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 ةــــة العربيــــي للتنميــــل العربــــالتموي

 
 :االنمائيه الميسرةالمساعدات العربية و لتنميةلمؤسسات التمويل العربية 

 
 ن في مجاللعشريداية القرن الحادي و القد تحقق تقدم ملحوظ في فترة الثمانيات و التسعينيات وحتى  ب 

شروعات م( الغراض تمويل Debt Financingقتراضي )االالتدفقات االنمائية  و التي اتخذت شكل التمويل 

 ويلية حيثجتها التمة لحاالتنمية العربية من خالل مؤسسات التمويل االنمائي العربية الى البالد العربية غير النفطي

ر , فبلغ و االخيلية في موضع سابق و التي تتزايد عاما تلول فجوة الموارد حاجاتها التمالباحث في مجااوضح 

و  (1)ة الثمانيناتايدمليار دوالر في ب 55.1ما يقارب من  البلدان العربيةمجموع ميزانيات التنمية العربية في 

لتنمية سسات ايمكننا تقسيم مؤو  ،تضاعفت في عقد التسعينيات نتيجة للتطور االقتصادي و زياده عدد السكان

 ستين.يمجموعتين رئ إلى العربية
 

 

 يل متعدد االطراف :و( مؤسسات التمأ
لالنماء  الها الصندوق العربيث, و م البلدان العربيةشئت في نطاق عربي بين عدد من نوهي مؤسسات ا   

بنك رجية و الالخا ستثمار و التجارةاالقصادي و االجتماعي , و الشركة العربية لالستثمار و المصرف العربي لال

 .(1)االسالمي للتنمية
 

 :ب( مؤسسات التمويل االنمائية القطرية
مويل ساسيا في التوهي مؤسسات تمويل تم انشائها منفردة من قبل اقطار عربية مصدرة للنفط لتلعب دورا ا       

دوق ها , الصن, و مثال النامية للبلدان و  ةالعربيللبلدان راضي ( و لتقديم العون المالي و الفني ت) التمويل االق

للتنمية  عراقيالكويتي للتنمية االقتصادية العربية , و صندوق ابو ظبي للتنمية االقتصادية , والصندوق ال

 .و الصندوق السعودي للتنمية ،الخارجية

اس المال و مجمل ر ،والر( مليار د8.3صناديق االنماء الخمسة )لو قد بلغت جملة راس المال المصروف    

غ متواضع جدا , و هو بال ادنى شك مبل 1976( مليار دوالر في 3.8المدفوع و االحتياجات للصناديق الخمسة )

 (2)اذا ما قورن بحجم الموارد المالية التي اصبحت متاحة للدول العربية المصدرة للنفط .

صناديق  طارإرج عادة تدويرها خاإة العربية " تجرى الشارة الى ان معظم حركة" الفوائض الماليا من  و ال بد

طاقتها  ولتمويلية الطاقة فهناك تفاوت في ا لهان االمر  ،  بقي االمر عند هذا الحدلو أالتمويل االنمائية العربية و

ند ها عي قوانينالمسموح بة فحد االئتمان  هذه الصناديق  تبلغاالقتراضية بين صندوق تنموي و اخر و كذلك لم 

 و حاجات التمويل االنمائي العربية  . ،انشائها 

وارد و قتصاد الممع ا فالتمويل االنمائي في نظر صناديق التنمية هو الجمع بين اداء الخدمات ذات االثر الفعال   

 العمل على تثميرها , من اجل زيادة قدرتها المتاحة وامكانيات التمويل في المستقبل.
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 ية:التمويل لصناديق االنماء العرب ولوياتوأسياسات  -1
 

وكذلك فان  ,ات التنموية تحديد و رسم السياسات التمويلية و حاجاتها التمويلية ييفترض عند رسم الساس

ير يمعا ك من خاللتم ذلصناديق التنمية تفوم بتحديد سياساتها التمويلية , كما تقوم بتحديد اولويات التمويل حيث ي

 خالمنا تطويروتحسينالمشروعات المعروضة , ويتم اختيار اكثر هذه المشروعات اسهاما في االختيار بين 

ير يلمعاية وفقا لالمال واكثرها تعظيما لالثار االنمائية , وكذلك قدرة المشروع على الوفاء بالتزماتة االستثماري 

 يم المشروعات . يالمالية التقليدية لتق

ة ل المساهممي مثة على االوضاع الكلية لالقتصاد القوبار االنمائية المرتقومن المفروض ان تتعدى ذلك لالث

في ت , وفي توليد زيادة في حجم الدخل القومي وفي توسيع فرص العمل , و في تحسين وضع ميزان الدفوعا

ية يات العربالقتصاداالختالالت الهيكلية في امعالجة التشابك بين القطاعات االقتصادية و  توليد مزيد من عالقات

 اضي .القترر موضع التنفيذ بفعالية لترشيد انشطة التمويل ايعايمبيد انة من المتعذر عمليا وضع هذه ال

اعمال  لية لتنفيذو تقوم السياسات التمويلية على سياسات تمويل المشروعات , اي تخصيص الموارد الما       

لى نمط قوم عتلم واضحة . كما ان السياسات التمويلية خاصة بانشاءات محددة تشكل في مجموعها وحدة ذات معا

لموصالت ارق و توزيع قطاعي لعمليات التمويل بجملتها اذ تحتل المشروعات المتعلقة بالنقل و التخزين و الط

 طمعكس ذلك نيو  على في عملياتها ثم تاتي في المرتبة الثانية المشروعات الزراعية و الصناعية ,االهمية األ

 ,يدة فتسلملدول ااعكس نمط االولويات لدى يلبنك الدولي و مؤسسات التمويل الدولية , كما ان هذا النمط توجة ا

تنمية امج لتمويل بر األجدىتخلف مراحل النمو االقتصادي التي تمر بها هذه البلدان وكان من  كذلك يعكسو

ة و مترابط سقةانما تحتوي على مجموعة مت تكاملية بدال من تمويل مشروعات الن برامج التنمية التكاملية عادة

راء الكامن و اتيجيساند بعضها البعض , كما انها تحمل البعد االستريمن المشروعات ذات اثار انمائية متداخلة و

ل مثاالتغالل االس مل بالضرورة على االولويات وتعملية التنمية االقتصادية و االجتماعية و يضاف لذلك انها تش

 .تاحة للموارد الم
 

  :ىالعربية األخرللبلدان النفطية  البلدانتدفقات المعونات المالية الميسرة من  - 2
تتميز المعونات المالية الميسرة التي تنساب عبر مؤسسات التمويل اإلنمائي العربية بأنها ظاهرة جديدة في  

لسبعينات ترة اية، حيث بدأت في فسماتها األساسية عن المعونات التي تقدمها الدول الصناعية لألقطار النام

ت ة المعونابلوماسيتحتاج لعمليات تمويلية ، في حين أن د يالعربية التللبلدان وتهدف لتقديم الدعم والمساعدة 

ن ميها يجعل دة لدالغربية واضحة وبشدة في تمويلها أو مساعداتها، وكذلك فإن فترة السماح وانخفاض معدل الفائ

 ثر يسرا من المعونات الغربية .                 المساعدات العربية أك

 وسوريا، قدمت ليبيا والسعودية دعما كبيراً على شكل منح لألردن ومصر 1969 وبعد مؤتمر الخرطوم في

روض الميسرة تضاعفت المساعدات والق 1973وهذا الدعم تمثل في دعم مباشر لميزانيات هذه الدول، وبعد عام 

بة القروض كما ارتفعت نس 1975مليون دوالر عام  6194.5ليبلغ  1973مليون دوالر  67.5فارتفع الدعم من 

 .1975و1973% وذلك بين عامي 6.51% إلى 3.21والمساعدات بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي من 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 :(2000-1994) ةالعربية للمدمقارنة المساعدات الميسرة الممنوحة للبلدان  -3
 2000-1994(أن مجموع المساعدات ) صافي السحب( كانت للفتررة مرا برين 37في الجدول )  اردةالو البيانات

 2000-1994مليون دوالر وبمعدل تغير برين عرامي  5.256مليون دوالر،  5.543مليون دوالر، 5.308يساوي 

 ، و بمقارنررررررررررررررررة مجمرررررررررررررررروع  المسرررررررررررررررراعدات الممنوحررررررررررررررررة عررررررررررررررررام(%8.9-سررررررررررررررررالبة )  بنسرررررررررررررررربة

مليرون دوالر ،  1873( 2000مليون دوالر بالمسراعدات الممنوحرة فري عرام )  6796بلغتمثال والتي  ( 1994 )
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هذه المعونات استمرت في التدفق للبلدان العربية المحتاجة لها بالرغم من انقطاعها لمردة حررب  مورغم صغر حج

 الخليج الثانية ، إال أنها عادت للتدفق لهذه البلدان . 

لبلدان ان أن هذه ، في حيلهذه البلدان  اإلجماليمنخفضة مقارنة بالناتج المحلي  وكونت هذه المساعدات نسبا   

 في حين أنها ، %4 (1994النفطية حققت فوائض مالية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية ،فبلغت عام) 

 التمويلبة العربي للبلدان التمويل الممنوح وهذه نسبة منخفضة جدا .وعند مقارنة %0.5(  2000بلغت عام )

%، 12.4، %13.4%، 16.7%، 19.3%، 11.3 المدة :النامية حيث شكل التمويل لذات  للبلدان الكلي الممنوح

9.8 ،%11 ،%10.9 ،%10.8.% 

ى أن حرب لك إلومما  سبق يالحظ صغر حجم التمويل الممنوح للبلدان العربية في هذه المدة و يمكن أن يعزى ذ

اثر  ياسية ذاتب السكما أن األسبالكويت ( حدث في هذه المدة إذ إنقطعت المساعدات فيها .الخليج الثانية )غزو ا

 قوي في ذلك .
 ( 37جدول )

 (مليون دوالرالمساعدات اإلنمائية الميسرة ) 

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

مجموع الدول 

 العربية
6797 2895 1395 1507 800 1191 1124 760 1368 2092 1873 

دول الخليج 

 العربية
6676 2800 1350 1473 766 1191 1124 760 1368 2092 1873 

نسبة 

المساعدات 

للناتج المحلي 

اإلجمالي 

 %للمانحين

4 1.8 0.7 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.28 0.8 0.5 

 2001،  الكويتصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، الالمصدر: 
 

ة رئيسية مجموعوبالنسبة للدول المانحة للمساعدات العربية اإلنمائية ظهرت الكويت والسعودية واإلمارات ك

صة، خا لعربيةان االبلدالميسرة للدول النامية و ةمن بين مجموعة الدول العربية كدول مانحة للمعونات اإلنمائي

زيع لتي تقدمها بشروط ميسرة، وفيما يتعلق بتووكمجموعة رئيسية من حيث الحجم المطلق للمعونات ا

ً مياالرتباطات والمبالغ المسحوبة على أساس ثنائي فقد اتخذت التدفقات المالية بصفة عامة شروط  وهذا سرة.ا

( 2000-1980حيث قدمت دول مجلس التعاون الخليجي لفترة ما بين ) ( ،  38توضحه بيانات الجدول )

     2000 – 1994م ثم الفترة 1985مليون دوالر عام  3.729مليون دوالر  8.223 المساعدات الميسرة التالية

ليون م 7.66مليون دوالر  1.473مليون دوالر،   1.366مليون دوالر،  2.880( مليون دوالر، 6.675) 

مليون  2.092مليون دوالر،  3.68مليون دوالر،  7.56مليون دوالر،  1.124مليون دوالر،  1.191دوالر، 

 دوالر، نصيب كل دولة من هذه الدول كمايلي:

 

 

 ر،( مليون دوال470( مليون دوالر، وعمان ) 24239مليون دوالر( ، السعودية )  4600)  تاإلمارا

 .ج القومي( مليون دوالر،وكان حجم هذه المساعدات نسبة للنات6893( مليون دوالر والكويت ) 596وقطر ) 

 

 

 ( 38جدول )



4 

 

2022الصندوق العراقي للتنمية الخارجية  -  القيسيبراهيم اعداد: اسراء ا  

 مليون دوالر( )المقدمة لالقطار المحتاجة للمساعدة التنموية المساعدات العربية
 المجموع الدول النفطية األخرى المجموع للفترة الدول العربية

 212 الجزائر 4600 اإلمارات

 1164 العراق 24239 السعودية

 891 ليبيا 470 عمان

 6893 الكويت 596 قطر

 . 2002،  1995، 1990:   الجتماعي  ،    أبو ظبيصندوق  أبو ظبي لإلنماء االقتصادي واالمصدر: 

 

%، 0.8%، 0.7%، 1.6%، 4 2000-1990ثم لفترة  1985% عام 205اإلجمالي لدول مجلس التعاون 

ل %، وهي نسبة منخفضة ، كما أن جزء من هذه المساعدات تتجه للدو%0.8، %0.6، %0.3، %0.4، 0.5

 %.12 منها مقارنة بالدول النامية ال تتجاوز العربية البلدانالنامية وقد رأينا أن مدى استفادة 
 

 التنمية العربية: تالتمويلية لمشروعاالعمليات  -4
للتعرف على العمليات التمويلية نستطلع مؤسسات التمويل االقليمية والقطرية لمعرفة المبالغ التمويلية المتراكمة 

 خالل فترة نشاطها وكما يلي:

مليون دوالر استفادت الدول  16288.3مجموعة التراكمية للعمليات لتمويلية البنك اإلسالمي، كانت ال .أ

% من المجوع التمويلي التراكمي 27مليون دوالر وحقق البنك ما يعادل  8387.8العربية منها بقيمة 

 لمؤسسات التنمية العربية.

ومول  ليون دوالرم 1971.9بمبلغ  البلدان العربيةمليون دوالر، استفادت  2633.3صندوق أبو ظبي  .ب

  .% وهي نسبة منخفضة مقارنة بإمكانيات اإلمارات4.4العمليات التنموية بشكل عام 

ن دوالر، % مليو724.4 البلدان العربيةمليون دوالر، كان نصيب  4335.5صندوق األوبك، مول التنمية  .ت

                             %.               7.9بنسبة تمويل تراكمي للمجموع التراكمي للتمويل التراكمي 

لدان البمليون دوالر وحصة  7032.2الصندوق السعودي، كان نصيبه من مجموع العمليات التراكمية  .ث

 .11.7مليون دوالر ونصيبه من المساهمة في عمليات الصناديق التنموية  3315.8 العربية

مليون  12881.2قدار له للتنمية العربية بمفقط كان تموي البلدان العربيةالصندوق العربي، وعملياته تتعلق ب .ج

 %. 21.3، ومساهماته النسبية في التمويل التنمية البلدان العربيةدوالر كانت من نصيب 

ذا المستوى مليون دوالر أهمية والنسبية على ه 11522.9الصندوق الكويتي، مول عملية التنمية بمبلغ  .ح

 %.  51ن دوالر أي ما يعادل مليو 6025.8 البلدان العربية% وكان نصيب 19.1

ملياته موجهة مليون دوالر وع 3669.3صندوق النقد العربي فقدم دعم لموازين المدفوعات العربية بمبلغ  .خ

نقدية العربية % أي أن مهمته إسناد السياسات المالية وال6.1للدول العربية فقط وبلغت أهميته النسبية

 غراضأل، ويبلغ المجموع التراكمي لعمليات التمويل إلصالح اختالالت موازين المدفوعات العربية

% 61.3ر وبنسبة مليون دوال 36985.8 البلدان العربيةمليون دوالر، وكان نصيب  60305.8التنمية 

 من حجم التمويل.
     

ات ذالعربية  اعداتوبالرغم من تعمق االختالالت الهيكلية في االقتصادات العربية و استمرارها ، يالحظ أن المس

ة ة كليدور تنموي ضعيف ،  أي أن دورها لم يتعدى سوى تقديم العون ولم يؤدي إلى حل جذري  أو معالج

 لالختالالت الهيكلية في االقتصادات العربية . 

بشكل عام أو المساعدات بل كيف   وما يهمنا في هذا الشأن هو ليس الحصول على القروض واالئتمان      

ذه العمليات التمويلية هل حققت النتائج المرغوبة، أم أن هناك قصوراً في هذه النتائج وما تستغل، وما هي نتائج ه

من الناتج المحلي وهل أدت إلى تحسين  البلدان العربيةهو أثر هذه المشروعات في رفع معدل نصيب الفرد في 

ً وهذا التقييم لم يحدث أن قامت بدراسته سواء المجمو ً ونوعا عات الممولة أو حتى الدول هيكل اإلنتاج كما

المستفيدة ، وهل دفعت هذه العمليات التمويلية لتنمية باتجاه التنمية العربية التكاملية أم أنها باتجاه مشروعات 

تنموية فقط، ونجد أن أثرها في هذا االتجاه ضعيفاً ألن هناك انفصاالً بين عملية التنمية وقياس آثارها سواء على 
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على المستوى المحلي مما يستدعي تخطيط عملية التنمية التكاملية مرة أخرى، ونهج أسلوب المستوى العربي أو 

 عربيةجديد إلى جانب أسلوب المساعدات و التدفقات الميسرة على أن يكون االهتمام األكبر بالمشروعات ال

ا ليس صحيحا الن هذه وقد يعتقد البعض أن الباحث يدافع عن نهج صناديق التنمية العربية ،  وهذ .التكاملية

المساعدات قاصرة أمام االحتياجات التنموية العربية ، مما يستلزم قيام تخطيط تنموي عربي وبجهد مركز 

 .ية في التنمية التكاملية العربيةإلحداث نقلة نوع
 

 أنشطة التمويل المشترك

ته ية تجري دراسمشاريع تنموية معنفي تمويل  ةشارك، هو قيام المؤسسات التمويلية بالمالتمويل المشترك     

ر من دد كبيجدواها االقتصادية. ولقد ساهمت مؤسسات التمويل العربية والدولية وحتى القطرية في تمويل ع

ك اركة لتلك المشالمشاريع خالل الفترة، وفيما يلي جدوالً يبين قيمة المبالغ المشاركة في التمويل ونسبة تل

 :يليةوالمؤسسات التم

 المشترك مع مؤسسات التنمية العربية الوطنية واألقليمية والدولية التمويل

 المؤسســــــــات
المشترك  قيمة المساهمة في التمويل 

 .)د.ك )مليون
 (%) نسبة المساهمة

   
 واالقليمية مؤسسات التنمية العربية الوطنية (أ)

  
 33.6 3,406.0 واالجتماعي الصندوق العربي لالنماء االقتصادي

 10.7 1,080.2  العربية الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية

 2.6 267.7  للتنمية صندوق أبوظبي

 3.9 390.6  ميةالسعودي للتن الصندوق

 7.3 740.8  للتنمية البنك االسالمي

صندوق األوبك للتنمية الدولية) أوفيد( 0.9 94.5 

 0.05 5.0 الخارجية الصندوق العراقي للتنمية

 0.03 3.0  العربي الليبي الخارجي المصرف

 59.1 5,987.8 فرعـــــــــــي مجمــــــــوع

 4.6 466.8 آخــــــر تمويـــــــــل عربــــي

   

 الدولية مؤسسات التمويلب( )

  
 7.1 719.7  البنك الدولي  

 0.6 54.3  (الدولي للتنمية الزراعية )ايفاد الصندوق  

http://www.kuwait-fund.org/
http://www.adfd.ae/ar/home/pages/default.aspx
http://www.sfd.gov.sa/
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?guest_user=idb_ar
http://www.ofid.org/
http://www.ofid.org/
http://www.lfbank.ly/
http://www.albankaldawli.org/
http://www.albankaldawli.org/
http://www.ifad.org/
http://www.ifad.org/
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.6 652.1  األفريقي للتنمية البنك   

 15.1 1,426.1 فرعـــــــــي مجمــــــــوع

.22 2,253.7 التمويلية ألجنبية ومؤسساتهاالحكومات ا 

 100.0 10,134.4 اإلجمالـــــــي
 

 

 الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
 

 نبذة مختصرة عن الصندوق:

وأداري،  تأسس الصندوق العراقي للتنمية الخارجيرة ، كمؤسسرة ماليرة ذات شخصرية معنويرة واسرتقالل مرالي      

رات ، وتشكل مجلس ادارة للصندوق وترم اختيرار أعضراء المجلرس مرن وزا1974لسنة ( 77بموجب القانون رقم )

وق ويعرد متعددة من مختصين من وزارة الخارجية واالسكان والتخطيط والتجارة والعدل اضافة الى رئيس الصند

 مجلس اإلدارة السلطة العليا.

مهامره  ( مليرون دينرار ، ومرن200) 1979( مليون دينار عراقي ، واصربح  عرام 50بدأ الصندوق برأسمال قدرة )

ر شرروط وضع السياسات العامة الستثمار امروال الصرندوق وتقريرر المسراهمة فري مشراريع وبررامج التنميرة وإقررا

ألطررراف القرروض وتقريررر مررا يقترضرره الصرندوق لحسررابه ومتابعررة عالقررات العرراق الماليررة والخارجيررة المتعررددة ا

العربيرة إلقليميرة ومساهماته في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية وا والثنائية وكل ما يتعلق بإدارة

 المشتركة وكل ما له عالقة باتفاقات القروض الخارجية واالتفاقات الضريبية مع الخارج .
 أهداف الصندوق:

 ميسرة. منح المشروعات االنمائية قروض متوسطة وطويلة األمد لألقطار العربية النامية بشروط -1

 ي العربي. المساهمة في المشروعات اإلنمائية خاصة ذات الطابع االستثماري التي تتسم بالتكامل االقتصاد -2

 .ية الناميةتوظيف األموال العامة والخاصة بما يكفل تطوير عمليات التنمية االقتصادية في البلدان العرب -3

 لنامية.ت التنمية االقتصادية في البلدان العربية اتوفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجاال -4

 تمويل الدراسات الهندسية والدراسات المتعلقة بالجدوى االقتصادية للمشروعات. -5

اهم هة التري يسرالتعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية وصرناديق التنميرة ذات األغرراض المشراب -6

 العراق فيها.
 العراقي :ـ عوائد الصندوق 

 تتألف عوائد الصندوق العراقي كما يلي :

 . حصة الصندوق في مساهماته في الشركات العربية المشتركة.1

 . فوائد القروض الممنوحة لدول العلم والمؤسسات العربية و اإلقليمية.2

 . عوائد استثمار السيولة في المصارف المحلية و األجنبية.3

 ات أخرى.ية واالقتصادية التي يجريها الصندوق منفرداً أو بالتعاون مع مؤسس. عوائد دراسات الجدوى الفن4

لعراقري اعوائد توظيف أمواله في ضمان األسهم واألوراق المالية الخاصة بالمشرروعات التري سربق للصرندوق . 5

 أن ساهم فيها.
 مراحل عمل الصندوق العراقي 

 ثمانينات وحتى االن(مرحلة توقف اإلقراض )منتصف ال  المرحلة األولى : 

( المرررؤرخ فررري 454لمرررا كررران قررررار مجلرررس قيرررادة الثرررورة ذو الررررقم )، مرحلرررة توسررريع مهامررره   المرحلةةةة الثانيةةةة:

يتضررمن ربررط الصررندوق العراقرري للتنميررة الخارجيررة برروزارة الماليررة، وحيررث أن قرررار مجلررس قيررادة  29/6/1987

http://www.afdb.org/
http://www.afdb.org/
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ن إضرافة مسراهمات وزارة الماليرة فري رأوس أمروال لرم يتضرم 27/4/1988( المؤرخ فري 396الثورة ذي الرقم )

وبهدف توسيع مهام الصندوق ليشمل العالقات المالية للعرراق   الشركات العربية المشتركة إلى رأسمال الصندوق.

 .شرع هذا القانون

جرب قررار موب( DFIإذ تم تجميد عوائده وايداعها في صندوق تنمية العراق ) 2003مرحلة ما بعد  المرحلة الثالثة:

 بع.ند إخراج العراق من الفصل الساهذه المرحلة ع انتهتو. 2003في عام  1483مجلس األمن الدولي رقم 

 نبذة عن سياسة اإلقراض الخارجية في العراق

   المتوسرطة او  من المادة الثانية من قانون الصندوق العراقي التي تجيرز للصرندوق مرنح القرروض 1وفقاً للفقرة

الرردول  بشررروط ميسرررة فقررد قرردم الصررندوق ووزارة الماليررة  فرري الثمانينيررات قروضرراً إلررى بعررضالطويلررة االجررل 

(  1317395العربيررة واالفريقيررة واالسرريوية والالتينيررة بموجررب اتفاقيررات وقعررت مررع تلررك الرردول مجموعهررا ) 

ي ( ، ترـم امريكرمليون دوالر ) فقط مليار وثالثمائة وسبعة عشر مليون وثالثمائة وخمسة وتسعون الف دوالر 

 تسديد البعض منها بالكـامل ويتابع تحصيل البعض االخر .  

  ة ماليـــــررـحصررلت موافقــررـة االمانررـة  العامررة لمجلررـس الررـوزراء علررى تـررـخويل وزارتــررـي الخارجيــررـة والو

جرزء منهرا  صالحية التفاوض مــــع الدول النامية المدينرة بشرأن تسرديد القرروض كاملرة او تقسريطها او شطـرـب

ة إلرى يرة الممنوحرومن ثـم رفعـها الـــى مجلــس الوزراء للموافقـة عليها تم تشكيل لجنة متابعة القرروض العراق

 ركزي . الدول المدينة عن كل من االمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية والخارجية والبنك الم

  البلردان و وض العراقيرة الممنوحرة الرى الردول العربيرة يتابــع الصندوق تحركه االول لتحصريل مسرتحقات القرر

ة لرردول المدينرراالناميــررـة مررن خررالل الرسررائل المتبادلررة مررن معررالي السرريد وزيررر الماليررة الررى نظرائرره فرري هــررـذه  

 المدينة والتنسيق مع وزارة الخارجية ومع لجنة متابعة القروض الممنوحة الى الـدول

 لي:ما يللتنمية الخارجية الصندوق العراقي  ومن انجازات
 

ل تررم التحرررك فرري مجررال تحصرريل مسرتحقات القررروض الممنوحررة الررى الرردول المدينررة مررن خررال قسةم القةةروض أوالً:

هرذا  ق عليهرا فريرسائل عديدة متبادلة بين معالي السيد وزير المالية ونظرائه في تلك الدول للوصرول الرى آليرة يتفر

 المجال وكاالتي : 
 

 جدولة المستحقات. إلعادةاللقاء معهم في منتصف نيسان المقبل  موزمبيق: يتم -1

 ستحقات .السنغال : تم عرض اللقاء معهم في بغداد او عمان لالتفاق على آلية التسديد وتثبيت مبلغ الم -2

 جامايكا : عرضنا اللقاء معهم لالتفاق على اعادة الجدولة. -3

 ة .ديونية ودعوتهم للقاء لتحديد آلية التسديد والجدولغينيا وافريقيا الوسطى : تثبيت مبلغ الم -4

 موقف هاتين الدولتين من رسالة معالي السيد وزير المالية . بانتظارتنزانيا ومدغشقر:  -5

 بنغالدش :الموافقة على تسديد المستحقات بعد االعفاء الجزئي من بعض الفوائد. -6

 حقة بسبب الوضع المالي لتلك الدولة.افغانستان : تأجيل المطالبة بالمبالغ المست -7

 لمديونية . االسودان : عرض امكانية تفعيل اتفاق سابق لطبع كتب مدرسية لحساب وزارة التربية ببعض مبالغ  -8

 ً  والشركات المشتركة االستثماراتقسم  :ثانيا

 ادارة ومتابعة استثمارات العراق في الشركات العربية المشتركة. -1

 ة. لي العراق في مجلس االدارة ، وقرارات مجالس ادارتها وجمعياتها العموميمتابعة تقارير ممث -2

صرة لهرا متابعة تحصيل االرباح المتحققة للعراق جرراء تلرك االسرتثمارات وايرداعها فري الحسرابات المخص -3

ماليرة ( مليون دوالر قيدت في حسراب وزارة ال40.642تم تحصيله من تلك االرباح ) حيث بلغ مجموع ما

 DFI ـوال

  قسم اإلتفاقيات ثالثاً:

 ني.لعلمي والفتمثيل الوزارة في اللجان المشتركة المنبثقة عن اتفاقيات التعاون التجاري واالقتصادي وا  -1
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ة رة المختلفرمتابعة تنفيذ محاضر اللجان المشتركة بعد مصادقتها من قبل السرلطات العليرا مرع دوائرر الروزا -2

 واعالم مقررية اللجنة بذلك.

 ة العالقات الثنائية فيما يخص الجانب المالي مع البلدان االخرى متابع  -3

 والعربية الدوليةالعالقات المالية رابعا: قسم 

االسررالمي  الماليررة كالبنررك يتررابع عضرروية العررراق فرري الصررناديق الدوليررة والهيئررات الترري تسرراهم بهررا وزارة  -1

 للتنمية. 

 مي .متابعة مساهمة العراق في رأس مال البنك االسال  -2

 ة .ية والدوليمتابعة مديونية العراق الناجمة عن مساهمة الجهات العراقية في المنظمات العربية واالقليم -1

ت تررولى الصررندوق العراقرري للتنميررة الخارجيررة تحصرريل المبررالغ المدرجررة عررن المسرراهمات فرري المنظمررا  -2

 المذكورة 

 ً  ية والشؤون المالية:: قسم اإلدار خامسا

 الترقية .وب والدرجة ارية الخاصة بالتعيين والنقل واعادة التعيين واالستقالة وتحديد الراتـــــاعداد االوامر االد

 أعداد المالك السنوي للصندوق.

 الشهرية الخاصة بالتغييرات. باإلحصائيةتزويد قسم القوى العاملة بمركز الوزارة 

 متابعة كتب ديوان الرئاسة ومجلس الوزراء بالتنسيق مع مكتب الوزير وقسم المتابعة. 

 اعداد الموازنة السنوية للصندوق .

 متابعة االيرادات المتحققة للصندوق الى حساب وزارة المالية . 

 .سكرتارية لجنة استرداد اموال العراق في الخارج 

البروتوكرول  وتتولى متابعة المبالغ المعلقة الناجمة عرن 2005نذ عام تشكلت في مقر الصندوق وتمارس اعمالها م

 واسررترجاعها كمررا9/4/2003العراقري السرروري وعقرردت عردة اجتماعررات مشررتركة لحصرر المبررالغ المصررروفة منرذ 

بعرد  هرالمصرروفة مناتتولى متابعة المبالغ المعلقرة مرع الجانرب االردنري جرراء االتفاقيرة العراقيرة االردنيرة والمبرالغ 

 15/1/2008وعقدت اجتماعها المشترك االول مع البنك المركزي االردني في 9/4/2003

 :الناميةللدول  الخاصة بالصندوق العراقي للتنمية عمــــالألبعض ا
 

 5)                  بمبلرغ1977 /26/2اتفـاقية قرض بين الصندوق العراقي وبنك تشجيع التصدير األقغاني في  -1
 تاريخ سحب القرض. شهر من 24قسط سنوي ويبدا التسديد بعد  15ويسدد المبلغ على  (دوالر مليون

ء مستشرفى إلنشرا (دوالرمليرون  12بمبلغ يعرادل ) 1979االسالمية سنة  اتفاقية قرض مع جمهورية مورتـانيـا -2

 –نيرة مشرروع حمايرة الصرحة الحيوا –سررير لألمرراض العصربية  24وإنشاء مستشقى سعة  –سرير  50سعة 

 لخ.امكتبة عامة ....  –اقسام داخلية للطلبة  –مدارس  –( مشاريع مياه 5( مراكز صحية و )5إنشاء )

  :اتفاقيات قروض الصندوق العراقي الى المملكة األردنية الهاشمية -3

  16علررى مليرون دينرار( وتسردد 4ة ويبلرغ القررض )ـررـالعقب المنراطق الحررة فريتمويرل مشرروع  1980سرنة 

 .1984وي ويبدا تاريخ السداد سنة قسط سن

  مليون دينار ألنشاء طريق تحويلة الزرقاء. 2.5تقديم قرض 

  مليون دينار لتمويل مشاريع سكنية في األردن. 1.5تقديم قرض 

  الحدود العراقية. –األجفور  –األجفايف  –يمول الصندوق انشاء طريق األزرق 
 

 :العراق األعمال المقدمة من صناديق التنمية الىبعض 

مرن دولررة الكويررت مقرراً لرره، مؤسسررة ماليررة  الصرندوق العربرري لانمرراء االقتصرادي واالجتمرراعي، والررذي يتخرذ     

المشروعات اإلنمائية االقتصرادية واالجتماعيرة، وذلرك مرن خرالل تمويرل  إقليمية عربية تنصب أغراضه في تمويل

الصرندوق العربري بعردد  ت والخبرات الفنيرة. وتتميرز أنشرطةاالستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونا المشاريع
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االقتصررادي العررربيين، وتجسرريداً للعمررل العربرري  مررن الجوانررب الهامررة الترري تجعررل منرره نموذجرراً للتعرراون والتكامررل

  المشترك المتميز

مردفوع يقردر برـ بررأس مرال  أنشئ الصندوق العربي لانماء االقتصادي واالجتماعي، لتناط به هذه المهمة الساميةف

، ليعقرد 16/05/1968قبرل الجامعرة العربيرة فري يروم  من اتفاقية اإلنشاء مليون دينار كويتي، بعد اعتماد نص 100

، بعرد اسرتكماله هيكلره اإلداري والقرانوني ليكرون 06/02/1972بالكويرت فري يروم  فيما بعد أول اجتماعاته الرسمية

 ً  .ببدء مسيرته التنموية العربية الممتدة حتى يومنا هذا إيذانا

القتصرادية االعربيرة، ويتركرز نشراطه فري التنميرة  فالصندوق العربي باإلضافة إلى أنه يضم في عضويته كل الدول

جموعرة قواعرد العمرل االقتصرادي العربري"، إذ ترنظم عملياتره مقاعدة تحييد  " واالجتماعية، فإنه يطبق في عملياته

ً  موضوعية، وال ت التنميرة فري ويلبري الصرندوق العرـربي دائمراً احتياجرا، دخل لألحوال السياسية في أعمالره إطالقرا

دد هرذا الصر األعضاء، ويراعري التروازن برين أنشرطته، وضرمان الجردوى والشرفافية لكرل المشرروعات. وفري الدول

دم فررض التري تقررهرا الردول، وعر فإن من أهم أسس عمليات الصرندوق العربري األخرذ بأولويرات المشراريع أيضاً،

ذلرك مرن منطلرق تقرره من سياسات اقتصادية واجتماعية، و سياسات مالية أو اقتصادية معينة عليها أو التدخل فيما

العرراق وكمرا  قرام بردعم مشراريع تنمويرة فريومن بين نشراطاته فيما بينها، التعاون خلق و دول العربيةالدعم جهود 

 يلي:

 

 

 مساهمة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في العراق أوالً:
 

 المبالغ ألف د.ك31/12/2011  القروض الموقعة كما في -العراق

  المشروع ت
رقم 

  القرض
  القطاع

تاريخ 

  الموافقة
المبلغ 

  األصلي
المبلغ 

  الملغي
المبلغ 

  لصافيا

1 
 

8,500  0  8,500  1990  الطاقة  248  منظومة كهرباء البصرة 

2 
 

 مسلخ و معمل تصنيع اللحوم في
  البصرة

235  
الصناعة 

  والتعدين
199  4,200  0  4,200  

3 
 

مسلخ ومعمل تصنيع اللحوم في 

  الوسطى المنطقة
22 

الصناعة 

  والتعدين
1989  3,800  0  3,800  

4 
 

 القرض -التسليف الصناعي 
  الثاني

225  
الصناعة 

  والتعدين
1989  2,800    2,800  

5 
 

  209  التسليف الصناعي القرض األول
الصناعة 

  والتعدين
198  8,000  0  8,000  

6 
 

  200  التسليف الزراعي
الزراعة و الري 

  الريفية و التنمية
1988  8,000  0  8,000  

http://www.arabfund.org/Data/site1/pdf/Arabic/agreement.pdf
http://www.arabfund.org/Data/site1/pdf/Arabic/agreement.pdf
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7 
 

  169  ميد في نينوىمخزن التج
أنشطة و 

  قطاعات أخرى
1986  8,900  8,900  0  

8 
 

  150  تخفيف المخاطر الزلزالية
أنشطة و 

  قطاعات أخرى
1985  525  0  525  

9 
 

االتصاالت المشترك الخامس 

  األرضية عربسات المحطات
985  االتصاالت  141  ,000  0  5,000  

10 
 

  107  مخزن التجميد
أنشطة و 

  قطاعات أخرى
1983  10,000  1,700  8,300  

  المجموع 
   

59,25  10,600  9,125  

 أمريكي دوالر 3.6د.ك. يعادل حوالي  1 (*)1

 

 

 في العراقالبنك االسالمي للتنمية ثـانيـا: مسـاهمة 
 

أفترتح البنرك و 1973فري جردة عرام  ماليرة الردول االسرالميةوفق مرؤتمر وزراء ( IDB)أًنشأ البنك االسالمي للتمية 

حسرب دينرار ) (مليرار 15 ) واصربح (مليرون دينرار 2000) 1992، وبلغ رأسرماله لغايرة 20/10/1975رسمياَ في 

 عضواً ويعد العراق احد اعضاءه. 56للبنك االسالمي للتنمية و وحدة سحب الصندوق النقد الدولي(.

 اء يتضمن:للبنك برنـامج التعاون الفني بين الدول اآلعض

 تبادل الخبرات  -1

 تنظيم الزيارات التعريفية لكبار المسؤولين وترتيب الفرص الدراسية لهم. -2

 تنظيم حلقات العمل والدراسية في الموضوعات الفنية المتصلة بالتنمية. -3

 تحسين مهارات الفنيين والمسؤولين في المستويات المتوسطة خالل التدريب. -4

ط شبا /25ي فغداد بنبين العراقي والبنك االسالمي بواسطة المؤتمر االسالمي في وتم توقيع بيان مشترك بين الجا

ي التجاروللتعاون في المجال العمل واالجتماعي والزراعي والتقني والثقافي والتربوي والديني    2009

 واالستثماري.

 ك االسالمي للتنمية في جدة منحأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان البن وتطبيقا للبيان المشترك فقد

ما بعد الدكتوراه،  العراق زماالت دراسية للحصول على شهادة الدكتوراه، لمدة ثالث سنوات او إجراء بحوث

مسؤول في دائرة البعثات والعالقات  وقال مصدر .2013-2012شهرا، للعام الدراسي 12-6لمدة تتراوح من 

اإلسالمي للتنمية يتضمن تخصيص مقاعد دراسية لمنتسبي الدول  لبنكالثقافية ان برنامج المنح الذي أعده ا

إكمال الدراسة في االختصاصات والمجاالت التي تتطلبها التنمية، وهي الصحة،  األعضاء في البنك، بهدف

األساسية، والطاقة  والزراعة، والغذاء الصناعي، وموارد المياه، والتصحر وتنمية الطاقة، والبنية والطب،

عدد محدود من المنح للدراسة  نولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، فضال عن تخصيصوتك

واالبتكار.وأشار المصدر الى ان من الشروط الواجب توافرها  والبحوث في العلوم المجردة ذات الصلة باالختراع

بمنح  البحثية، وعلى المرشح الفائز بوظيفة دائمة في إحدى المؤسسات العلمية او المراكز في المرشحين ان يتمتع

المصدر ان المنحة  وأضاف . THES البرنامج ان يحصل على قبول في إحدى الجامعات ذات الشهرة العالمية

السفر، فضال عن إعاشة األسرة للدارسين  تتضمن تغطية المصاريف الدراسة والمعيشة والتأمين الصحي وتذكرة
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للذين حصلوا على قبول في الجامعات التي لديها اتفاق تعاون مع  ولويةفي مرحلة الدكتوراه، وسوف تعطى األ

  .كامبريدج، ونوتنغهام، وبرمنغهام البريطانية البنك، ومنها جامعات
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 الدول العربيةالعراق مع اتفاقات 

 دولة االمارات العربية

 1973 بين العراق و ابو ظبيثنائية اتفاقية قرض  -1

 .1975  العراق واالمارات في مجال االثاربين  ثنائية اتفاقية -2

 .1978 بين العراق واالمارات الثنائي اتفاق التعاون الثقافي والتربوي واالعالمي والسياحي -3

 . 1984 االماراتاالجتماعية بين حكومتي العراق و والشؤونفي مجال العمل الثنائية اتفاقية التعاون الفني  -4

 . 2001حرة بين العراق واالمارات العربية المتحدة  التجارة المنطقة ثنائية لاتفاقية  -5

 المملكة االردنية الهاشمية 
 .1931االردن  –العراق بين  معاهدة صداقة -1

 .1953االردن  - العراقالثنائية بين االتفاقية التجارية  -2

 .1953االردن  – بشأن تسيير خطوط جوية منتظمة بين اقليميها وما ورائها العراقثنائي اتفاق  -3

 1958االردن ثنائية –اتفاق االتحاد العربي العراق   -4

 .1973االردن و العراق  بين في مجال المواصالت السلكية  الثنائي اتفاق التعاون الفني -6

 .1974االردن  –العراق بين مع وثيقة االبرام ثنائية معاهدة اخوة وتحالف  -7

 .1967و الفني بين العراق و األردن  االقتصاديقية التعاون البروتوكول الثاني لتعديل اتفا -8

ردني ي واالاتفاق االعفاء المتبادل من ضريبة الدخل على االرباح الناجمة للمركزين التجاريين العراق -9

11/5/1977 . 

 .1995عقد تأسيس شركة البتراء للخدمات النفطية بين وزارة النفط العراقية والطاقة االردنية  -10

 .1969 االتفاق السياحي واالعالمي بين العراق واالردن  -11

 .1973بين العراق واالردن الثنائية ة التعاون الفني ياتفاق -12

 .1979اتفاق تبادل اعفاء الضريبي لمؤسستي النقل الجوي العراقية واالردنية ومنتسبي كل منهما -13

 .1980بين العراق واالردن ثنائية اتفاقية سياحية  -14

 . 1989 والبضائع بين العراق واالردن لألشخاصاتفاقية النقل البري -15

لموقعة اشمية اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة االردنية الها-16

 . 3/9/2009بتاريخ 

 مملكة البحرين
 .1976ق و البحرين محضر تبادل وثائق تصديق اتفاق تجاري واقتصادي بين العرا - 1

 .1982بروتوكول تعديل االتفاق التجاري واالقتصادي بين العراق والبحرين   - 2

 .1975اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والسياحي بين العراق والبحرين   -3

 تاريخبمذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في جمهورية العراق ووزارة الصحة في مملكة البحرين موقعة  -4

4/9/2005. 

 الجمهورية التونسية

 .1960تونس و  قالعرا ثنائية بين اتفاقية تجارية -1

 .1960تونس و التفويض ووثيقة االبرام العراق  اتفاقية تجارية واتفاقية مدفوعات مع كتاب -2

 .1979-1978في مجال الشباب والرياضة لعامي ثنائي بين العراق و تونس اتفاقية تعاون  -3

 .1990بين العراق وتونس  الثنائي لتعاون االقتصادياتفاقية ا -4

 .1990برتوكول للتعاون الثقافي و االعالمي بين العراق وتونس  -5

 .1990مذكرة تفاهم لتطوير التبادل التجاري بين العراق وتونس  -6

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بتاريخ اتفاقية ثقافية بين حكومة جمهورية العراق وحك -1
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13/11/1967. 

اتفاق النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة  -2

 .16/1/1967بتاريخ 

لشعبية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية ااتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة ا -3

 .13/3/1978الموقعة بتاريخ 

ية الموقعة بتاريخ اتفاقية تجارية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب -4

17/3/1982  

زيون في جمهورية العراق واالذاعة والتلف لاذاعةاتفاق تعاون في مجال االذاعة والتلفزيون بين المؤسسة العامة  -5

 2/7/1985والتلفزة الجزائرية الموقعة بتاريخ 

اتفاقية بيطرية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بتاريخ  -6

29/9/1988  

ة العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية االتفاقية الخاصة بالحجر الصحي ووقاية النباتات بين حكومة جمهوري -7

 23/7/1996الديمقراطية الشعبية الموقعة بتاريخ 

برنامج تعاون في مجال الشباب والرياضة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية  -8

 12/7/2000الموقعة بتاريخ  2000/2002الديمقراطية الشعبية للسنوات 

مجال االوقاف والشؤون االسالمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية اتفاقية تعاون في  -9

 13/9/2000الديمقراطية الشعبية الموقعة بتاريخ 

البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الجزائرية  -10

 25/7/2001الموقعة بتاريخ 2001/2002/2003الديمقراطية الشعبية للسنوات 

اتفاق النقل الدولي على الطرقات والعبور للركاب والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية  -11

 30/10/2001الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بتاريخ 

الجزائرية الديمقراطية  مة الجمهورية منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكو إلقامةاتفاق  -12

 30/10/2001الشعبية الموقعة بتاريخ 

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية بين وزارة التربية الوطنية في حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -13

 .24/4/2002الشعبية وزارة التربية في جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 

اون بين هيئة الشباب والرياضة في جمهورية العراق ووزارة الشباب والرياضة الجمهورية برنامج تع -14

 .22/5/2002الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الشباب والرياضة الموقعة بتاريخ 

 جمهورية جيبوتي

 .1980راق اتفاقية التعاون االقتصادي والفني والبروتوكول الملحق بها بين العراق وجيبوتي الع -1

 المملكة العربية السعودية
 1931 (الحجاز ونجد) سعوديةالتسليم المجرمين بين العراق ثنائية لاتفاقية  -1

 1922سعودية  ال - معاهدة المحمرة صداقة وحسن جوار العراق -2

 .1931المملكة العربية السعودية   -مع بروتوكول تحكيم العراق ثنائية معاهدة صداقة  -3

 .1935السعودية  -المؤقتة بشأن طريق الحج البري العراق الثنائية اقية االتف -4

 .1936السعودية  -اقامة وجوازات سفر ومرور العراق  في مجال ثنائية اتفاقية -5

 .1936السعودية   -( العراق 2000اخوة وتحالف )ثنائية معاهدة  -6

 .ة السعودي-د المياه العراق تنظيم شؤون وورثنائي ل اتفاق -7

  1938 السعودية – المنطقة المحايدة العراق بإدارةاتفاق خاص  -8

 1938السعودية  –تتعلق بتابعية العشائر العراق  ثنائية معاهدة -9

 1939السعودية  –العقير العراق ثنائي برتوكول  -10
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 .1940 ةالسعودي –المنطقة المحايدة مع وثيقة االبرام العراق  بإدارةخاصة ثنائية اتفاقية  -11

 .1951السعودية  -تسليم المجرمين مع وثيقة االبرام العراق ثنائية ل معاهدة -12

 .1957مع وثيقة االبرام العراق السعودية ثنائية اتفاقية اقتصادية  -13

 .1975الحدود العراقية السعودية الشروط الفنية للعمل مع الخرائط بين العراق و السعودية  -14

 .1976بين العراق و السعودية  نائية ث تثبيت دعامات -15

 .1976السعودية  - العراق بين مجاالت الشباب والرياضة فيلتعاون ثنائية ل اتفاقية -16

 .1982بين العراق والسعودية في تنظيم حقوق الرعي والتنقل ثنائي برتوكول  -17

 . 1982 حدود بين العراق والسعودية بشان تنظيم سلطات الثنائي برتوكول  -18

 1981بين العراق والسعودية  ثنائي اتفاق قرض -19

 .1990مشروع تطوير منظومة كهرباء البصرة مع الصندوق السعودي للتنمية ثنائي لاتفاقية قرض  -20

 جمهورية السودان
 1970اتفاق تجاري بين العراق والسودان  -1

 1974بروتوكول التعاون التربوي بين العراق السودان   -2

 1974التجاري بين العراق و السودان  باالتفاقكول ملحق بروتو -3

   1977 ةبين وزارة الزراعة واالصالح الزراعي العراقية والموارد الطبية السودانيثنائي محضر مشترك  -4

 .بين العراق والسودان ثنائية مذكرة تفاهم  -5

 1991ن للتعاون الثقافي و االعالمي بين العراق و السودا ثنائي برتوكول -6

 1993بين العراق والسودان   الثنائية الصحية البيطرية االتفاقية -7

 1992تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين جمهورية العراق وجمهورية السودان ثنائية لقية فاات -8

 1996بحري بين العراق والسودان  التعاون ثنائية لل اتفاقية -9

 الجمهورية العربية السورية

 .1929مؤقت السترداد المجرمين بين العراق وسوريا  اتفاق -1
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