمية الخارجية
 
*: الصندوق العراق ي

ن الخاقانن -د. حسي 

 القروض الممنوحة اتفاقيات الجزء االول: 

 المحتويات

 مقدمةال

 الممنوحة انواع القروض

 مشاكل التسديد

 مراحل اتفاقية القرض

 الصندوقالسمات العامة لقروض 

 الناميةدول الجدول بالقروض الموقعة مع 

ي 
 
 وصف اتفاقية قرض الصندوق العراف

 (: نموذج التفاق القرض مع افغانستان 1الملحق رقم )

 ( 2المحلق رقم )

 لقانون التصديق التفاق القرض (1)نموذج 

 لقانون التصديق التفاق القرض (2)نموذج 

 

  مقدمةال

ة  عقد  شهدت بداية ي اسعار النفط العالمية وحصول فوائض مالية كبي 
 
 ف
ً
السبعينات انتعاشا

ي بعض الدول  للدول النفطية مما جعلها تفكر باستثمار تلك الفوائض لتمويل
 
مشاري    ع ف

ة عدد من صناديقالنامية ي تلك الفي 
 
سيادية واخرى لمساعدة الدولة النامية  . وتأسست ف
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ي ادت اىل تأسيس الصندوق ومنها العراق. وكا نفطية عدة دول
ن ذلك من اهم االسباب الت 

ي للتنمية الخارجية عام 
 
التنمية. إذ أجازت الفقرة مشاري    ع كمؤسسة مالية لتمويل   1974العراف

ي منح القروض المتوسطة او الطويلة االجل  1
 
من المادة الثانية من قانون الصندوق العراف

وط ميشة.   بلغ مجموعها حواىلي ) عليه فقد قدم الصندوقوبناًء بشر
ً
ي قروضا

 
( 806.7العراف

اىل  باإلضافة لدول العربية واالفريقية واالسيوية وامريكا الالتينيةا عدد من مليون دوالر إىل
مليون دوالر بموجب اتفاقيات  (1317)قروض قدمتها الحكومة العراقية بلغت حواىلي 

ة الثمانينيات وما تالها وقعت مع تلك الدول، ت م تسديد البعض منها بالك امل خال فيما  ل في 
وبعضها كان  ،تحصيل البعض االخر، وكان اغلبها ذو طابع سياسي أكير منه اقتصادييتابع 

ي ارتفعت بشكل كبي  منذ 
لمعالجة فروقات اسعار النفط الخام المباعة للدول النامية الت 

ي عام  .منتصف السبعينات
 
  وتوقف 1983وكان آخر قرض قدمه الصندوق ف

ً
هذا النشاط كليا

ة الثمانينات  ي حروب عبثية مع دول الجوار وكذلك بسبب خالل في 
 
بسبب دخول العراق ف

ة  واستمر التوقف حت  االن. والمتابعة مستمرة  2003-1990الحصار الذي استمر خالل الفي 
ي من قروضه. 

 لتحصيل المتبق 
 

 الممنوحة  أنواع القروض

ي نوعي   من القروض اىل 
 
 :الناميةدول بعض القدم الصندوق العراف

ي لمساعدتها  ●
 
اء النفط العراف االول: قروض بدون فائدة للدول النامية المتعاقدة عىل شر

مليون دوالر  219.4عىل مواجهة فروقات اسعار النفط. وبلغت مجموع تلك القروض 

، وهذه ال 12قدمت اىل  قروض دعمت موازين مدفوعات تلك دولة منها دولتي   عربيتي  

 الدول. 

: قروض تنموية بفوائد ميشة ال تتجاوز  ● ي
اضافة اىل  %(2.5كان بفائدة   )اغلبها % 4.5الثان 

ات إمهال تصل من 0.5 ات تسديد من  10 – 1% تكاليف ادارية ولفي   – 3سنوات وفي 
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 262.2مليون دوالر سحب منها حواىلي  806.7سنة. وبلغ مجموع هذه القروض  20

وع تنموي.  52دولة عربية ونامية وغطت  25مليون دوالر، قدمت اىل   مشر

ي بلغت حواىلي  ●
ي بإدارة القروض الحكومية الت 

 
اضافة لما تقدم فقد كلف الصندوق العراف

وع تنموي.  50دولة موزعة عىل  28مليون دوالر وقدمت اىل  1317  مشر

 مشاكل التسديد

ي 
 
ي من تلك القروض الحكومية ليعيدها اىل الخزينة تسديد  يتابع الصندوق العراف

المتبق 

د مستحقاته اىل حساباته وال ي العامة، ويسي 
ية حواىلي ت  مليون  320 بلغت مع فوائدها التأخي 

ي التسديد
 
ي  دوالر. لكن القروض واجهت عقبات ف

بسبب تعير تنفيذ بعض المشاري    ع الت 

وعدم وجود متابعة ميدانية من  منحت من اجلها تلك القروض وضعف الضمانات المقدمة

ي الدول االخرى، ثم تأثي  الحظر االقتصادي عىل 
 
قبل الصندوق لمراحل تنفيذ المشاري    ع ف

 من وضع اليد عليها بموجب  1991العراق عام 
ً
جعل تلك الدول توقف التسديدات خوفا

. وعىل العموم فالدول المدينة للعراق لمساعدات دول تتلق  ا أساسا قرارات الحظر الدوىلي

ي 
 
ويصعب عىل اقتصاداتها تحمل اعباء تلك القروض مما جعل الحكومة العراقية تبحث ف

داد المستحقاتالوسائل الممكنة  ، وكان اهمها تشكيل لجنة متابعة القروض العراقية السي 

الممنوحة إىل الدول المدينة عن كل من االمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية 

وت  خويل وزارت   ي الخارجي   ة والمالي      ة صالحية  2008/ 1/ 24والبنك المركزي ف  ي والخارجية 

التفاوض م    ع الدول النامية المدينة بشأن تسديد القروض كاملة او تقسيطها او شط  ب جزء 

 منها ومن ث م رفع ها ال   ى مجل  س الوزراء للموافق ة عليها . 

ي نش
 
اطه لتحصيل مستحقات القروض العراقية الممنوحة اىل الدول يتاب  ع الصندوق العراف

ي ه   ذه 
 
العربية والبلدان النامي   ة من خالل الرسائل المتبادلة من وزير المالية اىل نظرائه ف
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الدول المدينة والتنسيق مع وزارة الخارجية ومع لجنة متابعة القروض الممنوحة اىل ال دول 

ة، اذ تم اعادة جدولة الديون المتأخرة السداد وشطب المدينة ولكن دون تحقيق نتائ ج كبي 

ية، كما تم شطب القرض المقدم اىل أفغانستان بالكامل عام  )والموقع  2017الفوائد التأخي 

كة او تجِر (. ولم 1977عام   او تحويلها اىل استثمارات مشي 
ً
معالجة تلك الديون ببيعها مثال

 مما اضاع قيمتها مقايضة السداد بسلع متوفر لدى الد
ً
 من تسديدها نقدا

ً
ول المدينة بدال

 وفرص االستفادة منها. 

 مراحل اتفاقية القرض 

ي الدول النامية، 
 
ي االقطار العربية او ف

 
وع تنموي، سواء ف ي ألي مشر

 
ان تمويل الصندوق العراف

ي يرتبط بها العراق مع البلد المستفيد من هذا ا
 من مجمل العالقات الت 

ً
لتمويل. يعتير جزءا

سياسة الصندوق االقراضية وقرارته تخضع اىل توجيهات االدارة الحكومية العليا،  فإن وبذلك 

: تمت كما وان عملياته االقراضية عادة ما   عىل مرحلتي  

تتم من خالل اتفاق للتعاون االقتصادي او اتفاق قرض حكومي يوقع بي    المرحلة االوىل

الحكومة العراقية وحكومة الدولة المستفيدة. وقد يشمل هذا االتفاق بعض االحكام 

ي احيان اخرى قد 
 
وع الذي يموله، وف وط العامة للقرض والمشر ي تنظم بعض الشر

الت 

ي بقرار من الحكومة بتقديم قرض عن طريق ا
لصندوق اىل الدولة المستفيدة دون يكتق 

ك تحديدها للصندوق، ثم تستحصل موافقات  ي يي 
وط االقراض الت  االشارة اىل شر

 الجهات العليا عليها فيما بعد. 

تتم بعد دخول االتفاق الحكومي حي   التنفيذ من خالل توقيع اتفاق قرض  المرحلة الثانية

. وقد اقر مجلس ادارة الصندوق تنفيذي بي   الصندوق وحكومة الدولة المستفيدة

ي 
 
وط العامة التفاقيات القروض التنفيذية مستندا" بذلك اىل الضوابط الواردة ف الشر
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، ان  ي اتفاق القرض الحكومي
 
قانون ونظام الصندوق باإلضافة اىل االحكام الواردة ف

 وجدت. 

نونية المتعلقة تشمل اتفاقيات الصندوق التنفيذية جميع التفاصيل المالية والفنية والقا

ي حقيقة االمر 
 
تعتمد صياغة نموذج تعاقدي  هذه االتفاقيات هي اتفاقياتفإن بالقرض. وف

ي  موحد 
من حيث جميع هذه التفاصيل باستثناء المعلومات المتعلقة بحجم القرض المعت 

وط الفائدة والسداد وبعض االحكام الخاصة.   وشر

 السمات العامة لقروض الصندوق

 ذه القروض بفوائد رمزية وآلجال طويلة. عادة ما تكون ه  - 1
 تنموية للبلد المستفيد.   - 2

ً
 يحقق القرض أهدافا

ي مشاري    ع إنتاجية وغي  انتاجية  - 3
 
كتمويل إنشاء المدارس   ،استخدام القرض ف

ي تحسي   
 
ها نظرا ألهمية مثل هذه المشاري    ع ف والمستشفيات ودور السكن وغي 

ي البلدان المستفيدة. 
 الظروف المعيشية واالجتماعية لمواطت 

ي حاالت معينة 50يمول الصندوق نسبة ال تزيد عن   - 4
 
وع، وف % من كلفة المشر

وع التنموي  ي البلد المستفيد. كما وقد قد يمول كامل الكلفة األجنبية للمشر
 
ف

وع  ي حاالت أخرى كافة التكاليف األجنبية والمحلية للمشر
 
يمول الصندوق ف

وع الممول.  ،التنموي  لتسهيل تنفيذ المشر
كة مع حكومات   - 5 كات مشي  ي تأسيس شر

 
بعض القروض استخدمت نصفها ف

كة  كات المشي  الدول االخرى اذ يجري تسديد نصف القرض من ارباح تلك الشر
ي يتحول اىل مساهمة استثمارية لصالح الحكومة العراقية. 

 والنصف الثان 

ي الرجوع إىل 
ي تقتض 

 
إن تكوين صورة أكير تفصيال" للسياسة االقراضية للصندوق العراف

وط العامة لإلقراض الواردة ضمن اتفاقيات الصندوق التنفيذية والمقرة من قبل مجلس  ،الشر
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وحدة أو نموذجية لجميع اتفاقيات قروض الصندوق ال وتم إعداد صيغة م ،إدارة الصندوق

وع ممول من ناحية مبلغ  تختلف الواحدة عن األخرى إال بقدر ما يتعلق بخصوصية كل مشر

ات اإلمهال والتسديد وسعر الفائدة أحيانا.   القرض واستخداماته وفي 

ي 
 
 وصف اتفاقية قرض الصندوق العراق

   تسع مواددوق من تتكون االتفاقية النموذجية لقروض الصن

 التعريف بالمصطلحات الواردة ضمن االتفاقية.  تتناول المادة األوىل

ة فقره يتم فيها تحديد مبلغ القرض إما المادة الثانية  ،عملة القرض ،فإنها تتكون من أرب  ع عشر
وط التسديد  ،التكاليف األخرى ،الفائدة المحسوبة عىل القرض إن عملة  .ومكان التسديد ،شر

ي 
 
ي بدفع القرض بالعمالت األجنبية القابلة  ،القرض هي الدينار العراف

 
ويقوم الصندوق العراف

ي 
 
ي يختارها البنك المركزي العراف

ي وفق سعر البيع وتحّول للتحويل الت 
 
مبالغها إىل الدينار العراف
ي احتسبها الصن

دوق عىل النسبة المعلن من قبل البنك المركزي يوم إجراء الدفع. الفائدة الت 
وهي فائدة منخفضة جدا ساهمت بشكل مهم  ،% سنويا فقط 2. 5العظىم من قروضه هي 

ي 
ي قروض الصندوق كما سنبي   ذلك الحقا. إما التكاليف األخرى الت 

 
بزيادة عنرص المنح ف

% سنويا عن المبالغ  0,5تضمنتها قروض الصندوق فهي تشمل تكاليف إدارة القرض بمقدار 
% سنويا 0,5كما أنها تشمل أيضا   .من القرض وغي  المسددة لجميع القروضالمسحوبة 

ي غي  قابل للرجوع فيه
ي حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد نهان 

 
بناء  ،بالنسبة لبعض القروض ف

ض ي بغي  سحب الصادر عنه تعهد  ،عىل طلب المقي 
 
وهي تطبق عىل أصل المبلغ الباف

ض ع ي حالة تأخر المقي 
 
ن تسديد أية مبالغ مستحقة يطالب بتسديد فوائد الصندوق. وف

يه بنسبة يتفق عليها بي   الطرفي    وتحتسب هذه الفائدة ابتداء من تاري    خ االستحقاق  .تأخي 
 .  ولغاية تاري    خ التسديد الفعىلي

ة اإلمهال وفقا لجدول يرفق باتفاقية القرض. ويكون أقساط وتسدد  القرض بعد انقضاء في 
ي يختارها بأقساط التسديد 

نصف سنوية متساوية وبالعمالت األجنبية القابلة للتحويل الت 
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ي يوم 
 
اء ف ي بموجب سعر الشر

 
ي بما يعادل المبلغ المستحق بالدينار العراف

 
البنك المركزي العراف

االستحقاق الذي يعلنه البنك المذكور. إما تسديد فوائد وتكاليف القرض فإنها تتم بتاري    خ 
ي من كل سنة ب 12/  31

 
العمالت األجنبية ووفق نفس الصيغة أعاله. ويكون مكان التسديد ف

ي يحددها الصندوق. 
ي األماكن الت 

 
 جمهورية العراق أو ف

ض بتقديم خطاب  طت اتفاقيات الصندوق التنفيذية قيام البنك المركزي للبلد المقي  واشي 
ي وفقا لصيغة مرفقة بكل اتفاقية

 
تسديد مبلغ القرض  يضمن فيه ،ضمان إىل الصندوق العراف

ي مواعيد استحقاقها 
 
ويقدم خطاب الضمان هذا قبل دخول اتفاقية  ،وفوائده وتكاليفه ف
ي كل اتفاقية.  ،القرض حي   التنفيذ 

 
ض الواردة ف امات المقي   ويضاف ذلك إىل الي  

 

ي من  تتكون المادة الثالثة
فقرات تنظم عمليات سحب مبالغ القرض واستعماالته.  ثمان 

ي  تتضمن هذه
وع بالعمالت األجنبية الت  المادة تحديد النسبة المئوية من تكاليف المشر

ي 
 
وع. وف ض بتوفي  النسبة المتبقية لضمان إكمال المشر

يشملها تمويل الصندوق وتعهد المقي 
ض سحب أي مبلغ من القرض ي  ،حالة طلب المقي  يطلب منه تقديم طلب سحب كتانر

ي نموذج سحب خاص يقوم الصندوق بإعداده يحتوي عىل البيانات والتعهدات المذكو 
 
رة ف

ي تسحب عىل كل قرض إال لتمويل التكاليف 
ض بعدم استعمال المبالغ الت  سلفا. ويلزم المقي 

وع وع فقط ،الفعلية للبضائع الالزمة لتنفيذ المشر ي تنفيذ المشر
 
 ،وان تستخدم هذه البضائع ف

وع بعد إكماله وفقا لألغراض المخص وال يجوز تغيي  ذلك دون  ،صةوان يستخدم المشر
الموافقة المسبقة للصندوق. إضافة إىل ذلك يحدد تاري    خ معي   بموافقة الطرفي   ينتهي بعده 

ي سحب أي مبلغ من القرض. 
 
ض ف  حق المقي 

وع الممول بواسطة  تتكون المادة الرابعة ة فقرة تتناول اإلحكام الخاصة بالمشر من ثالث عشر
وع الهدف إن قرض الصندوق.  األساسي من هذه الفقرات هو ضمان استمرار تنفيذ المشر

ات عىل  وفقا للمعايي  االقتصادية واألسس الفنية والمالية السليمة وعدم إجراء أية تغيي 
ي عىل 

 
مة لتنفيذه دون استحصال موافقة الصندوق العراف وع أو عىل العقود المير طبيعة المشر

ض بتقديم التسهي ،ذلك وع من وكذلك قيام المقي  الت الكفيلة بإجراء الكشف الموقعي للمشر
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ي الصندوق واالطالع عىل جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بإنفاق حصيلة  قبل مندونر
وع أو بإدارتها وإعمالها.   قروض الصندوق أو المركز الماىلي لإلدارة أو المؤسسة القائمة بالمشر

ض بمرا ام المقي  ي كما تتضمن هذه المادة أيضا الي  
 
عاة إحكام المقاطعة العربية إلشائيل ف

وع أو المجهزة للسلع والخدمات الالزمة لتنفيذه.  كات المنفذة للمشر  تعامله مع الشر

ي البلد  تتكون المادة الخامسة
 
ائب والقيود المطبقة ف من ست فقرات تتناول مسألة الرص 

ض والحصانات واالمتيازات الممنوحة للصندوق. تهدف هذه الما دة إىل ضمان إعفاء المقي 
ائب والرسوم  التسديدات المتعلقة بأصل القرض والفوائد والتكاليف األخرى من جميع الرص 
ي المستقبل

 
ي ستطبق ف

ض أو الت  ي البلد المقي 
 
ها المطبقة ف  ،وأجور التصديق والتسجيل وغي 

ي ستطبق
ي المطبقة أو الت  ي  وكذلك إعفاء هذه التسديدات من جميع قيود التحويل الخارجر

 
ف
ي البلد 

 
ي ف

 
ض. كما تتضمن أيضا تمتع كافة موجودات وأصول الصندوق العراف البلد المقي 

ض بالحصانة من نزع الملكية والمصادرة والحجز واالستيالء والحراسة أو أي إجراء  المقي 
 مشابه. 

من سبع فقرات تتناول مسالة إلغاء القروض وإيقاف السحب عليها.  تتكون المادة السادسة
ض إلغاء السحب عىل أي جزء غي  مسحوب من القرض بعد إشعار الصندوق إذ يح ق للمقي 

ي هذه الحالة تخصم المبالغ غي  المسحوبة خصما نسبيا من إقساط السداد بنسبة 
 
بذلك. وف

ة معينة أو إنهاء القرض  اإلقساط إىل بعضها. كما يحق للصندوق إيقاف السحب لفي 
ي تصبح مستحقة  والمطالبة بكافة المبالغ المسحوبة

اكمة الت  منه مع الفوائد والتكاليف المي 
ي الحاالت التالية

 
ض بذلك برقيا ف  :األداء فورا من تاري    خ تبليغ المقي 

ض عن تسديد أصل القرض أو الفوائد والتكاليف األخرى كال أو جزءا وفقا  –أ  عجز المقي 
ي االتفاق. 

 
 للكيفية المطلوبة ف

ض أيا من  –ب   البنود األخرى لالتفاق. إذا خالف المقي 

ي حالة تحقيق الحالتي    –ج 
 
أعاله بالنسبة التفاقيات قروض أخرى معقودة بي    )ب(و  )أ(ف

ض.   الصندوق والمقي 



 

 
 

ي عالقات العراق الخارجية االقتصادية
 أوراق سياسات ف 

 

 

 

 
ي خال د. حسي   

ي للتنمية الخارجية اقان 
 19من  9صفحة  الصندوق العراف 

وع.  –د  اماته أو تؤثر عىل إكمال المشر ض من تنفيذ الي    قيام ظروف استثنائية تمنع المقي 

ه الصندوق مبدال بصورة أساسية ل -ـه  ي بموجبها عقد اتفاق حصول موقف يعتير
لظروف الت 

 القرض. 

الصيغ القانونية المتعلقة بأمور مثل قواعد إلزام  تتناول المواد السابعة والثامنة والتاسعة
نفاذ االتفاق وانتهاءه وإحكام متفرقة أخرى. وتغطي فقرات هذه المواد  ،التحكيم ،االتفاق

وط القانونية الالزمة لبدء نفاذ االتفاق ي  ،هانتهاء ،الشر
وط القانونية األخرى الت  إضافة إىل الشر

وط العقد  ط من شر ض بأي شر ي حالة إخالل المقي 
 
 ،وكيفية معالجة هذا اإلخالل ،تطبق ف

ض من معالجة اإلخالل  ي حالة عدم تمكن الصندوق والمقي 
 
وصيغة التحكيم الذي يلجا إليه ف

ي مثل هذه ا ،رضائيا 
 
التفاقيات ارتأينا اإلشارة إليها وهي فقرات قانونية بحته متعارف عليها ف

ي تفاصيلها. 
 
 دون الدخول ف

 

  1983 - 1976القروض الموقعة مع دول العالم بي   عام

تاري    خ  عنوان القرض الدولة
 القرض

 مبلغ القرض بالدوالر

تدعيم روابط الصداقة والتعاون  موريتانيا
ي مجال تنمية العالقات 

 
ف

 االقتصادية والفنية وتعزيزها

 مليون )منحة( 10 1980
 مليون  20

ان مدفوعات  موريتانيا لمساعدة مي  

 موريتانيا

مستشق  عام ومركز صحي  2

ي ومعامل
 ومجمع سكت 

كة مع العراق  كة مشي  انشاء شر

 لصيد االسماك

 مليون دوالر  12 1980
 غي  محددة

 مليون دوالر 20
ي  مليون دينار 5.1

 
عراف

 (*))منحة(



 

 
 

ي عالقات العراق الخارجية االقتصادية
 أوراق سياسات ف 

 

 

 

 
ي خال د. حسي   

ي للتنمية الخارجية اقان 
 19من  10صفحة  الصندوق العراف 

ي  إلنشاءمنحة 
 
محطة تلفزيون ف

 نواكشوط

تدعيم روابط الصداقة والتعاون  بنغالديش
ي مجال تنمية العالقات 

 
ف

 االقتصادية والفنية وتعزيزها

ان  50 1980 مليون دعم مي  
 المدفوعات

 مليون 20

تدعيم روابط الصداقة والتعاون  غينيا
ي المجال االقتصادي 

 
 ف

 غي  متوفرة 1976

تمويل جزء من تكاليف سد   
ي 
 
 غينياكونكوري ف

 مليون دوالر 150 1980

تطوير مشاري    ع المنطقة الحرة  المملكة االردنية

 وميناء العقبة

 انشاء وتحسي   طرق خارجية

 تمويل تحويلة طريق الزرقاء

 تمويل مشاري    ع اسكان

ي إلنشاء 
 
هبة من الشعب العراف

 جامعة تكنولوجية

ي     7 1980
 
مليون دينار عراف

(*) 
ي   15

 
 مليون دينار عراف

ي  2.5
 
 مليون دينار عراف

ي  1.5
 
 مليون دينار عراف

ي   15
 
مليون دينار عراف

 )منحة(

وع او  غويانا من  أكير لتغطية كلفة مشر
 المشاري    ع التنموية

 مليون دوالر 30 1980

ي 
 تمويل انشاء معمل اسمنت جمهورية جيبون 

ي لدعم نشاطه 
 للبنك الوطت 

ي 
 
 هدية من الشعب العراف

 مليون دوالر  25 1980
 مليون دوالر 1.5
مليون دوالر  1.5

 )منحة(

 مليون دوالر    5 1977قرض اىل بنك تشجيع التصدير  افغانستان



 

 
 

ي عالقات العراق الخارجية االقتصادية
 أوراق سياسات ف 

 

 

 

 
ي خال د. حسي   

ي للتنمية الخارجية اقان 
 19من  11صفحة  الصندوق العراف 

ي 
 االفغان 

ان المدفوعات جامايكا  مليون دوالر  10 1980 تحسي   مي  

وع االلمنيوم   مشاري    ع  وانشاءمشر
 انمائية 

 مليون دوالر  25 1983

جمهورية الرأس 
 االخرص  

 مليون دوالر  10 1980 انمائيةتمويل مشاري    ع 

جمهورية 
 المالديف 

ي 
 
وع المطار ف لتمويل مشر

 المالديف

كة صيد اسماك  تأسيس شر

كة مناصفة مع العراق  مشي 

 دعم متطلبات التعليم

 تغطية كلفة تجهي   النفط

 لتطوير كهرباء العاصمة المالديفية

 مليون دوالر  4.5 1980
 غي  محددة

الف دوالر   50
 )منحة(

 مليون دوالر   1.5
 مليون دوالر  2.5

 تمويل مشاري    ع تنموية جمهورية سيشيل

ان المدفوعات  منحة لدعم مي  

 مليون دوالر  10 
مليون دوالر     3

 )منحة(

كة   كة اسماك مشي  تأسيس شر
 % مساهمة العراق49

 مليون دوالر  12 1980

ي عمليات التنمية  جمهورية ماىلي 
 
المساهمة ف

 واالجتماعيةاالقتصادية 

 قرض بدون فائدة

 مليون دوالر    5 1980
 مليون دوالر  15



 

 
 

ي عالقات العراق الخارجية االقتصادية
 أوراق سياسات ف 

 

 

 

 
ي خال د. حسي   

ي للتنمية الخارجية اقان 
 19من  12صفحة  الصندوق العراف 

قرض بدون فائدة لتمويل مشاري    ع  المملكة المغربية

 تنموية

 مليون دوالر 150 1980

 مليون دوالر   30 1980 لتمويل مشاري    ع انمائية كينيا 

 تمويل مشاري    ع تنموية غرينادا

 منحة من الحكومة

 دوالرمليون      5 1980
 مليون دوالر     2

كة  اليمن  كة اسماك مشي  تأسيس شر

 % مساهمة العراق 49

 مليون دوالر  30 1978

ي = 
 
 دوالر 3.233)*( الدينار العراف

 الجدول من اعداد الباحث. 

 
ي الختام اود 

 
ي وف

 
ان اتقدم بالشكر الجزيل اىل االخوة االعزاء واالساتذة االكارم هيئة التحرير ف

ي ادارة النشاطات البحثية وتقديمها شبكة 
 
االقتصاديي   العراقيي   عىل جهودهم العلمية ف

 للمتخصصي   والقراء بأفضل صورة. 
 

ي  الصندوق بإدارة عام مكلف مدير معاوناقتصادي و  )*( باحث
 
الخارجية  للتنمية العراف

 .األسبقورئيس مجلس ادارته 

. يسمح ب ط االشارة اىل إحقوق النشر محفوظة لشبكة االقتصاديي   العراقيي   عادة النشر بشر

  2021حزيران  17المصدر. 

Iraqi Economists Network –    شبكة االقتصاديي   العراقيي 
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ي عالقات العراق الخارجية االقتصادية
 أوراق سياسات ف 

 

 

 

 
ي خال د. حسي   

ي للتنمية الخارجية اقان 
 19من  13صفحة  الصندوق العراف 

 

 (1الملحق رقم )

 مع افغانستان نموذج التفاق القرض

 اتفاق قرض بي   
ي للتنمية الخارجية

 
 الصندوق العراف

ي 
 وبنك تشجيع التصدير االفغان 

ي توطيد االوارص انطالقا من رغبة حكومة 
 
الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية االفغانية ف

ي بي   البلدين عىل اساس المساواة والمنافع 
االخوية بينها، وترسيخا للتعاون االقتصادي والفت 

 :  المتبادلة، فقد تم االتفاق عىل ما يىلي

 1المادة 

ي للتنمية الخارجية، والذي يسىم فيما يىلي 
 
)ايفد( بتقديم قرض اىل بنك يقوم الصندوق العراف

، والذي يسىم فيما يىلي )ايبابا( بمبلغ ) ي
( )خمسة ماليي   دوالر 5تشجيع التصدير االفغان 

 . ( مقيمة عىل اساس حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدوىلي  امريكي

 2المادة 

ي المادة االوىل من هذا االتفاق، من قبل )ايفد( اىل 
 
)ايبابا(، نقدا يتم رصف المبلغ المنوه عنه ف

ي المادة السابعة من 
 
ي ذكره ف

ي )ايفد(، وطبقا لما سيان 
 
وط واالجراءات المتبعة ف ووفق الشر

 االتفاق. هذا 

 3المادة 



 

 
 

ي عالقات العراق الخارجية االقتصادية
 أوراق سياسات ف 

 

 

 

 
ي خال د. حسي   

ي للتنمية الخارجية اقان 
 19من  14صفحة  الصندوق العراف 

٪( )اثنان بالمائة(، سنويا عىل الجزء المسحوب من القرض، 2تفرض نسبة فائدة ) –ا 
ي نهاية 

 
، عىل  /كانون االول من كل سنة، عىل ان يتم تسديدها 31تحتسب ف بالدوالر االمريكي

ي 
، خالل الربيع االول من السنة الت  اساس حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدوىلي

  احتسابها. تعقب 

٪( )نصف بالمائة سنويا(، كتكاليف ادارية عن  2/1تفرض اضافة اىل ما تقدم نسبة ) –ب 
ي من القرض المذكور. 

  الجزء المتبق 
ي حالة حصول اي 8تفرض فائدة بنسبة ) -ج  

 
ي تسديد قسط  تأخي  ٪( )ثمانية بالمائة(، ف

 
ف

ي الفقرة )ا( من هذه 
 
تبة، عن مواعيدها المقررة والمشار اليها ف القرض المستحق والفائدة المي 

 المادة. 

مس وخ ثالثمائة( يوما، )365تحتسب الفائدة والتكاليف االدارية، عىل اساس ان السنة ) –د 
 (.وستون يوما

 4المادة 

قسطا( )بخمسة عشر قسطا( سنويا متساويا، تبدا  15تسدد االجزاء المستغلة من القرض ب  )
 القرض. ( شهرا من تاري    خ قيام بنك )ايبابا( بالسحب عىل 24بعد مرور )

 5المادة 

تبة عليه،  ام ال  )ايبابا( بتسديد مبالغ اقساط القرض والفوائد المي  يتوىل البنك تثبيتا اللي  
ي )دا افغانستان( 

كتاب ضمان اىل )ايفد(، يتعهد فيه بدفع كافة   بإصدار المركزي االفغان 
تبة عليه بمواعيد استحقاقها، وتتم الدفعة االوىل  اقساط القرض المستحقة والفوائد المي 

ي )دا افغانستان
 (.بعد استالم )ايفد( لكتاب الضمان هذا الصادر عن البنك المركزي االفغان 

 6المادة 



 

 
 

ي عالقات العراق الخارجية االقتصادية
 أوراق سياسات ف 

 

 

 

 
ي خال د. حسي   

ي للتنمية الخارجية اقان 
 19من  15صفحة  الصندوق العراف 

ي سجالت بحسابات القرض المذكور، ولكل ما اشي  اليه من المادة 
 
يفتح البنك المركزي العراف

ي )دا افغانستان( بفتح سجل 
الثالثة من هذا االتفاق، ويتوىل البنك المركزي االفغان 

ي 
 
، بالحسابات المقابلة، ولكافة تفاصيل الرسائل المتبادلة بي   كل من البنك المركزي العراف

ي )دا افغانستان(. 
 والبنك المركزي االفغان 

 7المادة 

، وعىل اساس قيمة حقوق  –ا  يتم تحويل المبالغ المستحقة اىل )ايبابا( بالدوالر االمريكي
ي يوم العمل االخي  الذي يسبق التاري    خ 

 
، والصادرة ف السحب الخاصة لصندوق النقد الدوىلي

ي 
  للدفع. الحقيق 

،  –ب  تبة عليها بالدوالر االمريكي
يقوم ال  )ايبابا( بتسديد االقساط المستحقة والفوائد المي 

، وتحتسب عىل اساس  وعىل اساس قيمة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدوىلي
ي يوم العمل السادس قبل تاري    خ 

 
سعر الدوالر وفق ما يصدره صندوق النقد الدوىلي ف

وعندئذ تجري التعديالت )ان وجدت(، وفق السعر السائد ليوم استحقاق القسط وفائدته، 
. العمل الذي يسبق تاري    خ االستحقاق  ي

 الحقيق 

 8المادة 

ي حالة اجراء تغيي  عىل تقييم حقوق السحب الخاصة، من قبل صندوق النقد الدوىلي يصار 
 
ف

، ال اىل الرب  ح وال اىل الخسارة، . اىل اي من  اىل اتفاق من شانه ان ال يؤدي هذا التغيي   الطرفي  

 9المادة 

، والخاصة  يعتير هذا االتفاق نافذ المفعول، اعتبارا من تاري    خ تبادل الرسائل بي   كال الطرفي  
امات كل من الطرفي    ي البلدين، وينتهي العمل به بعد تنفيذ الي  

 
بمصادقة السلطات العليا ف

  المتعاقدين. 



 

 
 

ي عالقات العراق الخارجية االقتصادية
 أوراق سياسات ف 

 

 

 

 
ي خال د. حسي   

ي للتنمية الخارجية اقان 
 19من  16صفحة  الصندوق العراف 

ي ي اليوم السادس والعشر
 
ي بغداد، ووقع ف

 
، باللغتي   العربية 1977ن من شهر شباط عام حرر ف

، يعول عليهما عىل حد  ية بنسختي   اصليتي     سواء. واالنكلي  

 
ي 
ي للتنمية      عن بنك تشجيع التصدير االفغان 

 
عن الصندوق العراف

  الخارجية
 

ام الدكتور صالح الدين عبد       الدكتور ذبيح هللا الي  
  المجيد الشيخىلي 

ي رئيس بنك تشجيع ال
رئيس الصندوق      تصدير االفغان 

ي للتنمية الخارجية
 
 العراف

 

ي الصادر  123رقم قانون 
 
 03/10/1977ف

  03/10/1977تاري    خ:  | 2613رقم العدد:  | العراقية الوقائعالمصدر: 

 

 (2الملحق رقم )

 لقانون التصديق التفاق القرض (1نموذج )

ي    ع  قانون  نوع التشر
ي    ع  123  رقم التشر

ي    عتاري    خ   03/10/1977  التشر



 

 
 

ي عالقات العراق الخارجية االقتصادية
 أوراق سياسات ف 

 

 

 

 
ي خال د. حسي   

ي للتنمية الخارجية اقان 
 19من  17صفحة  الصندوق العراف 

ي    ع  ساري  شيان التشر
ي    ع ي للتنمية الخارجية   عنوان التشر

 
 وبنكقانون تصديق اتفاق القرض بي   الصندوق العراف

ي بغداد بتاري    خ 
 
ي الموقع عليه ف

 1977/شباط/ 26تشجيع التصدير االفغان 
 2 حات: عدد الصف | 03/10/1977تاري    خ:  | 2613رقم العدد:  | العراقية الوقائعالمصدر: 

 2رقم الجزء:  | 1524رقم الصفحة:  |
 

 المادة االوىل

ي للتنمية الخارجية وبنك تشجيع التصدير 
 
يصدق اتفاق القرض المعقود بي   الصندوق العراف

ي بغداد بتاري    خ 
 
ي الموقع عليه ف

 1977/شباط / 26االفغان 

 المادة الثانية

ي الجريدة الرسمية، ويتوىل الوزراء المختصون تنفيذ 
 
ه ف ينفذ هذا القانون من تاري    خ نشر

  احكامه. 
 

  احمد حسن البكر
 رئيس مجلس قيادة الثورة

 االسباب الموجبة

توطيدا ألوارص الصداقة واالخوة بي   حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية 
ي بغداد التوقيع عىل 

 
ي بي   البلدين، فقد تم ف

االفغانية، وترسيخا للتعاون االقتصادي والفت 
ي بتاري    خ 

ي للتنمية الخارجية وبنك تشجيع التصدير االفغان 
 
اتفاق قرض بي   الصندوق العراف

 التنفيذ. ولغرض تصديق هذا االتفاق ووضعه موضع  ،1977/شباط/ 26



 

 
 

ي عالقات العراق الخارجية االقتصادية
 أوراق سياسات ف 

 

 

 

 
ي خال د. حسي   

ي للتنمية الخارجية اقان 
 19من  18صفحة  الصندوق العراف 

ع هذا   القانون. فقد شر

 
 لقانون التصديق التفاق القرض (2نموذج )

ي    ع  قانون  نوع التشر
ي    ع  158  رقم التشر

ي    ع  12/12/1976  تاري    خ التشر
 

 قانون تصديق
 اتفاق القرض بي   حكومة الجمهورية العراقية

 1976/اب/ 19بتاري    خ وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليه 
 

 1المادة 

يصدق اتفاق القرض بي   حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا الموقع عليه 
 .1976/اب/ 19بتاري    خ 

 2المادة 

ي 
 
ي الجريدة الرسمية، يتوىل الوزراء المختصون ورئيس الصندوق العراف

 
ينشر هذا القانون ف

  احكامه. للتنمية الخارجية تنفيذ 
 

  حسن البكراحمد 
 رئيس مجلس قيادة الثورة



 

 
 

ي عالقات العراق الخارجية االقتصادية
 أوراق سياسات ف 

 

 

 

 
ي خال د. حسي   

ي للتنمية الخارجية اقان 
 19من  19صفحة  الصندوق العراف 

 االسباب الموجبة

ي تدعيم روابط الصداقة 
 
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا ف

ي مجال تنمية العالقات االقتصادية والفنية وتعزيزها بي   بلديهما عىل اساس 
 
والتعاون ف

ي  1974/اب/ 7المتبادلة بتاري    خ المساواة والمنفعة المتبادلة، واستنادا اىل الكتب 
بي   حكومت 

، ولغرض 1976/اب/ 19البلدين المتعاقدين، فقد تم التوقيع عىل اتفاق قرض بينهما بتاري    خ 
  عليه. التصديق 

ع هذا   القانون. فقد شر
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