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تعليق على النصوص ادلتعلقة بالقزوض اخلارجية يف قانون ادلواسنة
العاهة االحتادية لعام 8102

د .سينب هنذر جاسن

هدرس التشزيع ادلايل

كلية احلقوق /جاهعة ادلوصل
تتطُٔ ٖر ٙايٛزق ١تعًٝكا عً ٢ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛاملتعًك ١بايكسٚض ايعاَ ١ارتازج١ٝ
يف قاْ ٕٛاملٛاشْ ١ايعاَ ١االحتاد ١ٜيعاّ ٚ 2018اييت جا٤ت ضُٔ بٓٛد ايفكس ٠ثاْٝا َٔ
املادٖ َٔ )2( ٠را ايكاْٚ ، ٕٛقد اٚضخت ٖر ٙايٓصٛص ايطٝاض ١االقرتاض ١ٝيًخه١َٛ
ايعساق ١ٝاييت زمسٗا قاْ ٕٛاملٛاشْ ١ايعاَ ١االحتادٚ ١ٜبني حدٚدٖا.
ٚتعسف ايكسٚض ايعاَ ١باْٗا  :تًو االَٛاٍ اييت تكرتضٗا ايدٚي ١ا ٚاحد٦ٖٝ ٣اتٗا ايعاَ١
َٔ االفساد ا ٚاهل٦ٝات ايعاَ ١ا ٚارتاص ١احملًٚ ١ٝاالجٓب ١ٝيتُْ ٌٜٛفكات َع ١ٓٝنايٓفكات
االضتجُاز ١ٜا ٚغريٖا مما ته ٕٛايدٚي ١حباج ١اي ٘ٝنايتطًٝح اَٛ ٚاجٗ ١ظسٚف َع.١ٓٝ
ٚتعد ايكسٚض ايعاَ َٔ ١صٛز االٜساد ايعاّ اييت جتد اضاضٗا ايكاْ َٔ ْٞٛايكاْْ ٕٛفط٘
حٝح إ ايكسض ال ٜصدز اال بكاْ ٕٛتصادم عً ٘ٝايطًط ١ايتػسٜع ، ١ٝنُا تتُٝص باْٗا َٔ
صٛز االٜساد ايعاّ اييت تػهٌ فُٝا بعد عب٦ا عً ٢املٛاشْ ١ايعاَ ١ذيو اْٗا تبدا بصٝػ ١اٜساد
ٚتٓتٗ ٞند ٜٔيف ذَ ١ايدٚي ١يًجٗ ١املكسض ١تًتصّ بسد ٙا ٚزد اقطاط٘ خالٍ َٛاعٝد ستدد٠
ٚفكا ملا ٜتفل عًٚ ، ٘ٝقد ٜصدف إ ال ته ٕٛايدٚي ١٦َٝٗ ١ملجٌ ٖرا ايسد االَس ايرٜ ٟستب
عًٗٝا تبعات قاَْ ١ْٝٛع ١ٓٝقاَْٚ ١ْٝٛاي ١ٝتصٜد ايعب ٤عً ٢ايدٚي ١نايفٛا٥د ٚايػساَات
ٚغريٖا.
ٚتأخر ايكسٚض ايعاَ ١عد ٠اغهاٍ فٗ:ٞ
 اختٝازٚ ١ٜاجباز.١ٜ داخًٚ ١ٝخازج.١ٝ -قصري ٠االجٌ ٚط ١ًٜٛاالجٌ.
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ٚإ َا ٖ َٔ ِٜٗر ٙاالغهاٍ بايٓطب ١يٓا ٖ ٛايٓٛع ايجاْ ٞا ٟايكسٚض ارتازجٖٞٚ ١ٝ
تًو ايكسٚض اييت تصدزٖا ايدٚي ١خازج حدٚدٖا االقًٜٚ ١ُٝٝهتتب بٗا االفساد ا ٚاهل٦ٝات
ارتاص ١ا ٚايعاَ ١االجٓب ١ٝناذتهَٛات ٚاملٓعُات ايدٚيٚ ١ٝايػسنات ايتجازٚ ١ٜغريٖاٖٞٚ ،
ْس ٣اْٗا اصبخت متجٌ اي ّٛٝعب٦ا ثكٝال عً ٢املٛاشْات ايعساق ١ٝبطبب نجستٗا ٚنرب حجُٗا
حت ٢اْٗا اصبخت تػهٌ عب٦ا اضافٝا عً ٢نٌ َٛاشْ ١جدٜد ٠اذ اْٗا تتطُٔ َا تبكَٔ ٢
ايكسٚض ايكدمي ١اضاف ١ملا تعكد ٙاذته َٔ ١َٛقسٚض جدٜد ٠تدخٌ يف حطاب نٌ َٛاشْ.١
ٚيد ٣ايسجٛع اىل احهاّ قاْ ٕٛاملٛاشْ ١ايعاَ ١االحتاد ١ٜيًعاّ  2018جند إ ٖرا ايكإْٛ
بني ضُٔ ايبٓٛد ( َٔ )20-1ايفكس ٠ثاْٝا /املاد )2( ٠اِٖ االحهاّ اييت َجًت ضٝاض١
االقرتاض ايعاّ املٓتٗج َٔ ١اذته ١َٛايعساقٚ ١ٝاييت ميهٔ بٝاْٗا يف َا ٜأت:ٞ
 االضاع ايكاْ ْٞٛيًكسض :اغرتط قاْ ٕٛاملٛاشْ ١ايعاَ ١االحتاد ١ٜيًعاّ  2018يصخ١ايكسض َٛافك ١زتًظ ايٛشزاَٚ ٤صادق ١زتًظ ايٓٛاب مبٛجب ايبٓد (/3ثاْٝا َٔ
املادٖٚ ) 2 ٠را االَس ٜعد َٔ بدٜٝٗات ضٝاض ١االقرتاض ايعاّ يف نٌ دٚيٚ ١نُا ٜبدٚ
ٚاضخا إ املػسع ايعساق ٞمل خيسج عٓ٘ يف اغرتاط صخ ١ايكسض.
 ادتٗ ١املدتص ١باالقرتاض َٓ :ح ايبٓد املرنٛز اعالٚ ٙشٜس املاي ١ٝصالح ١ٝابساّايكسض بعد اضتخصاٍ َٛافك ١زتًظ ايٛشزاٚ ٤زتًظ ايٓٛاب حٝح عد ٙايػدص
املد ٍٛباالقرتاض َٔ ارتازج يتُ ٌٜٛاملػازٜع ايتُٖٓٚ ١ٜٛرا ايتدٜٓ ٌٜٛبع َٔ
اختصاص ٚشاز ٠املاي ١ٝممجً ١بايٛشٜس تطٝري ايػؤ ٕٚاملاي ١ٝيف ايدٚي. ١
 حددت ايبٓٛد َٔ(/3أ  )16-اْٛاعا َتعدد ٠يًكسٚض ارتازج ١ٝاييت ابسَتٗا اذته١َٛايعساقٚ ١ٝاييت َٓٗا قسٚض بدأت يف ضٓٛات ضابك ١يعاّ ٜٚ 2018الحغ:
 -1نجسٖ ٠ر ٙايكسٚض ٚايرتتٝب ايعػٛا ٞ٥هلا اذ اْ٘ َٔ املعً ّٛإ ايكسٚض ايعاَ١
ارتازج ١ٝيًعسام صٓفت اىل اْٛاع ميهٔ إ ٜطُٗا جد ٍٚتدزج ف ٘ٝايكسٚض ارتازج١ٝ
حتت نٌ صٓف َٔ ٖر ٙاالصٓاف ٜسجع ف ٘ٝاىل ْٛع ايد ٜٔا ٚادتٗ ١املكسض ١نُا يٛ
ناْت ذتهَٛات آَ ٚعُات دٚي ١ٝا ٚغسنات ا ٚا ١ٜجٗات اخس ٣نايتجُعات ايتجاز١ٜ
َجٌ ْاد ٟبازٜظ  ،ا ٚعً ٢االقٌ ايتصاّ ايرتتٝب ايعاّ يًكسٚض ايعاَ ١ا ٟفُٝا اذا ناْت
قصري ٠االجٌ ا ٚط ١ًٜٛاالجٌ اجباز ١ٜاّ اختٝاز ١ٜضُٝا إ بعض ايكسٚض جا٤ت
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ايتصاَا َٔ ايعسام باتفاقٝات ابسَٗا إلصالح ايٛضع االقتصاد ٟنتًو املربََ ١ع
صٓدٚم ايٓكد ايدٚي.ٞ
 -2اذتجِ ايهبري هلر ٙايكسٚض ٖٚرا اَس ال ميهٔ جتاٚش ٙاذ إ اقرتاض َبايؼ بٗرا اذتجِ
َٔ غاْ٘ إ حيٌُ االجٝاٍ املكبً ١عب٦ا نبريا ذيو إ اقطاط تطدٜد ٖر ٙايد ٕٜٛقد
تطتػسم َبايؼ نبريَٛ َٔ ٠اشْات ايطٓٛات املكبًٚ ١دي ٌٝذيو إ َٛاشْ ١ايعاّ املكبٌ
ئ تتجاٚش اضتفادتٗا ( )4تسي ٕٛٝدٜٓاز عساقٖٚ ٞرا جيعٌ َٔ ايكسٚض عب٦ا عً٢
املٛاشْ ١ال اضاف ١هلا.
 -3ضٛابط االقرتاض ارتازج : ٞجا٤ت بٓٛد ايفكس ٠ثاْٝا َٔ املاد )2( ٠يتخدد ضٛابط
عًُ ١ٝاالقرتاض اييت جيب عً ٢اذته ١َٛايتصاَٗا نُا :ًٜٞ
 حدد ايبٓد ( )3ايػسض َٔ عًُ ١ٝاالقرتاض ارتازج ٖٛٚ ٞتػط ١ٝاالْفام االضتجُازٟٚاير ٟزنص عً ٢عًُٝات االعُاز َٚػازٜع اصالح ايبٓ ١ٝايتختٚ ١ٝارتدَات ايعاَٚ ١اُٖٗا
ايهٗسبا ٤اذ يٛحغ ايرتنٝص عً ٢قسٚض ٖرا ايكطاع ٚإ ايطُاْات اييت َٓخت يًجٗات
املكسض ١بٗرا ارتصٛص ٖ َٔ ٞاضد ٢ايطُاْات ٚاييت عدت ضُاْات ضٝاد ١ٜيتطًب
َٛافك ١زتًظ ايٛشزاَٚ ٤صادق ١ايربملإ عًٗٝا ٚمتجًت يف ضُاْات َاي ١ٝحدد ضكفٗٝا
االعًٚ ٢االدْ ٢بني ( ًَٕٛٝ )2-1دٚالز اَسٜه ٞفطال عٔ بعض ايطُاْات ارتاص١
بػسنات َع ١ٓٝيف ٖرا ايكطاع حطب ايبٓٛد ( َٔ ) 17- 16ايفكس ٠املرنٛز ٠اعال.ٙ
 حدد ايبٓد ( )2غسضا اخس يعًُ ١ٝاالقرتاض ارتازج ٖٛٚ ٞضد عجص املٛاشْ ١ايعاَ ١يفحاٍ مل ٜتِ ضد َٔ ٙايٛفٛزات املاي ١ٝاييت تكدَٗا اإلٜسادات االخسٚ ٣خاص ١ايٓفط
ٚايطسا٥ب.
 اجاش ايبٓد ( )18اجسا ٤املٓاقً ١بني ختصٝصات ايكسٚض ارتازجٚ ١ٝحصس اجسا٤املٓاقً ١يف ايكسٚض املطتددَ ١يطد عجص املٛاشْٚ ١قسٚض َػازٜع ايتُٓ ١ٝاييت
حددٖا ايبٓد َٔ )3-2( ٜٔايفكس ٠ثاْٝا َٔ املاد َٔ )2( ٠قاْ ٕٛاملٛاشْ ١ايعاَ١
االحتاد ١ٜيعاّ  2018اذ اجاش ايكاْ ٕٛاجسا ٤املٓاقًَ ١ع تػٝري اضِ ادتٗ ١املطتفٝد.٠
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 حعس ايبٓد ( َٔ )20قاْ ٕٛاملٛاشْ ١ايعاَ ١يعاّ  2018ابساّ اتفاق ١ٝايكسض َػسٚط١بسٖٔ ايٓفط َٚػتكات٘ اال مبصادق ١زتًظ ايٓٛاب ٚ ،االَس ٖٓا ستٌ ْعس اذ اْ٘ نإ
َٔ املفرتض اٜساد غسٚط انجس صساَ ١نتًو اييت تتطُٔ ضُاْات َاي ١ٝألْٓا نُا
ْعًِ إ زتًظ ايٓٛاب ايعساق ٞعسض ١يًتجاذبات ايطٝاض ١ٝاالَس اير ٟقد ٜؤد ٟاىل
متسٜس َجٌ ٖهرا قسٚض َٔ خالي٘ عً ٢حطاب ثس ٠ٚايٓفط.
ٚاخريا  ...إ ايك ٍٛباالضتػٓا ٤عٔ ايًج ٤ٛاىل ايكسٚض ارتازج ١ٝيف ايعسام ٖ ٛاَس
َطتخ ٌٝاذ اْ٘ ال ميهٔ اْهاز ايدٚز املِٗ اير ٟيعبت٘ ٖر ٙايكسٚض يف دعِ االقتصاد
ايعساق ٞبطبب َا َس ب٘ َٔ ظسٚف عصٝب ١ضٛاَ ٤اي ١ٝمتجًت يف اْٗٝاز اضعاز ايٓفط اٚ
آَ ١ٝمتجًت يف االضطسابات االَٓ ١ٝارتطري ٠اييت غٗدتٗا بعض املدٕ ايعساقَٚ ١ٝا خًفت٘
َٔ دَاز جعٌ اذته ١َٛايعساق ١ٝبأَظ اذتاج ١اىل االَدادات املاي ١ٝإلعاد ٠ايٓٗٛض بٗرٙ
املدٕ ،فكد َجًت ايكسٚض ارتازج ١ٝحال اْٝا يًُػانٌ اييت ضببتٗا ٖر ٙايعسٚف.
ٚاذا نٓا بصدد ايبخح عٔ حٌ ملٛاجٗ ١االثس ايطًيب هلر ٙايكسٚض ٚايرٜ ٟتُجٌ يف
ايتأثري عًَ ٢طتكبٌ ايبًد االقتصادٚ ٟاجٝاي٘ ايكادَ ١فإْٓا ْتفل َع َٔ ٜٓاد ٟبتفعٌٝ
االدا ٤يًبخح عٔ بدا ٌ٥ملٛاجٗ ١ايتخدٜات ٚختفٝف اثس ايكسٚض ايعاَٚ ١خاص ١يف حاي ١عدّ
ايكدز ٠عً ٢ضداد االيتصاَات املاي ١ٝهلر ٙايكسٚض ،نُا إ االجٗص ٠املعٓ ١ٝبإبساّ ايكسٚض
جيب عًٗٝا إ تدزى َد ٣خطٛزٖ ٠را االَس ٚال تطام ٚزا ٤غسٚط ادتٗات ايدٚي ١ٝاملكسض١
اذا ملطت يف ٖر ٙايػسٚط اْٗا غسٚط اذعإ ال غسٚط يإلصالح ،فطال عٔ االٖتُاّ بٛضع
بٓٛد صازَ ١يطٝاض ١االقرتاض ايعاّ ال متظ بطٝاد ٠ايعسام ا ٚثسٚات٘ ٚاضتدداّ ايكسٚض
يتػط ١ٝفج ٠ٛاملٛازد َٔ خالٍ ٚضعٗا يف اضتجُازات َدز ٠يًدخٌ تطِٗ يف تٜٓٛع
االقتصاد ٚعدّ االقتصاز عً ٢اضتدداّ ٖر ٙايكسٚض يف تػط ١ٝاالْفام ايتػػٚ ،ًٞٝاضاف١
يهٌ َا تكدّ فإ اذتٌ االِٖ ٖ ٛاضتجُاز ايجسٚات ايطبٝعٚ ١ٝايبػس ١ٜيتطٜٛس ايٛضع
االقتصاد ٟايعساقٚ ٞابعاد ٙعٔ غبح ٖر ٙايد.ٕٜٛ
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