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 اتفاقية التعاون
 بين  

 جامعة الدول العربية والبنك اإلسالمي للتنمية 
 ـــــــــــــــــــــــــ

ٔجشةبر  )ٔانبُك اإلساليٙ نهحًُٛةة  "( انجبيعة " ٔٚشبر إنٛٓب فًٛب بعد بـ )إٌ جبيعة اندٔل انعزبٛة 

 " (انبُك " إنّٛ فًٛب بعد بـ 

ٛةةة ٔيُةًةةة انًةةإلجًز اإلسةةاليٙ ٔفقةةب نالج ةةب   ٔجعشٚةةشا سسةةت انحعةةبٌٔ بةةٍٛ جبيعةةة انةةدٔل انعزب 

 . 1982انًعقٕد بًُٛٓب عبو 

ٔأخذا فٙ االعحببر يب ٚزبظ بٍٛ اندٔل انعزبٛة ٔاإلساليٛة يةٍ ٔاةب ا انعقٛةدا ٔانحةبرٚل ٔانةقبفةة      

ٔانجٕار ٔانًصبنح انًشةحزةة  ٔرزاةب عهةٙ جًُٛةة انًُةبفه بًُٛٓةب يةٍ خةالل انحعةبٌٔ فةٙ ي حهة             

ٚة ٔاالجحًبعٛة ٔانةقبفٛة بًب ٚدعى انحًُٛة ٔانحقدو فٙ اندٔل أعضبء جبيعة انةدٔل  انًجبالت االقحصبد

 . انعزبٛة ٔانبُك اإلساليٙ نهحًُٛة  ٕٔٚسه قبعدا انحكبيم ٔاالعحًبد انًحببدل فًٛب بًُٛٓب

ٔإًٚبَب بضزٔرا جغٕٚز انحعةبٌٔ اإلقهًٛةٙ خديةة سْةدان انًُةٕ انًحةٕاسٌ ٔانحكبيةم االقحصةبد٘         

 : ت اات االْحًبو انًشحز  فقد جى االج ب  بٍٛ انغزفٍٛ عهٙ يب ٚهٙفٙ انًجبال

 المادة األولي 

 هذف االتفاق 

ٚٓدن ْذا االج ب  إنٙ إٚجبد اإلعبر انذ٘ ٚحى يٍ خالنّ جٛسٛز ٔجغٕٚز انحعبٌٔ بٍٛ انغزفٍٛ فةٙ  

ٛقةب نًشٚةد يةٍ    انًجبالت اات االْحًبو انًشحز  دعًةب نجٓةٕد انحًُٛةة االقحصةبدٚة ٔاالجحًبعٛةة ٔج ق     

 . ٔسب م انحعبٌٔ ٔانحكبيم انعزبٙ ٔاإلساليٙ بٍٛ اندٔل اسعضبء فٙ ةم يٍ انجبيعة ٔانبُك

 المادة الثانيت 

 مجاالث التعاون 

ج قٛقةةب نهٓةةدن انًٕيةةح فةةٙ انًةةبدا اسٔنةةٙ يةةٍ ْةةذا االج ةةب  جشةةًم أٔجةةّ انحعةةبٌٔ بةةٍٛ انجبيعةةة    

 : ٔانبُك انًجبالت انحبنٛة

 . حجبر٘جًُٛة انحببدل ان -1

 . جشجٛه جدفق االسحةًبرات -2

 . انغذا ٙ اسيٍبزايا  -3
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 . إقبية انًشزٔعبت انًشحزةة -4

 . جعشٚش قغبع انحٕثٛق ٔجببدل انبٛبَبت ٔاندراسبت ٔانًعهٕيبت -5

انحعبٌٔ ٔاإلسٓبو فٙ إَجبس يشزٔع ةةم يةٍ انشةبكة انعزبٛةة نهًعهٕيةبت ٔانشةبكة اإلسةاليٛة         -6

 . ٍٛ أَشغحًٓبنهًعهٕيبت ٔانحُسٛق ب

 . ان  بػ عهٙ انبٛئة -7

 . جببدل ان بزاء ٔانببرةٍٛ -8

 . إعداد اندراسبت انًشحزةة -9

 . إقبية َدٔات ٔرهقبت دراسٛة ٔبزايا جدرٚبٛة -10

 . جببدل اندعٕا ن ضٕر االجحًبعبت انحٙ جب ث انًسب م اات االْحًبو انًشحز  -11

 . ٔيه بزايا ٔعًهٛبت يشحزةة نهحعبٌٔ ان ُٙ -12

 . انحُسٛق فٙ جقدٚى انًعَٕة ان ُٛة -13

 المادة الثالثت 

 سبل التعاون 

ٚقةةٕو ةةةم يةةٍ انغةةزفٍٛ بةةععالع اٜخةةز عهةةٙ اسَشةةغة انحةةٙ ٚةةز٘ انةةك انغةةزن أَٓةةب جةةٕفز         -1

 .  نهحعبٌٔ بًُٛٓب ٔٚحشبٔراٌ بشأَٓب إاا اقحضٙ اسيز إيكبَبت

 ب  انغزفٍٛ  يٍ رٛث انًبدأ  عهٙ جُ ٛذ أ٘ َشبط ٚقه فٙ يجبالت انحعبٌٔ ٚحشبٔراٌ عُد اج -2

 . نح دٚد اإلجزاءات انحٙ ٚحعٍٛ إجببعٓب ٔانًسب م اسخزٖ انًحعهقة ببنُشبط انًزاد جُ ٛذِ

ٚغهه ةم عزن انغزن اٜخز عهٙ أ٘ عبرئ ٚز٘ اَةّ قةد ٚ ةٕل دٌٔ إجًةبو أ٘ َشةبط ٚقةه        -3

جةةى إعةةالع انغةةزن اٜخةةز عهةةٙ انُ ةةٕ انسةةبن  اةةةزِ  ٚحشةةبٔر   ٔيحةةٗ  فةةٙ يجةةبالت انحعةةبٌٔ

 .  انغزفبٌ بشأٌ ان غٕات انك ٛهة بعسانة انك انغبرئ أٔ جقٕيّٛ

 المادة الرابعت 

 أحكام ماليت 

ٚسةةبْى انغزفةةبٌ فةةٙ جًٕٚةةم جكةةبنٛ  انبةةزايا ٔانًشةةزٔعبت انًشةةحزةة نهحعةةبٌٔ بٛةةُٓى ٔٚةةحى       -1

انًبنٛةة انًحعهقةة بحٕسٚةه اسعبةبء انًبنٛةة نٓةب فةٙ ةةم ربنةة عهةٙ           االج ب  بًُٛٓب عهٙ انحزجٛببت 

 . ردا

 . ٚح ًم ةم عزن جكبنٛ  إسٓبيّ فٙ اسَشغة انحببدنٛة نهحعبٌٔ -2



 3 

 المادة الخامست 

 مذة االتفاق 

ٚسز٘ ي عٕل ْذا االج ب  عهٙ أٌ ٚكٌٕ ي ٕٓيب إٌ س٘ يةٍ انغةزفٍٛ ان ةق فةٙ إَٓب ٓةب فةٙ        -1

 . أآزغٙ انغزن اٜخز إاعبرا يسبقب ببإلَٓبء يدجّ سحة أ٘ ٔقث  ازٚغة أٌ ٚع

إا آَٙ أ٘ يٍ انغزفٍٛ ْذا االج ب  جح ذ ان غٕات انالسية نضًبٌ عدو جسةب  اإلَٓةبء فةٙ     -2

 . اسيزار بأٚة أَشغة ٚجز٘ انعًم عهٙ جُ ٛذْب يًٍ إعبر ْذا االج ب 

 المادة السادست 

 سريان االتفاق 

ج ب  بعد آز يٍ جبرٚل جٕقٛعّ يةٍ ةةم يةٍ أيةٍٛ عةبو جبيعةة انةدٔل        ٚبدأ سزٚبٌ ي عٕل ْذا اال

 . انعزبٛة ٔر ٛت انبُك اإلساليٙ نهحًُٛة

 

بةةذنك ٔقةةه يًةةةال انغةةزفٍٛ انً ٕيةةبٌ عهةةٙ ْةةذا االج ةةب  فةةٙ انحةةبرٚل انًبةةٍٛ أدَةةبِ يةةٍ     ٔإاةةٓبدا

 . ببنهغة انعزبٛة يه جزجًة يغببقة نًٓب ببنهغحٍٛ اإلَجهٛشٚة ٔان زَسٛة أاهٍٛ

 عٍ 

 انبُك اإلساليٙ نهحًُٛة 

 

 ارًد ي ًد عهٙ ./ د

 ر ٛت انبُك 

 عٍ 

 جبيعة اندٔل انعزبٛة 

 

 ارًد عصًث عبد انًجٛد ./ د

 اسيٍٛ انعبو 

 

 


