
قسم االتفاقیات في الصندوق العراقي للتنمیة  انواع االتفاقیات التي یتابعھا
 الخارجیة

 
  : اللجان المشتركة :اوالً 

  
یر وتھتم بالجوانب وھي لجان مشتركة بین حكومة دولتین یرأسھا عادة وز    

االقتصادیة والتجاریة ومجاالت مختلفة من التعاون بین العراق ودول اخرى تجمع في 
عضویتھا ممثلین عن وزارات عدیدة وجھات ذات عالقة ، وتجتمع في كال البلدین بالتناوب 
وتنتھي اعمالھا بتوقیع محضر مشترك ، ویوضع موضع التنفیذ بعد مصادقة الحكومة علیھ . 

) دولة ، وقد توقفت اغلب ١٠٠المشتركة في اكثر من ( انتابع قسم االتفاقیات اعمال اللجیو
، وبدأت الجھود الحثیثة  ٢٠٠٣تلك اللجان بسبب تغیر الوضع السیاسي في العراق عام 

وانفتاح العراق على العالم العادة بناء العالقات االقتصادیة والمالیة مع بعض دول العالم 
ا الى احیاء اللجان المشتركة معھا وتفعیلھا ، وقد تم تفعیل العمل باللجان االمر الذي دع
 . دولة عربیة وغیر عربیة والتزال المحاوالت قائمة لتفعیل بقیة اللجان ٣٠المشتركة مع 

  :  مع الدول التالیةھي اللجان المفعلة و
، بلغاریا ، ، تركیا ران االردن ، سوریا ، عمان ، لبنان ، موریتانیا ، السودان ، الیمن ، ای

اوكرانیا ، الصین ، روسیا ، بیالروسیا ، فرنسا ، نیوزلندا ، المانیا ، فیتنام ، كوریا ، 
     السنغال ، بولونیا ، فلبین ، النمسا ، ایطالیا ، الفلبین ، المغرب .

ویعمل القسم على تفعیل  لجان اخرى مع دول العالم وھي : تونس ، الجزائر ، لیبیا ، 
  مصر ، قطر .

  
  :المالیة المتخصصة : االتفاقیات ثانیاً 

  
إبداء الرأي بشأنھا وتثبیت المالحظات وستھا تم درای، حیث  نوعینوھي على     

على مشاریع االتفاقیات المعروضة على الوزارة ، ومتابعة الموضوع مع والفنیة االقتصادیة 
دولة وامانة مجلس الوزراء ، دوائر الوزارة المعنیة والجھات العلیا كمجلس شورى ال

واستحصال الموافقات االصولیة لتخویل معالي السید الوزیر بتوقیعھا . علماً ان بعض تلك 
لتوقیع ومجموعة اخرى تأخذ مسیرھا نحو ا تنتظراالتفاقیات تم توقیعھا وبعضھا االخر 

  التوقیع بعد استحصال الموافقات االصولیة .
     :وھذه االتفاقیات كما یلي 

اتفاقیات تخص كل من االردن  ٣اتفاقیات كمركیة ومناطق التجارة الحرة ، ویبلغ عددھا  .١
  وسوریا وایران .

، ویجري متابعتھا بالتنسیق مع الھیئة العامة اتفاقیات تجنب االزدواج الضریبي  .٢
اتفاقیات تخص كل من االردن وعمان ،  ٥، وبلغ عددھا للضرائب والدائرة القانونیة 

 العربیة .  االقتصادیة  والبوسنة والھرسك ومجلس الوحدةوتشیكیا ، 
  
  
  
  
  
  



  اتفاقیات التعاون االقتصادي والمالي والعلمي :: اً لثثا
 

التعاون المالي والتجاري والعلمي والفني ،  ثنائیة تشمل مجاالت عدیدة من اتفاقیاتوھي 
الكویت ، المكسیك ، اتفاقیة وتخص كل من  االردن ، عُمان ، ایران ، تركیا ،  ١٧بلغ عددھا 

اوكرانیا ، البوسنة والھرسك ، السوق المشتركة لدول امریكا الالتینیة ( میركوسور ) ، الصین ، 
اسبانیا ، رومانیا ، بولندا ، البحرین ، الوالیات المتحدة ، االمارات العربیة ، سلوفاكیا . اضافة 

القسم من جھات متعددة لغرض  الى االتفاقیات الدولیة المختلفة االغراض ، حیث تعرض على
  بشأنھا. والفني بیان الرأي االقتصادي

  
  
 
 
 
 

 


