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 للجنة الوطنية لتسهيل النقل و التجارة  

 في منطقة االسكوا

 

 

 5102التقرير السنوي لعام 
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 مقدمة

 
تفعيل الدور المهم لجمهورية العراق بين الدول العربية ودول الشرق األوسط يمانا بضرورة إ        

وتحقيق الترابط والتكامل االقتصادي واالجتماعي مع هذه الدول وضرورة استثمار الموقع الجغرافي 

المتميز للعراق كحلقة ربط بين شمال وجنوب وشرق وغرب العالم بما يساهم في زيادة وتعزيز النمو 

 ر االقتصادي واالجتماعي للشعب العراقي .واالزدها

 

وبناءا على مقررات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا )اسكوا( التابعة لألمم المتحدة        

وقرار مجلس الوزراء تشكلت اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في جمهورية العراق وهي لجنة 

نقاط االختناق في كافة القطاعات االقتصادية والمالية والتقنية دائمية لغرض وضع السياسات ودراسة 

والقانونية ذات العالقة المباشرة بالنقل والتجارة واقتراح الحلول لها على كافة المستويات من اجل 

تسهيل النقل والتجارة داخل جمهورية العراق ومع دول اإلقليم والعالم وتحفيز عمليات التنمية االقتصادية 

تماعية وتعزيز التعاون والتفاعل فيما بينها ومع دول العالم وتبادل المعلومات حول التجارب واالج

  .الجيدة والدروس المكتسبة
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 سطور في اإلسكوا

ينص ميثاق األمم المتحدة على توفير عوامل االستقرار والرفاه . وكالهما عنصران أساسيان إلقامة         

عالقات سليمة وودية بين األمم، وذلك على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق، الذي يضمن لها حق 

جميع، من ضل وتأمين العمل للتقرير المصير ويوفر فرصاً متساوية، بما في ذلك تحقيق مستوى معيشة أف

 خالل التحفيز المستمر للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية.

وفي ضوء ذلك، أنشئت اللجان اإلقليمية الخمس في األمم المتحدة. والهدف منها هو تحقيق األهداف          

ي كل فيما بين البلدان ف االقتصادية واالجتماعية الواردة في الميثاق، من خالل تعزيز التعاون والتكامل

 منطقة من مناطق العالم. واللجان اإلقليمية هي:

 (،1947اللجنة االقتصادية ألوروبا ) •

 (،1947اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ) •

 (،1948اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ) •

 (،1958فريقيا )اللجنة االقتصادية أل •

 (.1973اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) •

 رها:ومقتاريخ اإلسكوا 

 9  تأسست اإلسكوا بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة 1973آب :

( لتحل محل مكتب األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي في بيروت. وقد سميت آنذاك 55-)د 1818

 "اللجنة االقتصادية لغربي آسيا )اإلكوا(".
 

 26  القتصادية واالجتماعية لغربي آسيا" )اإلسكوا(، : أعيدت تسميتها فأصبحت "اللجنة ا1985تموز

 وذلك بهدف اإلقرار بالجانب االجتماعي من عملها.
 

 1982-1991 1982: انتقلت اإلسكوا من بيروت إلى بغداد إثر االجتياح اإلسرائيلي للبنان في عام ،

  .1991وبقيت في العاصمة العراقية حتى عام 
 

 1991-1997 وبقيت في 1991بغداد إلى عّمان إثر حرب الخليج الثانية في عام : انتقلت اإلسكوا من ،

 .1997العاصمة األردنية حتى عام 
 

  عادت إلى بيروت لتتخذ من العاصمة اللبنانية مقراً دائماً لها.1997تشرين األول : 
 

 لمنطقةويعود انتقال اإلسكوا المتكرر إلى الظروف االستثنائية المذكورة أعاله والتي عانت منها ا . 
 

 عضوية اإلسكوا

 ، المملكة األردنية الهاشمية بلداً عربياً في منطقة غربي آسيا هي: جمهورية العراق 18تضم اإلسكوا       

مهورية ، ج ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية التونسية ، مملكة البحرين اإلمارات العربية المتحدة، 

ر ، جمهورية مص ، ليبيا ، الجمهورية اللبنانية دولة قطر، دولة الكويت ، السودان، سلطنة ُعمان، فلسطين

 ، الجمهورية اليمنية ، موريتانيا. ، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية العربية

 .1973/آب/9انضم العراق الى االسكوا بتاريخ      
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 اإلسكوا في منظومة األمم المتحدة

، وتعمل تحت إشراف المجلس االقتصادي  من األمانة العامة لألمم المتحدة تشكل اإلسكوا جزءاً       

 ، شأنها شأن اللجان اإلقليمية األربع األخرى. واالجتماعي

 أهدافها

 تحفيز عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدان المنطقة؛ 

 تعزيز التعاون فيما بين بلدان المنطقة؛ 

 لمنطقة وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس تحقيق التفاعل بين بلدان ا

 المكتسبة؛

 تحقيق التكامل اإلقليمي بين البلدان األعضاء؛ 

  تحقيق التفاعل بين منطقة غربي آسيا وسائر مناطق العالم، وإطالع العالم الخارجي على ظروف بلدان

 هذه المنطقة واحتياجاتها.

  توفر اإلسكوا:  مهاّمها :

 ،إطاراً لصياغة السياسات القطاعية للبلدان األعضاء ومواءمتها 

 ،منبراً لاللتقاء والتنسيق 

  ،بيتاً للخبرات والمعرفة 

  .مرصداً للمعلومات 

يتم تنفيذ أنشطة اإلسكوا من خالل التنسيق بين كل األقسام والمكاتب الرئيسية في مقر األمم المتحدة        

، وال سيما جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجلس  والوكاالت المتخصصة والمنظمات الدولية واإلقليمية

 التعاون الخليجي.

 ؟  لماذا تسهيل النقل والتجارة

  ووسطاؤهم يرغبون في التعامل مع المستوردين ووسطائهم في بيئة آمنة بعيداً عن العوائق المصدرون

 البيروقراطية والتأخيرات والتعريفات الكمركية.

  السلطات الحكومية تحتاج إلى حماية المصالح الوطنية واإلقليمية لبلدانها عن طريق سن قوانين ووضع

 أنظمة تَضمن لها: 

 تحتية للنقل و التجارة الخارجية )الطرق ، شبكات السكك الحديدية، الموانئ الحفاظ على البنية ال

 والمطارات، السلطات الكمركية، وغيرها(. 

 . اإليرادات الضريبية والرسوم الكمركية 

 .حماية السالمة، الصحة، البيئة ومصالح المستهلكين 

 دين المحترفين الذين يعملون حماية اإلرث الثقافي والملكية الفكرية من قبل المصدرين والمستور

 بأساليب أسرع في حقل التجارة العالمية ويحققون أرباحا أعلى مع درجة أقل من المخاطر. 

وقددددددد تددددددم تحديددددددد اقددددددر  الملددددددا ل والم وقدددددداك التددددددي ت رقددددددل و تدددددد  ر النلددددددا  التجددددددار  و مددددددا 

 ياتي:

 و عدم كفائتها او عدم توفرها. تخلف البنى التحتية للنقل و االتصاالت والمنافذ الحدودية و قصورها -أ

 رتفاع تكاليف االجراءات.أ -ب

 طول الفترة الزمنية الالزمة النجاز االجراءات. -ت

 الفساد و الممارسات غير المشروعة. -ث
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 وتم حصر اهم االسباب التي ادك و ت د  الى ذلك  ما يلي:

قلة االستثمارات الحكومية و الخاصة في قطاعات النقل و االتصاالت و المنافذ الحدودية بسبب قصور  -1

 في فهم و ادراك اهمية هذه القطاعات في النمو االقتصادي و االجتماعي الى بلد. 

قصورفي كفاءة معدات الشحن والتفريغ والتداول من حيث قدرتها على مسايرة حموالت واشكال  -2

 المتداولة  ونقص في معدات الشحن والتفريغ والتداول مما يسبب عجزاً في معدالت االداء.عة البضا

 قدم وعدم دقة الموازين المتاحة في بعض المنافذ الحدودية و الموانئ. -3

 النقص الشديد في اجهزة الكشف بالموجات ، واالعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف. -4

 و الخدمات المتخصصة ببضائع المنتجات الزراعية )الفواكه و الخضر(. النقص في المخازن  -5

 عدم كفاية المختبرات و المعامل الموجودة في المنافذ الحدودية الجراء جميع انواع التحاليل والفحوصات. -6

 تأخر ظهور نتائج الفحص من قبل االجهزة الرقابية الخاصة بالغذاء و الدواء. -7

 جراءات التقليدية )الورقية( بين المنفذ الحدودي و االطراف االخرى.االعتماد على اال -8

 التعقيد والتأخيرفي االجراءات اللوجستية وعدم مطابقة المستندات في اغلب االحيان للمعاييرالقياسية  -9

 الدولية.

 وعدم وضوح  ،وان وجد ال يتم تحديث البيانات والمعلومات  ،عدم وجود دليل واضح لالجراءات -11

 وشفافية االجراءات. 

 النقص في الكوادر البشرية عالية الكفاءة مما يؤدي الى تعدد االخطاء و بطئ االجراءات. -11

 عدم وجود معايير واضحة متفق عليها لتقدير قيمة البضائع. -12

 التعامل المباشر مع عدد كبير من الموظفين وجهاً لوجه. -13

 االطراف التي لها دور في استكمال االجراءات. عدم وجود ربط بين جميع-14

 كثرة عدد الخطوات بصورة مفرطة. -15

 النقل وتسهيل التجارة

  .يعتبر النقل أهم مكون في لوجستيات التجارة 

  تسهيل عمليات النقل من أهم عناصر زيادة التجارة العابرة ، وتشير أدبيات النقل الى أن تكاليف النقل

 مرات بالمتوسط من الرسوم الكمركية في الدول النامية. اعلى مرتين الى ثالث

 .في إطار عالقة التالزم ما بين النقل والتجارة تعد كفاءة النقل شرطا أساسيا لكفاءة التجارة 

  لعب نظام النقل المعقد في الغرب دورا حيويا في زيادة التجارة وكفاءتها مقارنة بتكاليف النقل العالية

 ة في الدول النامية وبالتالي تأثر تجارتها وكفاءتها. التي تتحملها التجار
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 مفاهيم تسهيل النقل والتجارة 

 عمليات النقل: سياسات وتعليمات وخدمات النقل وما ترتبط به من بنى تحتية لتنفيذ نشاطات النقل. •

ركيز الت وجستيات التجارة وتسهيلها: وهي إدارة تدفق البضائع وما تتطلبه من وثائق ومدفوعات معل •

 على تخفيض التكاليف اللوجستية المباشرة وغير المباشرة من خالل تنسيق وتنظيم اإلجراءات

 و تبادل البيانات والوثائق الخاصة بالتجارة. 

 سهيل التجارة: مجموعة من المعايير تهدف الى زيادة فاعلية تبادل التجارة الدولية. ت •

 هادفة إلى توفير الظروف الُمثلى للمبادالت التجارية الدوليةتشمل التسهيالت التجارية جميع النشاطات ال •

 ، وفي نفس الوقت احترام المصالح الوطنية للبلدان المعنية.

الهدف من تسهيل التجارة هو إلغاء القوانين والحواجز التي تعيق التجارة الحرة وال تكون ضرورية  •

 أوعملية فعلياً لحماية المصالح الوطنية.

 هو التأكد من أن مؤسسات األعمال تتّبع الممارسات الفضلى في إدارة صادراتها ووارداتها.الهدف الثاني  •
 

 ويقصد بها غير الرسوم الكمركية.  ال وائق غير الكمر ية وعالقتها قالنقل :

 عوائق ذاك عالقة قالممارساك التجارية :.1

 تعدد الجهات وتباين وطول االجراءات الالزمة لتخليص البضائع في المنافذ الحدودية. • 

 الفترات الزمنية الطويلة التي تتخذها االجراءات قبل االفراج عن البضائع الى داخل بلد االستيراد • 

 خاصة في حاالت السلع الحساسة كالغذاء و الدواء.    

 :وتتضمنعوائق ذاك عالقة قالكمارك .2

 حاجة االدارات الكمركية لتطوير هياكلها التنظيمية بما يساعد في رفع مستوى التنسيق بين المديريات • 

 المختلفة فيها.    

 ضعف استخدام وسائل التقنية الحديثة كاستخدام الحاسب اآللي وتوحيد جهات تحصيل الرسوم و • 

 الضرائب الكمركية.  

 الحاجة الى رفع مستوى التنسيق بين االدارات الكمركية من جهة و االدارات االخرى التي تكون لها • 

 عالقة بالمواد المستوردة   

عدم التنسيق و عدم توفر الشروط المناسبة للتفتيش على البضائع عند المنافذ الكمركية خاصة عندما • 

 يتعلق االمر ببضائع ذات الحساسية الخاصة. 

 المبالغة في اساليب الكشف والمعاينة.• 

 المبالغة في تطبيق اجراءات التفتيش وتخليص البضائع و تعدد االجراءات الكمركية.• 
 

 : عوائق ذاك عالقة قالنقل وتتضمن.3

تاخير الشاحنات في المراكز الحدودية مما يسبب تلف البضائع وعدم منح السائقين تاشيرات الدخول • 

 المنافذ الحدودية.الالزمة عبر 

 

 عدم وجود شبكة نقل برية او بحرية منتظمة بين الدول العربية.• 
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 ارتفاع كلفة النقل وتباينها بين الدول العربية.• 

 تمثل االجراءات الحدودية العائق االساسي امام سيولة وانسياب المبادالت التجارية سواء عند التخليص • 

 . اهداف تسهيل النقل و التجارة”. عبور"ترانزيتاوعند مرورها كتجارة   

 

 اهداف تسهيل النقل و التجارة

  تطوير البنى التحتية للنقل )كالسكك الحديد و الطرق و الموانئ و المطارات( و االتصاالت و فحص

 البضائع ومواقع التخزين امام التجارة.

  .تبسيط اإلجراءات الحدودية 

  الحديثة.استخدام الوسائل التكنولوجية 

  ساعة لسرعة استكمال اإلجراءات المتعلقة بدخول  24عمل المنافذ الكمركية الحدودية وغيرها لمدة

 البضائع .

 .التعاون والتنسيق بين اإلدارات الكمركية 

 .االهتمام بأمن التجارة وسالسل االمداد البينية 

 .)تطوير اسطول النقل البري )سككي ، طرقي 

 النقل البري )سككي ، طرقي(اختصار الوثائق الخاصة ب 

 .اختصار االجراءات الحدودية للنقل البري 

 .تبادل البيانات الكترونيا باستخدام تكنولوجيا المعلومات او الحكومة االلكترونية 

 

 أسس فكرة إنلاء اللجان الو نية لتسهيل النقل والتجارة في االسكوا

 أهم المتغيراك الدولية ذاك ال القة: -1

 التوجه الحثيث نحو تحرير التجارة في السلع والخدمات  •

 اإلهتمام العالمي المتزايد بتسهيل التجارة •

 اإلهتمام العالمي المتزايد بأمن حركة البضائع واألفراد •

 التوسع في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت •

 التوجه الحثيث نحو النقل متعدد الوسائط  •

 يد باللوجستياتاإلهتمام العالمي المتزا •

 التوجه الحثيث نحو التكتالت اإلقليمية الكبيرة •

 التوسع في التحالفات العمالقة  •

 األزمة االقتصادية العالمية •

 أهم المتغيراك اإلقليمية ذاك ال القة: -2

اإلهتمام العالمي المتزايد بالمنطقة العربية و الشرق االوسط وخاصة بعد المتغيرات االقتصادية  •

 االخيرة.والسياسية 

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبري. •

 التوجه نحو اإلتحاد الجمركي العربي  •

 تزايد اإلهتمام بالتكامل اإلقليمي العربي. •
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 (:9111نظام النقل المتكامل في الملرق ال رقي) -3

على بدء العمل في 1999ايار  27تم االتفاق بين دول المشرق العربي األعضاء في اإلسكوا في        

إلقليمية ويتضمن تبني شبكة النقل ا ،” تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق العربي المعروف باسم "إتسام

 .الصادرة عن لجنة النقل باإلسكوا باعتبارها الخطوة األولى لهذا النظام

كل ذلك من أجل تسهيل حركة التجارة والنقل إقليمياً ودولياً وعند كافة نقاط الحدود البرية والبحرية        

 والجوية الموجودة بالمنطقة.

 

 هم مكوناك نظام النقل المتكامل في الملرق ال رقيأ

  اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي؛ 

  رق العربي؛اتفاق السكك الحديدية الدولية في المش 

  مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي؛ 

   اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة؛ 

   سالمة المرور على الطرق؛ 

   اإلطار المنهجي لنظام إتسام؛ 

   نظام المعلومات الجغرافي المصاحب؛ 

   النقل متعدد الوسائط؛ 

  .الهياكل المؤسسية والتشريعات 

 

 اتفاق الطرق الدولية في الملرق ال رقي:

  اعتماد اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( التفاق الطرق الدولية في المشرق العربي

 (.  21-)د235بمقتضى قرار اللجنة  2111أيار 11بإجماع الدول األعضاء في 

  2113تشرين اول  19يذ: دخول االتفاق حيز التنف 

  :دولة 11 الدول الموقعة فقط على االتفاق 

  :دولة 13الدول المصدقة على االتفاق 

  7002لسنة  35صادقت جمهورية ال راق على االتفاق قموجب القانون رقم  . 

  وزارة االعمار و االسكان/ الطرق و الجسور. –الجهة المنفذة 

 

 ال رقي: أهداف اتفاق الطرق الدولية في الملرق

مواءمة المواصفات الفنية للطرق والحموالت المحورية للشاحنات واإلشارات على محاور الشبكة لزيادة • 

عوامل األمان والسالمة وتسهيل ربط دول المشرق العربي لتشجيع التبادل التجاري والسياحي فيما بينها 

 وتقوية الترابط والتكامل اإلقليمي العربي.

 مرورية وزيادة السرعة وخفض التكلفة.انسياب الحركة ال• 

 إعطاء األولوية المناسبة لتطوير محاور شبكة الطرق الدولية ضمن خطط التنمية الوطنية للدول • 

 األعضاء.  
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 فوائد اتفاق الطرق الدولية في الملرق ال رقي:

 زيادة الترابط االقتصادي واالجتماعي.• 

 تسهيل النقل ورفع كفاءته وبالتالي تسهيل نقل البضائع.  • 

 خفض تكاليف االنتاج والتشغيل واالنتقال.• 

 زيادة سالمة المرور.• 

 مذ رة التفاهم قلأن الت اون في مجال النقل البحر  في الملرق ال رقي:

 ربممممي تممممم اعتممممماد مممممذكرة التفمممماهم بشممممأن التعمممماون فممممي مجممممال النقممممل البحممممري فممممي المشممممرق الع

 (2115أيار  12-9خالل الدورة الوزارية الثالثة والعشرين لإلسكوا )دمشق 

  :2116أيلول  4دخول المذكرة حيز التنفيذ. 

    :دولة.  8الدول الموقعة على المذكرة 

  :دولة. 11الدول المصدقة على المذكرة 

  93نافذة من تأريخ  و اصبحت 7002لسنة  6صادقت جمهورية ال راق على المذ رة قموجب القانون رقم 

 .7002حزيران 

 

 اتفاقية النقل مت دد الوسائط للبضائع قين الدول ال رقية:

 اهداف االتفاقية

تنظيم عمليات نقل البضائع بين دولتين عربيتين او اكثر و عبرها باستخدام واسطتي نقل مختلفتين او اكثر 

النقل( من نقطة استالمه للبضاعة من المرسل بعقد و وثيقة نقل واحدة و تحت مسؤولية شخص واحد )متعهد 

 حتى تسليمها للمرَسل اليه.

 فوائد االتفاقية

  ول بين اراضي الد ،جوي  ،طرقي،  سككي، بحري ،تنظيم و تيسير انتقال السلع بمختلف الوسائط 

 ، العربية وعبرها     

  الفعالية لخدمات النقل فيما بينهاتنمية المبادالت التجارية بين الدول العربية و تحقيق الكفاءة و،  

  تقوية فرص ايجاد خدمات نقل متعدد الوسائط تتسم بالسهولة و الكفاءة و تتناسب و احتياجات التجارة

 ، العربية

 تطوير خدمات النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية ، 

  تعدد لتنظيم اعمال النقل متامين حق كل دولة في وضع االطار التشريعي المناسب على المستوى الوطني

 ،  الوسائط و متعهدي النقل القائمين بهذه الخدمات

  تاكيد التوازن بين مصالح متعهدي خدمات النقل متعدد الوسائط و بين مستخدمي هذه الخدمات ضمن

 . اطار تنظيمي و قانوني يكفل ذلك 

  االتفاقيدددددددة قجلسدددددددت  صدددددددادق مجلدددددددس الندددددددواب ال راقدددددددي علدددددددى انضدددددددمام جمهوريدددددددة ال دددددددراق الدددددددى

 .7095لسنة  66قموجب القانون رقم 77/90/7095المن قدة قتاريخ 
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 اتفاق السكك الحديدية الدولية في الملرق ال رقي:

  تم اعتماد اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي ضمن فعاليات الدورة الوزارية الثانية

 (2113نيسان 17-14والعشرين لإلسكوا )بيروت 

  :2115أيار  3دخول االتفاق حيز التنفيذ 

  :دولة 9الدول الموقعة على االتفاق 

  :دول 11الدول المصدقة على االتفاق 

   امام مجلس النواب العراقي لغرض المصادقة. 2113االتفاق معروض منذ بداية عام 

  وزارة النقل/ السكك الحديد. –الجهة المنفذة 

  البري بالسكك الحديدية )القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية في الكويت اعتماد مخطط الربط

( بنفس المواصفات الفنية المعتمدة في اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي ونفس 2119عام 

 أسلوب الترقيم لمحاور الربط.

 

 فوائد اتفاق السكك الحديدية الدولية في الملرق ال رقي:

 تسهيل حركة نقل البضائع والركاب 

 زيادة التبادل التجاري والسياحي في المنطقة العربية 

 المساهمة في تحقيق التكامل اإلقليمي العربي 

  قموجب  انضمام جمهورية ال راق لالتفاقعلى  97/99/7093صادق مجلس النواب قجلست  المن قدة قتاريخ

 .7093( لسنة 35المرقم ) القانون
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 الفصل االول

 ة الوطنية ــــاللجن

 ارة ـــلتسهيل النقل والتج

 في منطقة االسكوا                       
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 : اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا الفصل االول

 :اوالً : مراحل تأسيس وتشكيل اللجنة الوطنية 

المبلغ الينا بكتابي األمانة  19/9/2112قرر مجلس الوزراء بجلسته االعتيادية الثامنة عشر المنعقدة بتاريخ 

وكتاب  2/11/2112في  3/1/3259العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون الوزارات المرقم بالعدد ش و /

تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل  13/1/2113في  211األمانة العامة / دائرة شؤون اللجان المرقم 

ويكون وزيرا التجارة والمالية أو من يمثلهما نائبي  النقل وزيرالسيد برئاسة  والتجارة في دول ) االسكوا (

 :ممثلين لكل من الجهات آالتية وتضم في عضويتها  لرئيس اللجنة 

 وزارة الداخلية .1

 وزارة الزراعة  .2

 وزارة االتصاالت  .3

 وزارة الصناعة والمعادن  .1

 البنك المركزي العراقي  .5

 اتحاد رجال االعمال العراقيين .2

 رية اتحاد الغرف التجا .7

 اتحاد الصناعات العراقي  .3

 رابطة المصارف العراقية  .9

 الجمعية العراقية للسياحة .11

 ممثل شركات التأمين .11

 ممثل متعهدي ووسطاء النقل .12

 .الوزراءمجلس ترتبط اللجنة الوطنية برئيس 

/  لمجلس الوزراء المبلغ الينا بكتاب األمانة العامة 2113( لسنة 51صدر األمر الديواني المرقم ) .أ

 رة فيبتشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجا 17/2/2113في  3731المرقم دائرة شؤون اللجان 

 النقل وعضوية السادة المدرجة أسماهم في أدناه :  منطقة االسكوا برئاسة وزير
 

 سويبة محمود زنكنه / عن وزارة التجارة / وكيل وزارة / نائب رئيس اللجنة  .1

 السيد ضياء حبيب الخيون / عن وزارة المالية / مستشار / نائب رئيس اللجنة  .2

 الدكتور مهدي ضمد القيسي / عن وزارة الزراعة / وكيل وزارة  .3

 السيد محمد سلمان محمد / عن وزارة االتصاالت / وكيل وزارة  .1

 السيد عادل كريم كاك أحمد / عن وزارة الصناعة والمعادن  / وكيل وزارة  .5

 كتور احمد ابريهي علي / عن البنك المركزي العراقي / نائب المحافظ الد .2

 اللواء علي هاشم بداي / عن وزارة الداخلية / مدير عام المنافذ الحدودية  .7

 السيد صادق فاضل عليوي / مدير عام شركة التأمين الوطنية / ممثل شركات التأمين. .3

 رجال االعمال العراقيينالسيد سامي داود الزبيدي / االمين العام التحاد  .9

 السيد جعفر رسول جعفر / رئيس أتحاد الغرف التجارية  .11
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 السيد فؤاد مصطفى محمد الحسني / رئيس رابطة المصارف العراقية  .11

 آلثار السيد عمار حسن خليفة / رئيس الجمعية العراقية للسياحة الدينية وحماية ا .12

 رئيس إتحاد الصناعات العراقي نائب السيد هاشم دنون علي االطرقجي /  .13

  السيد حسين علي احمد زنكنة / نائب رئيس االتحاد   .11

 ممثل متعهدي ووسطاء النقل  .15

لم تباشر اللجنة الوطنية أجتماعاتها ومهامها بسبب عدم وجود أمانة تنفيذية لها وعدم تسمية االمين  ج.

 للجنة .التنفيذي 

ً  السيد حصلت موافقة. د ً نفيذت رئيس الوزراء على تسمية السيد ) هالل عبد الرضا عبود موسى ( امينا  يا

كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء / بموجب للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا 

.اصدرت وزارة النقل االمر  9/12/2112في  2/5/25/11133351المرقم ق/ الدائرة القانونية 

على تسمية السيد هالل عبد  27/12/2111في  31111/ سكك / 12513اري المرقم بالعدد الوز

الرضا عبود موسى / مدير قسم المشاريع في الشركة العامة للسكك الحديد امينا تنفيذا للجنة الوطنية 

 . 9/1/2113لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا ،  وباشر بعمله بتاريخ 
 

  31/1/2113في  1211/7913أصدرت وزارة النقل األمر الوزاري المرقم  31/1/2113. بتاريخ هـ

التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا بمستوى قسم رأسي بأستحداث االمانة  

 التالي:مع الهيكل التنظيمي في مركز وزارة النقل ترتبط بمعالي الوزير مباشرة 

 

 : شعبة التنسيق والتكامل : وتضم الوحدات التالية : أوالا    

 أ. وحدة التنسيق والتكامل الوطني           

 ب. وحدة التنسيق والتكامل اإلقليمي           

 ج. وحدة توفير المساعدات الفنية وبناء القدرات الوطنية .          

ا       لتالية : :  شعبة التخطيط والدراسات : وتضم الوحدات ا ثانيا

 أ. وحدة التخطيط .          

 ب. وحدة الدراسات والمؤتمرات .          

ا      : وحدة اإلصالح اإلداري والقانوني .ثالثا

ا      : وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .رابعا

ا     : الوحدة االدارية.خامسا

المؤرخ في  5/311535تم أستحصال موافقة األمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم ش ل /ص/

ة والهيئة العام لى أضافة أعضاء جدد في اللجنة الوطنية ممثلين عن وزارة السياحة واآلثارع 7/1/2113

)وزارة  يةلسيطرة النوعوا للتقييس يللطرق والجسور)وزارة االعمارواإلسكان(والجهاز المركز

  (.التخطيط

 

 11/1/2113بتاريخ 11211/  5/3وكذلك موافقة األمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم ش ل /ص/

 على إضافة ممثل عن حكومة أقليم كردستان الى عضوية اللجنة . 
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ز. بعد أستكمال ترشيحات الوزارات وأتحادات القطاع الخاص لممثليها في اللجنة الوطنية بسبب مضي مدة 

المرقم  الوزاري، أصدرت وزارة النقل االمر  2113( لسنة 51طويلة على صدور االمر الديواني رقم )

ان العامري / وزير بأعادة تشكيل اللجنة الوطنية برئاسة السيد هادي فرح 2/7/2113في  3271/23111

 السادة المدرجة أسماءوهم وعناوين وظائفهم في االدنى: النقل وعضوية 
 

 السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل وزارة التجارة .1

 ممثل وزارة المالية / نائب رئيس اللجنة  .2

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة  –الدكتور مهدي ضمد القيسي  .3

 االداري لوزارة االتصاالت .الدكتور كريم مزعل شبي / الوكيل  .1

 السيد عادل كريم كاك احمد / الوكيل الفني لوزارة الصناعة والمعادن . .5

 الوكيل االقدم لوزارة االعمار واالسكان  –السيد استبرق ابراهيم الشوك  .2

 الدكتور سامي متي بولص / الوكيل الفني لوزارة التخطيط .7

 كزي العراقي وكالةنائب محافظ البنك المر –السيد زهير علي اكبر  .3

 السيد بهاء أحمد مياح / المستشار االقدم للوزارة / وزارة السياحة واالثار .9

 وزارة الداخلية.   مدير عام مديرية المنافذ الحدودية // المهندس عصام صالح ياسين الحلو  .11

 ممثل أقليم كردستان .11

 السيد صادق فاضل عليوي / مدير عام شركة التأمين الوطنية  .12

 محمد شاكر الدليمي / األمين العام التحاد رجال االعمال العراقيينالسيد  .13

 / رئيس اتحاد الغرف التجارية السيد جعفر رسول جعفر الحمداني  .11

 السيد عدنان كنعان الجلبي / رئيس رابطة المصارف العراقية . .15

 / رئيس اتحاد الصناعات العراقي . المهندس حسين علي أحمد .12

 لسياحة الدينية وحماية اآلثار رئيس الجمعية العراقية ل .17

 ممثل متعهدي ووسطاء النقل  .13

السيد هالل عبدالرضا عبود القريشي/ االمين التنفيذي للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة / مركز  .19

  .الوزارة

 أستكمال أجراءات تشكيل اللجنة :  ح.

باعتبار السيد منذر عبداالمير  11/7/2113في  3231/21119تم أصدار االمر الوزاري المرقم  - 

 .الماليةعضو في اللجنة الوطنية ممثالً عن وزارة  الهيئة العامة للكمارك أسد / مديرعام

باعتبار السيد محسن صدخان سلطان / 19/2/2111في  1372/9132تم أصدار أمر وزاري برقم  -

ن بدالً معضو في اللجنة الوطنية ممثالً عن وزارة السياحة واالثار م دائرة المرافق السياحية مديرعا

 لعدم وجود وكيل وزارة.  السيد بهاء أحمد مياح / المستشار االقدم للوزارة / وزارة السياحة واالثار
 

باعتبار السيد صالح جوهر رشيد مديرعام 19/2/2111في  1372/9132تم أصدار أمر وزاري برقم  -

 ممثالً عن حكومة أقليم كوردستان لعضوية دية وترام وايالمديرية العامة للنقل البري والسكك الحدي

 اللجنة الوطنية. 

 في  37373/  5/3ش ل /ص/ الوزراء بكتابها المرقمموافقة األمانة العامة لمجلس تم أستحصال  -

على أعتماد رابطة شركات السفر والسياحة في العراق لعضوية اللجنة الوطنية بدالً من 11/12/2113 

بتاريخ  1173/3221المرقم وتم أصدار االمر الوزاري  ،لجمعية العراقية للسياحة الدينية وحماية االثارا
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)رئيس الرابطة( ممثالً عن الرابطة بعضوية اللجنة باعتبار السيد سداد علي عبدهللا مطير  11/2/2111

 الوطنية.

العراقيين لوجود نزاعات قضائية خاصة بأجراءات تشكيل إدارة االتحاد لم يتم تحديد ممثل اتحاد الناقلين  -

              .21/2/2111( في 1113المرقم بالعــــــــــــــــدد ) في وزارة النقل وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية 

  حصلت بعض التغييرات في عضوية اللجنة السباب مختلفة وهي كما يأتي: .ط

عبداالمير أسد بالسيد خالد صالح الدين مراد / مديرعام الدائرة أستبدال ممثل وزارة المالية السيد منذر  -

في  11513/23925االقتصادية لعضوية اللجنة الوطنية وأصدرت وزارة النقل االمر الوزاري المرقم 

 بذلك. 2/2/2113

تسمية الدكتور فاضل نبي عثمان / وكيل وزارة المالية لعضوية اللجنة الوطنية بدالً من السيد خالد صالح  -

 .21/2/2111في  1111/9591الدين/مدير عام الدائرة االقتصادية وتم أصداراالمر الوزاري 

 عام  / مديرتم أعادة ترشيح السيد منذر عبداالمير أسدبالنظرالستقالة وكيل وزارة المالية من منصبه  -

 وزارة وتم أصدار االمر الوزاري المرقم بالعدداللعضوية اللجنة الوطنية ممثالً عن  في وزارة المالية    

 بذلك. 21/3/2111في  2111/23521   

 الدكتورموفقالفريق  بأحالل 11/2/2111بتاريخ  1173/3221تم أصدار االمر الوزاري المرقم  -

 لعضوية اللجنة الشرطة ممثالً عن وزارة الداخليةبدالهادي توفيق / وكيل وزارة الداخلية لشؤون ع  

 .الوطنية بدالً من اللواء المهندس عصام صالح ياسين الحلو / مدير عام مديرية المنافذ الحدودية  

 الجديدة ، أصدرت وزارة العراقية الحكومة  وتشكيل 2111عد حصول األنتخابات التشريعية عام ب .ي 

 بأعادة تشكيل اللجنة الوطنية  17/11/2111في  3291/29912النقل االمر الوزاري المرقم بالعدد      

 وعناوينهم بيدي / وزير النقل وعضوية السادة  المدرجة أسماؤهم زبرئاسة المهندس باقر جبر ال     

 في أدناه :الوظيفية      

 ب الموسوي / وكيل وزارة التجارةالسيد وليد حبي .1

 الدكتور سامي متي بولص / الوكيل الفني لوزارة التخطيط .2

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة  –الدكتور مهدي ضمد القيسي  .3

 الفريق الدكتور موفق عبدالهادي توفيق / وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة  .1

 الوكيل االقدم لوزارة االعمار واالسكان  –السيد استبرق ابراهيم الشوك  .5

 السيد عادل كريم كاك احمد / الوكيل الفني لوزارة الصناعة والمعادن . .2

 الدكتور كريم مزعل شبي / الوكيل االداري لوزارة االتصاالت . .7

 نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة –السيد زهير علي اكبر  .3

 مدير عام  / وزارة المالية السيد منذر عبداالمير أسد حيدر / .9

 السيد محسن صدخان سلطان / مدير عام دائرة المرافق السياحية / وزارة السياحة واالثار .11

 السيد صالح جوهر رشيد/ مديرعام المديرية العامة للنقل البري وسكك الحديد وترام واي/ ممثل  .11

                                                                                                       إقليم كردستانحكومة                                                                                               

 تأمين الوطنية / ممثل شركات التأمين.السيد صادق فاضل عليوي / مدير عام شركة ال .12

 السيد علي صبيح علي الساعدي / رئيس اتحاد الصناعات العراقي . .13

 السيد محمد شاكر الدليمي / األمين العام التحاد رجال االعمال العراقيين .11
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 / رئيس اتحاد الغرف التجارية السيد جعفر رسول جعفر الحمداني  .15

 رابطة المصارف العراقية .السيد عدنان كنعان الجلبي / رئيس  .12

 السيد سداد علي عبدهللا المطير / رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في العراق  .17

    /االمين التنفيذي للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة السيد هالل عبدالرضا عبود القريشي/ .13

 .النقل وزارةمركز                                                                                                 

بكتاب االمانة العامة لمجلس  الوارد( 51تتولى اللجنة المهام الواردة في االمر الديواني المرقم بالعدد )

 دائرة شؤون اللجان. 17/2/2113في  3731ديواني/ ق/ /7/3الوزراء المرقم بالعدد ش ل/ 

 اللجنة السباب مختلفة وهي كما يأتي: حصلت بعض التغييرات في عضوية. ك

دس اللواء المهنالوطنية السيد منذرعبداالمير أسد بفي عضوية اللجنة تم أستبدال ممثل وزارة المالية  -

بالعدد المرقم وزاري المر األ بموجب مديرعام الهيئة العامة للكمارك وكالة / حكيم جاسم جسام

 . 17/11/2111في  9123/31733

  جدد على أضافة أعضاء  19/11/2111بتاريخ  قدعالمن اللجنة الوطنية في أجتماعها الرابعقررت

 لعضوية اللجنة الوطنية وكنا مبين في أدناه:

طقة االسكوا في منيكون السيد الوكيل الفني لوزارة النقل / رئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة  -

 3333/  9911الوزاري المرقم  االمر أصدار لعضوية اللجنة ، وتم عضو أصيل وممثل عن الوزارة

 .بذلك 31/12/2111في 

نائب رئيس  /ساالر محمد أمين  السيدترشيح تم الهيئة الوطنية لالستثمار لعضوية اللجنة الوطنية و أضافة -

 3/2/2115في  1172/3232وتم أصدار االمر الوزاري المرقم بالعدد  الهيئة لعضوية اللجنة الوطنية

. 

  الل السيد راغب رضا حبأ 2115/ 3/2في  1172/3232تم أصدار االمر الوزاري المرقم بالعدد

 بليبل / رئيس أتحاد رجال االعمال العراقيين بدالً من السيد محمد شاكر الدليمي .

  درجة مال األعضاء باستبدال 23/1/2115في  3312/11211م تم اصدار االمر الوزاري المرق

 : أسماؤهم في ادناه

 دالسيب سامي متي بولص الدكتورعضوية اللجنة الوطنية تم أستبدال ممثل وزارة التخطيط في  -

 .ماهرحماد جوهان / وكيل الوزارة الفني وكالة   
 

س ـالسيد صادق عبدالرحمن حسين / رئيب السيد صادق فاضل عليويتم أستبدال ممثل شركات التأمين  -

  .جمعية التأمين العراقية الجديد 
 

  الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد / وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط / ممثالً عن الوزارة  تسمية
المر ا بموجبللوزارة في عضوية اللجنة الوطنية بدال من السيد عادل كريم كاك أحمد / الوكيل الفني 

 .بذلك 15/9/2115في  2921/22519الوزاري 
 
   السيد علي صاحب عليبتسمية  31/12/2115في  2572/35197المرقم تم أصدار االمر الوزاري /

 ن ريكانيبنكيبدالً من السيد ممثالً عن وزارة النقل  وطنيةلعضوية اللجنة ال الوكيل الفني للوزارة وكالة
 .السابق الوكيل 

 



 24  5102النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / التقرير السنوي للجنة الوطنية لتسهيل 

ا: أهداف اللجنة الوطنية :  ثانيا

 إزالة العوائق التي تعترض نمو التجارة الخارجية .  .أ

 للنقل واالتصاالت وفحص البضائع ومواقع التخزين أمام التجارة تطويروتحديث وتوسيع البنى التحتية  .ب

 من خالل تشجيع االستثمار الحكومي والخاص في هذه القطاعات .

 تطوير القوى العاملة في مجال النقل والتجارة الدولية . .ج

 سات جديدة في مجال النقل أدخال أنظمة تكنولوجية حديثة واإلصالح اإلداري والقانوني وأعتماد سيا د.

 القضاء على الفساد والممارسات الغير مشروعة . والتجارة لغرض

 هـ. تبسيط اإلجراءات وتطوير القوانين ذات العالقة .

أزالة نقاط االختناق في مجال تنفيذ معامالت التجارة الدولية على مستوى العراق وتحديد أسبابه للسعي  .و

 يجاد الحلول الناجعة .ال

 ز. تبسيط اإلجراءات وإزالة العوائق التي تعترض التجارة بين الدول من اجل زيادة التبادل التجاري 

 اإلسراع في تحقيق التكامل االقتصادي بين دول اإلقليمتشجيع التجارة اإلقليمية وبالتالي ووالسياحي 

 خاصة .

 ح. تعزيز القدرة التنافسية الوطنية لزيادة الصادرات .

 ي عمليات النقل والتجارة تهيئة مناخ مناسب للحوار المنظم والتنسيق بين األطراف المشاركة ف ط.

 مجال تنمية النقل والتجارة .التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في وتعزيز 

 

ا:   مهام اللجنة الوطنية ثالثا

 اقتراح مسودة قوانين وتعليمات تتناول تسهيل كافة اإلجراءات المتعلقة بالنقل والتجارة .  أ.

 التصاالت وا تقديم توصيات للحكومة بخصوص االستثمارات المستقبلية في قطاعات النقل والتجارة .ب

 . الحدودية والمنافذ       

 التشجيع على حوسبة اإلجراءات بمساندة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجاالت الكمارك  ج.

 الضرائب وفحص البضائع وشؤون اإلقامة وتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالتجارة ووالمصارف      

 الدولية والسياحة.     

 يها من فزيادة الوعي بمنافع تسهيل النقل والتجارة وأستخدام األنظمة الحديثة وأعتماد المعايير الدولية   د.

 المؤتمرات والندوات ووسائل االعالم  . عقدخالل      

 تقديم االستشارات الى الجهات المعنية بالنقل والتجارة في القطاعين العام والخاص لتوفيرالدعم  هـ.

 وبناء القدرات باالستعانة بالمنظمات الدولية والشركات والمراكز االستشارية  دات الفنيةالمساعو    

  .العالمية    
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ا   : أعالهيذ مهامها تراعي اللجنة الوطنية الشروط التالية عند تحقيق أهدافها وتنف : رابعا

 

 حماية المصالح الوطنية لجمهورية العراق . .أ

 الدولية والثنائية التي وقع عليها العراق .احترام االتفاقيات والمواثيق  .ب

لمطارات ا ات السكك الحديدية ، الموانيء ،الحفاظ على البنية التحتية للنقل والتجارة ) الطرق ، شبك.  ج

 ، السلطات الكمركية ...وغيرها ( .

 تأمين تحقيق اإليرادات الضريبية والرسوم الكمركية بصورة سريعة وكفوءة وسليمة . . د

 حماية السالمة واالمن الوطني . .هـ

 حماية الصحة والبيئة ومصالح المستهلكين .. و

 حماية اإلرث الثقافي والملكية الفكرية .  ز.
 

 

ا:  ترفع اللجنة الوطنية توصياتها ومقترحاتها الى مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب وتوجيه خامسا

 أختصاصتها .الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها في حدود 

         

ا:   جتماعات اللجنة الوطنية إسادسا

تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها برئاسة رئيس اللجنة الوطنية وفي حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يتولى   .أ

النائب األول رئاسة االجتماعات بالنيابة عنه وفي حالة تعذر حضور النائب األول يتولى النائب الثاني 

يه يتم أنتخاب أحد األعضاء إدارة االجتماعات بالنيابة عنهما ، وفي حالة تعذر حضور الرئيس ونائب

 الجلسة . الحاضرين لترؤس
 

 يتحقق نصاب انعقاد االجتماع بحضورنصف عدد أعضائها بضمنه الرئيس ونائبيه + واحد .  .ب
 

 تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بالتصويت باألغلبية البسيطة نصف + واحد لالعضاء الحاضرين . ج

 وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس .      
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 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا  اللجنة الوطنية السادة اعضاء

 االسم الصورة اللخصية

 

 المهندس قاقر جبر الزقيد 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا رئيس اللجنة الوطنية

  و ير النقل

 

 السيد وليد حبيب الموسو 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا نائب رئيس اللجنة الوطنية

 الو يل الفني لو ارة التجارة

 

 السيد قنكين ريكاني

ً  -والتجارة في منطقة االسكوا رئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل   سابقا

ً  -منطقة االسكوا لتسهيل النقل والتجارة في  عضو اللجنة الوطنية  سابقا

 ساققا   -الو يل الفني لو ارة النقل 

 

 السيد  هير علي ا بر

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 نائب محافظ البنك المر ز  ال راقي

 

 استبرق ابراهيم الشوكالسيد 
 االسكوالتسهيل النقل والتجارة في منطقة  عضو اللجنة الوطنية

 واإلسكانالوكيل االقدم لوزارة االعمار 

 

 الدكتور مهدي ضمد القيسي 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة 

 

 الفريق الدكتور موفق عبدالهادي توفيق 
 االسكوالتسهيل النقل والتجارة في منطقة  عضو اللجنة الوطنية

 وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة  

 

 ساالر محمد أمين  السيد
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

  نائب رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار 

 

  ماهر حماد جوهانالدكتور 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 وكالةالوكيل الفني لوزارة التخطيط  

 

  الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 للتخطيطوزارة الصناعة والمعادن  وكيل
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 الدكتور كريم مزعل شبي 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 الوكيل االداري لوزارة االتصاالت 

 

 السيد خالد صالح الدين مراد
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 / وزارة المالية الدائرة االقتصادية مدير عام 
 

 

 السيد محسن صدخان سلطان 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 مدير عام دائرة المرافق السياحية / وزارة السياحة واالثار 

 

  عبدالرحمن حسين السيد صادق 
  لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 التأمينرئيس جمعية التأمين العراقية / ممثل شركات 

 

 السيد صالح جوهر رشيد
 والتجارة في منطقة االسكوالتسهيل النقل  عضو اللجنة الوطنية

 كردستانمديرعام المديرية العامة للنقل البري وسكك الحديد وترام واي / ممثل حكومة إقليم  
 

 

 لسيد علي صبيح علي الساعدي ا
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 رئيس اتحاد الصناعات العراقي

 

 
 الحمدانيالسيد جعفر رسول جعفر 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 رئيس اتحاد الغرف التجارية
 

 

 السيد راغب رضا بليبل
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين
 

 

 السيد عدنان كنعان الجلبي 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا الوطنيةعضو اللجنة 
 رئيس رابطة المصارف العراقية 

 

 السيد سداد علي عبدهللا المطير                                    
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

  والسياحة في العراقرئيس رابطة شركات السفر                            
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 لثانيلفصل اا

  فنيةة الــــاللجن

 ارة ـــلتسهيل النقل والتج

 في منطقة االسكوا                       
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 اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا   : الفصل الثاني

( من مقررات االجتماع األول للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة الخاصة بتشكيل اللجنة 1تنفيذاً للفقرة )

ارات وعضوية المديرون العامون في الوزلوزارة النقل الوكيل الفني ة لتسهيل النقل والتجارة برئاسة الفني

 . تم تشكيل الجنة الفنيةثلون عن أتحادات القطاع الخاص المعنية ومم

 اوالا: مراحل تأسيس وتشكيل اللجنة الفنية

بعد أستكمال ترشيحات الوزارات وأتحادات القطاع الخاص لممثليها في اللجنة الفنية ، أصدرت وزارة 

ني الوكيل الفنة الفنية برئاسة بتشكيل اللج 22/2/2111في  11153/ 1271المرقم  النقل االمر الوزاري 

 :المدرجة أسماؤهم وعناوين وظائفهم في أدناه وعضوية السادة السيد بنكين ريكاني  لوزارة النقل /
 

 السيد ناصر حسين بندر / مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني  .1

 السيد عمران راضي ثاني / مدير عام الشركة العامة لمواني العراق / وزارة النقل  .2

 السيد رافع يوسف عباس / مدير عام الشركة العامة للنقل البحري / وزارة النقل  .3

 السيد عباس عمران موسى / مدير عام الشركة العامة للنقل البري / وزارة النقل  .1

 دائرة الفنية / وزارة النقل السيد علي صاحب علي / مدير عام ال .5

 السيد سالم جبر سلوم / مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد وكالة / وزارة النقل  .2

 السيد هاشم محمد حاتم / مدير عام دائرة العالقات االقتصادية الخارجية / وزارة التجارة  .7

 / وزارة التجارة السيدة هيام علي عبد عون / معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة  .3

 السيد صالح الدين حامد جعاطة / مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة / وزارة المالية  .9

 السيد خالد صالح الدين محمد مراد / مدير عام الدائرة االقتصادية / وزارة المالية .11

 السيد وميض خالد حمد / مدير عام الهيئة العامة للكمارك / وزارة المالية  .11

 دير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة الماليةالسيد م .12

 / مدير المرور العام/ وزارة الداخلية   المهندس محمد بدر ناصراللواء  .13

 منافذ للحدودية  / وزارة الداخلية الالمهندس عصام صالح ياسين الحلو/ مدير عام اللواء .11

 اللواء نجم عبد ظاهر / معاون مدير عام االستخبارات / وزارة الداخلية   .15

 مدير شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخلية العميد زهير حفار عبدالسادة /  .12

 السيد عبد الغني فخري آل جعفر/ مدير عام دائرة االستثمارات / وزارة الصناعة والمعادن  .17

 مهدي / مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور / وزارة االعمار واإلسكانالسيدعصام عباس   .13

 السيدة نسرين سامي سوادي / مديرعام دائرة السيطرة النوعية /  وزارة التخطيط  .19

  / وزارة التخطيطوكالة  عام دائرة تخطيط القطاعات سيد قاسم عناية فرز/ مديرال .21

 المخابرات الوطنيالسيد حقي إسماعيل إبراهيم / جهاز   .21

 / البنك المركزي العراقي لمديرية العامة لالحصاء واألبحاثالسيد وليد عيدي عبد النبي/ مديرعام ا .22

 عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد / وزارة االتصاالترالسيد صالح حسن علي / مدي .23

 للمعلومات/ وزارة االتصاالت   وليةعام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدالسيدعلي محمد محمود/ مدير .21

 الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي / مدير عام  دائرة األمور الفنية  / وزارة الصحة  .25

 السيدة بشرى علي احمد / مدير عام مركز الوقاية من االشعاع / وزارة البيئة    .22

 لسيد محمود عبد الجبار موسى / مدير عام دائرة المجاميع السياحية / وزارة السياحة واالثار ا .27

 الدكتور صالح حسين جبر / مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور / وزارة الزراعة  .23

 السيد عبد الحسين جبر المباركة  /  امين عام اتحاد الغرف التجارية .29
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 الدكتور خيون حسن محمود / ممثل شركات التأمين الوطنية  .31

 السيد ليث حسن عبد الرزاق شمسة / عضو مجلس اتحاد الصناعات العراقي .31

 السيد حسن رشيد المهدي / عضو الهيئة اإلدارية لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق .32

 قيينالسيد حسين ذياب جاسم / نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العرا .33

 رابطة المصارف العراقية  .31

 حصلت بعض التغييرات في عضوية اللجنة السباب مختلفة وهي كما يأتي:

  ديرية م / مدير عام أستبدال عضو اللجنة الفنية زهير حفار عبدالسادة بالعميد محمد حسين الخزرجي

الصادر عن وزارة االمر الوزاري  بموجبممثالً عن المديرية شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة 

  . 2/7/2111في  5221/21113المرقم بالعدد النقل 

  لعضوية ؟أستبدال السيد وميض خالد حمد / مدير عام الهيئة العامة للكمارك بالسيد غالب عبدالحميد كاظم

 . 11/9/2111في  7122/2512اللجنة الفنية ممثالً عن الهيئة بموجب االمر الوزاري المرقم بالعدد 

  اللواء المهندس حكيم جاسم جسام / مدير عام الهيئة العامة للكمارك وكالة بدالً من السيد غالب اصبح

 22/11/2111بتاريخ  7971/23191وأصدرت وزارة النقل االمر الوزاري المرقم ؟ عبدالحميد كاظم

 بذلك .

  أستبدال السيد ناصر حسين بندر بالسيد سامر كريم كبة / مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني وكالة

 . 21/11/2111في  7392/27922بموجب االمر الوزاري 
 

   عام الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية ممثالً عن الهيئة رسمية السيد كاظم علي عبدهللا مديت

 . 31/11/2111في  3171/23533االمر الوزاري المرقم بالعدد  بموجبلعضوية اللجنة الفنية 
 

  ابطة ممثالً عن الرتسمية السيد علي طارق مصطاف المدير التنفيذي وكالة لرابطة المصارف العراقية

 . 21/11/2111في  7391/27921المر الوزاري المرقم بالعدد ا بموجب لعضوية اللجنة
 

  تمت موافقة اللجنة الوطنية على أشراك أعضاء جدد من وزارة النقل لعضوية اللجنة الفنية وهم مديرعام

الدائرة القانونية ، مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ، مدير عام الشركة العامة للنقل الخاص، مديرعام 

في  9312/33132االمر الوزاري المرقم بالعدد  وتم أصدار .العامة لنقل المسافرين والوفودالشركة 

 بأضافة السادة المدرجة أسماءوهم أدناه لعضوية اللجنة : 29/12/2111
 

 السيد نامق سعيد عبدالباقي / مديرعام الدائرة القانونية  .أ
 السيد سمير عبدالرزاق حسين / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة  .ب
 الصدر / مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود  صادقالسيد أسامة محمد  .ت
 السيد عبدهللا لعيبي باهض / مدير عام الشركة العامة الدارة النقل الخاص  .ث

 

 تم أصدار وة الوطنية لالستثمار لعضوية اللجنة الفنية السيد ضياءعبدالحسين مدير عام في الهيئ سميةتم ت
 . 11/2/2115في  1191/3572االمر الوزاري المرقم بالعدد 

  السيد زاهد عاشور حيدر / مدير عام في جهاز االمن الوطني لعضوية  ممثل جهاز االمن الوطنيأضافة

 .21/2/2115في  1532/9221اللجنة الفنية بموجب االمر الوزاري /

  وكاالتي: تغييرات في المناصب ومواقع المسؤولية في الجهات الممثلة في اللجنة الفنية حصلت

  أستبدال ممثل دائرة تخطيط القطاعات في وزارة التخطيط السيد قاسم عناية فرز بالسيد شاكر  
 .27/1/2115في  771/7313محمود عبادي / مديرعام الدائرة بموجب االمر الوزاري  
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  ممثل وزارة الصحة / دائرة األمور الفنية الدكتور حازم عبدالرزاق بالدكتورة ايمان عاصم أستبدال 
 . 11/2/2115في  1191/3572الوزاري المرقم بالعدد  االمربموجب  امينمحمد 

 

  بما يأتي :  19/1/2115في  3191/11131اصدار االمر الوزاري تم 
 

  مديرعام الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية  -يكون السيد رضا عبدالمنعم محمد حسن
 .ممثالً أضافياً عن وزارة الصحة لعضوية اللجنة الفنية 

 

 مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة ممثالً عنها  –السيد حسين فرحان كريم  تسمية
 .لعضوية اللجنة الفنية بدالً من السيدة هيام علي عبد عون 

 

 مديرعام مديرية المرور العامة ممثالً عنها لعضوية  –اللواء عامر خضير عباس العزاوي  تسمية
 ر.اللجنة الفنية بدالً من اللواء المهندس محمد بدر ناص

 

  مدير عام دائرة االستثمارات وكالة في وزارة الصناعة  –السيد عامرعبدالرزاق عبداللطيف تسمية
 .والمعادن ممثالً عنها لعضوية اللجنة الفنية بدالً من السيد عبدالغني فخري آل جعفر 

 

  مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة في وزارة المالية لعضوية  –السيد منذر عبداالمير أسد تسمية
 .اللجنة الفنية بدالً من السيد صالح الدين حامد جعاطة 

 

 بأستبدال عضوين 19/5/2115في  3331/12715االمر الوزاري تم أصدار  : 

  ال من بد/ وزارة السياحة واآلثار السيد سمير جالب عبد / مدير عام دائرة التفتيش والمتابعة وكالة

  . السيد محمود عبدالجبار موسى 

 رابطة شركات السفر والسياحة بدالً من السيد حسن  / أمين سر القصاب السيد عبداالميرعبدالباقي

 رشيد المهدي.

  عضوينال بتسمية 1/2/2115في  1212/17353االمر الوزاري المرقم تم أصدار:  
 

  العميد محمد كاظم أحمد ممثالً عن مديرية شؤون اإلقامة بدال من اللواء محمد حسين حسن 
 .الخزرجي  
  عبدالكريم كنهل علي / مدير عام الشركة العامة للنقل البحري وكالة  بدالً من السيد رافع السيد 

 . المدير العام السابق يوسف عباس/
 

 م دائرة االستثمارات في وزارة الصناعة والمعادن وكالة السيد أحمد عبدهللا نجم / مدير عا أحالل

دد االمر الوزاري المرقم بالع بموجبلعضوية اللجنة الفنية بدال من السيد عامر عبدالرزاق عبداللطيف 

 . 21/7/2115في  5573/21937

  باالتي : 19/3/2115في  2311/21511تم أصدار الوزاري 
 

 / رئيس جمعية التأمين العراقية لعضوية اللجنة الفنية ممثالً  تسمية السيد صادق عبدالرحمن حسين

 لشركات التأمين العراقية بدالً من الدكتور خيون حسن محمود الممثل السابق .

  تسمية السيد أحمد طارق حسين / معاون المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية 

 ممثالً عن الرابطة المذكورة انفاً .ق مصطاف السيد علي طارلعضوية اللجنة الفنية بدالً من  
 

  بتسمية اللواء المهندس حكيم  3/9/2115في  2711/22111تم أصدار األمر الوزاري المرقم بالعدد

مدير عام الهيئة العامة للكمارك كممثل عن وزارة المالية لعضوية اللجنة الفنية بدالً من  –جاسم جسام 

 مدير عام الدائرة االقتصادية سابقاً . –اد السيد خالد صالح الدين محمد مر
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 ارة عن وز مدير عام البلديات وكالة لعضوية اللجنة الفنية ممثالً  /السيد مسلم محمد أسماعيل  أضافة

المنعقد  باجتماعها السادسالمتخذ ( 12)بناء على قرار اللجنة الوطنية رقم البلديات واالشغال العامة 

 .بذلك 21/7/2115في  5573/21937االمر الوزاري المرقم بالعدد أصدار  وتم 1/1/2115في 
 

  نة بغداد لعضوية اللجنة ن أما عممثالً السيد محسن سعيد منشد / مدير عام دائرة التصاميم أضافة تم

وتم  2115 /1/1( المتخذ باجتماعها السادس المنعقد في 12بناء على قرار اللجنة الوطنية رقم )الفنية 

 . 21/7/2115في  5573/21937بالعدد أصدار االمر الوزاري المرقم 
 

  بإحالل السيد علي صاحب  1/11/2115في  31311/ 9211تم أصدار االمر الوزاري المرقم بالعدد

 علي رئيساً للجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بدالً من السيد بنكين ريكاني .

 

  بأحالل السيد وميض خالد  9/11/2115في  9121/31113بالعدد تم أصدار االمر الوزاري المرقم

 حمد/ مديرعام الهيئة العامة للكمارك وكالة لعضوية اللجنة بدالً من اللواء المهندس حكيم جاسم جسام.
 

  بأحالل الدكتور حسين  21/12/2115في  2271/31127تم أصدار االمر الوزاري المرقم بالعدد

مديرعام دائرة تخطيط القطاعات كممثل عن وزارة التخطيط لعضوية اللجنة علي داود الكرطاني / 

 بدالً من السيد شاكر محمود العبادي .
 

 بإحالل السيد حاتم سهام  22/12/2115في  2312/31211أصدار االمر الوزاري المرقم بالعدد  تم

 أسماعيل / مدير عام التصاميم وكالة في أمانة بغداد لعضوية اللجنة بدالً من السيد محسن سعيد منشد.

ا :  واجبات اللجنة الفنية  ثانيا

 ات النقل والتجارة .. دراسة المشاكل والمعوقات التي تعرقل وتؤخر نشاطأ

 اعداد الدراسات والوثائق والمقترحات والتوصيات الالزمة لمعالجة الظواهر التالية :  ب.

 . تخلف البنى التحتية للنقل واالتصاالت والمنافذ الحدودية وقصورها وعدم كفاءتها اوعدم توفرها 1      
 الالزمة النجاز اإلجراءات. طول الفترة الزمنيةو ارتفاع تكاليف اإلجراءاتو           

 الفساد والممارسات غير المشروعة .. 2      

ج. تعمل اللجنة الفنية على وضع واقتراح المعالجات والحلول الالزمة ومساعدة الجهات المعنية  ومتابعتها 

 على تجاوز السلبيات والمعوقات والمشاكل ومستجدات قضايا تسهيل النقل والتجارة ودراستها واعداد

 الوثائق ومسودات المقترحات والتوصيات الالزمة حولها والقضاء عليها تدريجيا .

واضيع مأعضاء اللجنة الفنية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها بعرض اية  د. يقوم

و ا جديدة بخصوص مشاريع او معوقات او مستجدات أو تعديل أو اقتراح قوانين وتعليمات مقترحاتو

د لعرضها على اللجنة الوطنية بع اً تدريبية حول تسهيل النقل والتجارة على اللجنة الفنية تمهيد برامج

 دراستها التخاذ القرار المناسب بشأنها .

القطاعين الحكومي وتجارية وقانونية من المختصين في تشكيل لجان فرعية متخصصة هندسية . هـ

 الميةالعاألخرى والشركات االستشارية  المنظمات الدوليةوالخاص ويجوز لها االستعانة بمنظمة االسكوا و

( وان يحدد سقف زمني لكل لجنة فرعية وينتهي عملها توفر التخصيص المالي لها)على ان ي لمتخصصةا
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عند انهائها لمهمتها وترفع اللجنة الفنية  المقترحات والتوصيات الى رئيس اللجنة الوطنية لغرض عرضها 

 واتخاذ القرارالمناسب بصددها . على اللجنة الوطنية

ا:    أجتماعات اللجنة الفنيةثالثا

 تولى ي تعقد اللجنة الفنية اجتماعاتها برئاسة رئيس اللجنة الفنية  وفي حالة تعذر حضور رئيس اللجنة   .أ
 الثاني  النائب لنائب األول رئاسة االجتماعات بالنيابة عنه وفي حالة تعذر حضور النائب األول يتولىا 
أنتخاب أحد األعضاء  إدارة االجتماعات بالنيابة عنهما ، وفي حالة تعذر حضور الرئيس ونائبيه يتم 

 الحاضرين لترؤس الجلسة .

 يتحقق نصاب انعقاد االجتماع بحضورنصف عدد أعضائها بضمنهم الرئيس ونائبيه + واحد . ب.

 تتخذ قرارات اللجنة الفنية بالتصويت باألغلبية البسيطة نصف + واحد لالعضاء الحاضرين وفي حالة  ج.
 ساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس .ت    

 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا  اللجنة الفنية السادة اعضاء

 االسم الصورة اللخصية

 

 السيد قنكين ريكاني

ً  - لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوارئيس اللجنة الفنية   سابقا

 ساققا   - الو يل الفني لو ارة النقل

 

 السيد هاشم محمد حاتم

دير عام م النائب االول لرئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 التجارةدائرة ال القاك االقتصادية الخارجية / و ارة 

 

 

 السيد  الد صالح الدين محمد مراد

دير م النائب الثاني لرئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 عام الدائرة االقتصادية / و ارة المالية

 

 

 اللواء عامر  ضير عباس

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 مديرية المرور ال امة / و ارة الدا ليةمدير عام / 

 

 ال ميد الحقوقي عبدالكريم جهاد ملحوك

 مدير عام / مديرية المرور العامة / وزارة الداخليةممثل عن 

 

 اللواء م يد اللمر 

 مدير عام المديرية ال امة للمنافذ للحدودية  / و ارة الدا ليةم اون   

 للمنافذ للحدودية  / و ارة الدا لية مدير عام المديرية ال امةممثل عن 
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 اللواء نجم عبد ظاهر

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 م اون مدير عام المديرية ال امة لالستخباراك ومكافحة اإلرهاب / و ارة الدا لية

 

 ال ميد محمد  اظم أحمد

 في منطقة االسكوا لتسهيل النقل والتجارة عضو اللجنة الفنية

 ش ون اإلقامة في مديرية الجنسية ال امة / و ارة الدا لية ممثل عن مدير

 

 

 السيد حقي إسماعيل إقراهيم

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 جهاز المخابرات الوطني

 

 

 السيد  اهد عاشور حيدر 

 والتجارة في منطقة االسكوالتسهيل النقل  عضو اللجنة الفنية

 مدير عام / جهاز االمن الوطني

 

 السيد ضياء عبدالحسين االشيقر                            
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 مدير عام / الهيئة الوطنية لالستثمار                          
 

 

 السيد عبدالستار جبار ال اني                                   

 مدير عام الهيئة ال امة للكمارك / و ارة الماليةممثل عن               
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 

 

 منذر عبد األمير أسدالسيد                                    

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية              

 مدير عام الهيئة ال امة للمنا ق الحرة / و ارة المالية                 

 

 السيد  اظم علي عبدهللا

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 و ارة المالية مدير عام الهيئة ال امة للضرائب /

 

 السيد وليد عيدي عبد النبي 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 / البنك المركزي العراقي مستشار

 

 السيدة نسرين سامي سواد  

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 مدير عام دائرة السيطرة النوعية /  و ارة التخطيط 

 

 فرحان  ريم السيد حسين 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 مدير عام دائرة التخطيط والمتاق ة / و ارة التجارة
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 حسين علي داود الكر انيالسيد 

 منطقة االسكوالتسهيل النقل والتجارة في  عضو اللجنة الفنية

 مدير عام دائرة تخطيط القطاعاك / و ارة التخطيط 

 

 السيد عصام عباس مهد  

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 مدير عام الهيئة ال امة للطرق والجسور /  و ارة االعمار واإلسكان

 

 السيد جودك  اظم عليو 

 ال امة للطرق والجسور /  و ارة االعمار واإلسكانمدير عام الهيئة ممثل عن 

 

 راضي مهدي السفاح الدكتور 
  عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 / وزارة الزراعة مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور

 

  عدنان شنون عاتي الد تور

 الفنية  / و ارة الصحةمدير عام  دائرة األمور ممثل عن 

 

 الد تور رضا عبدالمن م محمد حسين

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام اللر ة ال امة لتسويق االدوية والمستلزماك الطبية / و راة الصحة

 

 

 قلرى علي احمدالسيدة                                             

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام مر ز الوقاية من االش اع / و ارة الصحة                          

 

 

 السيد صالح حسن علي

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 و ارة االتصاالكمدير عام اللر ة ال امة لالتصاالك والبريد / 

 

 

 عبدالحميد عبدالمجيد البياتي السيد عبدالمجيد

 مدير عام اللر ة ال امة لالتصاالك والبريد / و ارة االتصاالكممثل عن 

 

 السيدعلي محمد محمود 

  عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

الدوليـــــة للم لوماك / و ارة مدير عام اللر ة ال امة لخدماك اللبكة 

 االتصاالك
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 السيد سمير جالب عبد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام دائرة التفتيش والمتاق ة و الة / و ارة السياحة واالثاروالثقافة 

 

 أحمد عبدهللا نجم السيد 

 والتجارة في منطقة االسكواعضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل 

 مدير عام دائرة االستثماراك و الة / و ارة الصناعة والم ادن 

 

  علي حسين عبداالمير السيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 االعمار واالسكانمدير عام البلدياك و الة / و ارة  

 

  حاتم سهام أسماعيلالسيد 

 اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكواعضو 

 / أمانة قغداد و الة عام دائرة التصاميم مدير 

 

  عباس ناصر مجيدالسيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 / و ارة النقل و الة مدير عام الدائرة القانونية 

 

 السيد علي صاحب علي

  اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكواعضو 

 مدير عام الدائرة الفنية / و ارة النقل

 

 االنسة وفاء جورج دانو

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام دائرة التخطيط والمتاق ة و الة/ و ارة النقل

 

 

 السيد عباس عمران موسى
 اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكواعضو 

 مدير عام اللر ة ال امة للنقل البر  / و ارة النقل

 

 السيد عبدالكريم كنهل علي
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام الشركة العامة للنقل البحري وكالة / وزارة النقل

 

 جبر سلوم السيد سالم
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد وكالة / وزارة النقل
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 السيد أسامة محمد صادق الصدر

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام اللر ة ال امة للمسافرين والوفود

 

 عبدهللا ل يبي قاهضالسيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 و الةمدير عام اللر ة ال امة الدارة النقل الخاص 

 

 السيد رياض شمخي سواد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 و ارة النقل مدير عام اللر ة ال امة لمواني ال راق و الة /

 

 السيد سامر كريم كبة  
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني  وكالة / وزارة النقل 

 

 السيد صادق عبدالرحمن حسين 
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 رئيس جمعية التأمين العراقية 

 

 السيد عبد الحسين جبر المباركة  
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 امين عام اتحاد الغرف التجارية  

 

 السيد حسين ذياب جاسم 
  عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 االعمال العراقيين نائب رئيس اتحاد رجال

 

 السيد ليث حسن عبد الرزاق شمسة
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي

 

 السيد احمد طارق حسين
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 لرابطة المصارف الخاصة  العراقيةمعاون المدير التنفيذي 

 

 السيد عبداالميرعبدالباقي القصاب 
  عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 أمين سر رابطة شركات السفر والسياحة في العراق
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 لثالثالفصل ا

 ة الوطنية نللجاالمانة التنفيذية 

 ارة ـــلتسهيل النقل والتج

 في منطقة االسكوا                       
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 الفصل الثالث : األمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة 

ً السيد حصلت موافقة  .أ  نفيذاً ت رئيس الوزراء على تسمية السيد ) هالل عبد الرضا عبود موسى ( امينا

للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا بموجب كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء / 

اصدرت وزارة النقل االمر و . 9/12/2112في  2/5/25/11133351الدائرة القانونية  المرقم ق/

السيد هالل عبد على تسمية  27/12/2111في  31111/ سكك / 12513الوزاري المرقم بالعدد 

 ً لوطنية للجنة ا تنفيذاً  الرضا عبود موسى / مدير قسم المشاريع في الشركة العامة للسكك الحديد امينا

 . 9/1/2113لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا ،  وباشر بعمله بتاريخ 
 

  31/1/2113في  1211/7913أصدرت وزارة النقل األمر الوزاري المرقم  31/1/2113بتاريخ   .ب

بأستحداث االمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا بمستوى قسم رأسي 

 الوزير مباشرة مع الهيكل التنظيمي التالي:السيد في مركز وزارة النقل ترتبط بمعالي 

 

 : شعبة التنسيق والتكامل : وتضم الوحدات التالية : أوالا    

 وحدة التنسيق والتكامل الوطني أ.           

 ب. وحدة التنسيق والتكامل اإلقليمي           

 ج. وحدة توفير المساعدات الفنية وبناء القدرات الوطنية .          

ا      :  شعبة التخطيط والدراسات : وتضم الوحدات التالية :  ثانيا

 أ. وحدة التخطيط .          

 ب. وحدة الدراسات والمؤتمرات .          

ا      : وحدة اإلصالح اإلداري والقانوني .ثالثا

ا      : وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .رابعا

ا     : الوحدة االدارية.خامسا

 االمانة التنفيذيةواجبات  .ج

 تتولى األمانة التنفيذية المهام االتية : 

 اللجنتين الوطنية والفنية .: إدارة وتنظيم اعمال أوال  

 ائعوق: االعداد والتنظيم الجتماعات اللجنتين وتنظيم محاضرها من خالل مسك سجالت تدون فيها ثانيا  

 االجتماعات والحضور وتختم ويوقع عليها الحاضرون .       

 ت الجهامع  : االعداد والتنظيم لورش العمل المتخصصة بالنقل والتجارة داخل العراق بالتنسيقثالثا  

 أعضاء اللجنة الوطنية والجهات المعنية األخرى .المختصة        

 خاصوالقطاع ال:االعداد والتنظيم لدورات تدريبية متخصصة داخل العراق للعاملين في دوائر الدولة راق ا  

 في مجاالت النقل والتجارة .       

        وخططها  .: اعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن النقل والتجارة ومشاكلها ومعوقاتها ومشاريعها  امسا  

 تعلق ي: التنسيق المباشر مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية )أسكوا( التابعة لألمم المتحدة بما سادسا  

 باختصاصات تسهيل النقل والتجارة .           



 44  5102النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / التقرير السنوي للجنة الوطنية لتسهيل 

 نظيم ومشاركة وفود جمهورية العراق في المؤتمرات وورش العمل والدورات : التنسيق والتساق ا  

 التدريبية التي تنظمها منظمة االسكوا داخل وخارج العراق .          

 مقرة منوال متابعة تنفيذ جمهورية العراق لالتفاقيات والمعاهدات الخاصة بتسهيل النقل والتجارة : ثامنا  

 قبل منظمة االسكوا والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق .         

 مةمنظ: متابعة مصادقة جمهورية العراق على االتفاقيات ومذكرات التفاهم والمعاهدات التي تقرها تاس ا  

 االسكوا .         

 هاوعرضطنية : اقتراح المواضيع والدراسات المتعلقة بالنقل والتجارة بموجب اهداف اللجنة الوعاشرا  

 على اللجنتين الوطنية والفنية .          

 ية .والفن: اية مواضيع او مهام أخرى تكلف بها األمانة التنفيذية من قبل اللجنتين الوطنية  حاد  علر

 

واالمر الوزاري الملحق به  9/12/2113في  14344/38622تم أصدر االمر الوزاري المرقم بالعدد  .د

بتشكيل لجنة برئاسة األمين التنفيذي للجنة الوطنية السيد  16/2/2114في  1286/9191المرقم بالعدد 

 هالل عبدالرضا عبود وعضوية كل من : 

 معاون مدير قسم التشريع والمشورة القانونية / الدائرة القانونية في وزارة النقل /طه خالد إسماعيل  

 / األمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في أقدمر. مترجمين  /الحسن فرحان بتول عبد

 منطقة االسكوا .                                                                                                              

 ي منطقة فالتنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة األمانة / مشاور قانوني/جاسم محمد خلف حسين

 االسكوا / مقرراللجنة.                                                                                                       

                       

 الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا .تتولى اللجنة أعداد مسودة النظام الداخلي للجنة 

 

تم أقرار آلية عمل اللجنة الوطنية بعد أستكمالها من اللجنة أعاله من قبل أعضاء اللجنة الوطنية باجتماعها 

 . 17/12/2114الخامس المنعقد في 
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 األمانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا  كادر

 

 
 االسم

 

 هالل عبدالرضا عبود القريلي

 رئيس مهندسين أقدم

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا األمين التنفيذي للجنة الوطنية

 

 قتول عبدالحسن فرحان

 رئيس مترجمين أقدم

 مسؤولة شعبة التنسيق والتكامل

 

 ال بود  مصطفى عبدالخضر عبدالصاحب

 مهندس

 مسؤول شعبة التخطيط والدراسات

 مسؤول وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 جاسم محمد  لف

 مشاور قانوني مساعد

 مسؤول وحدة اإلصالح اإلداري والقانوني

 

 ن م عامر ممدوح

 معاون مالحظ

 مسؤولة الوحدة االدارية

 

 جاسمأحمد شهاب أحمد 

 معاون مالحظ

 االداريةوحدة ال 

 

 حسين عبد موسى

 سائق
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 لرابعالفصل ا

 ة الوطنية ــــاللجناجتماعات 

 ارة ـــلتسهيل النقل والتج

 في منطقة االسكوا                       
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 أجتماعاك اللجنة الو نية :  راقعال الفصل

 

 وكما يلي :   2115عام في أجتماعات  أربععقدت اللجنة الوطنية 
 

ة قرئاسة السيد وليد حبيب الموسو  / و يل و ارة التجار 9/6/7093قتاريخ  سادساالجتماع التم عقد : أوال  

من  عضو( 97وحضره )قمهام أ رى رئيس اللجنة  -و ير النقل /  قسبب أنلغال المهندس قاقر جبر الزقيد 

  : همو( 70مجموع )

 السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل وزارة التجارة / النائب األول لرئيس اللجنة .1

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة –الدكتور مهدي ضمد القيسي  .2

 الدكتور كريم مزعل شبي / الوكيل االداري لوزارة االتصاالت .3

 محافظ  البنك المركزي العراقي وكالةالسيد زهير علي أكبر/ نائب  .4

 وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ممثال عناللواء ابراهيم شكورحمود/ مدير عام الجنائية والحركات /  .5

 السيد ضياء عبدالحسين االشيقر / ممثالً عن نائب رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار  .6

  الوكيل االقدم لوزارة   عنممثالً مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة /  السيد سمير ابراهيم بشقة / .7

 االعمارواالسكان

 السيد محسن صدخان سلطان / مدير عام دائرة المرافق السياحية / ممثالً عن وزارة السياحة واالثار .8

 ستشار القانوني للهيئة العامة للكمارك/ ممثال عن وزارة المالية مال السيد عبدالستار جبار شاكر / .9

 السيد عارف سجاد حسين / مستشار أتحاد الغرف التجارية / ممثالً عن رئيس االتحاد .11

 السيد سيف كاظم نصيف / ممثالً عن  رئيس اتحاد الصناعات العراقي .11

   سفر والسياحة في العراقالسيد عبداالمير عبدالباقي القصاب / أمين سر رابطة شركات ال .12

   
 غير الحاضرين :  -

 السيد بنكين ريكاني / الوكيل لفني لوزارة النقل  .1

 السيد ماهر حماد جوهان / الوكيل الفني لوزارة التخطيط  وكالة  .2

 السيد عادل كريم كاك احمد / الوكيل الفني لوزارة الصناعة والمعادن  .3

 / ممثل شركات التأمين التأمين العراقيةالسيد صادق فاضل عليوي / رئيس جمعية  .4

 السيد صالح جوهر رشيد / ممثل حكومة إقليم كردستان  .5

 السيد راغب رضا  بليبل / رئيس أتحاد رجال االعمال العراقيين  .6

 السيد عدنان كنعان الجلبي / رئيس الهيئة االدارية لرابطة المصارف العراقية  .7

 

حاد ة بأجراءات تشكيل إدارة االتالعراقيين لوجود نزاعات قضائية خاصلم يتم تحديد ممثل اتحاد الناقلين  

 .21/2/2114( في 1118وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعــدد ) 

 

 ذ ورة أ ائها:ماصدر القراراك الوناقش االجتماع المواضيع التالية  وقد
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 القرارات المواضيع 

0 

 31/9/2115المنعقد بناريخ للجنة الفنية  ثالثاالجتماع ال توصية

 المنافذ الحدودية ( )موضوع 

 العامة للمنافذ الحدودية بخصممموصالتنسممميق بين الهيئة العامة للكمارك والمديرية 

 سندات ملكية االراضي أوالرجوع الى دائرة عقارات الدولة للتأكد من الملكية.

)بعد مراسالت عديدة مع كل من الهيئة العامة للكمارك والمديرية العامة للمنافذ 

الحدودية تبين أنه تم تخصيص  قطع أراضي لمعظم المنافذ الحدودية لغرض 

لها أو أنشاء منشآت جديدة فيها وسلمت الى وزارة الداخلية / المنافذ تطويرها وتأهي

الحدودية لكن لم تنفذ الخطة بسبب عدم توفر التخصيصات المالية المطلوب أيجاد 

 أساليب لتوفير هذه التخصيصات المالية (.

 

لوزراء بكتاب اتكليف االمانة التنفيذية للجنة الوطنية بمفاتحة اللجنة االقتصادية في مجلس  .1

رسمي بتوقيع السيد وزير النقل بأعتباره رئيس اللجنة الوطنية لغرض أعالمنا المراحل النهائية 

 التي وصل اليها هذا الموضوع ألهميته في تسهيل النقل والتجارة .

تكليف االمانة التنفيذية للجنة الوطنية بمفاتحة وزارة الداخلية / المديرية العامة للمنافذ  .2

ية والهيئة العامة للكمارك في وزارة المالية لتزويدنا بأخر أجراءات اللجنة الخاصة الحدود

 باعمال تطوير المنافذ الحدودية والمبالغ المطلوبة لذلك .

تدقيق الموضوع قانونياً لتجنب حصول أزدواجية أو تقاطع في اجراءات الجهات االخرى  .3

ر شامل عن أعمال اللجان المشكلة لتطوير المنافذ أو مع القوانين والتعليمات النافذة وأعداد تقري

الحدودية والمبالغ المطلوبة لذلك وآخر االجراءات المتخذة وعرضه في االجتماع القادم للجنة 

الوطنية التخاذ التوصية المناسبة به لغرض رفعه مجدداً الى لجنة الشؤون االقتصادية في 

 مجلس الوزراء.

 

  23/12/2115االجتماع الخامس للجنة الفنية المنعقد بتاريخ  توصيات 5

 حرة ( المناطق ) موضوع ال 

 حول وضع قيود لمنع استيراد بعض المواد الى داخل .أ

 الحرةق تبار المشاريع المقامة في المناطالعراق دون االخذ بنظر االع
ية في االقتصاد( : التوصية الى اللجنة الوطنية بمفاتحة لجنة الشؤون 1قرار رقم )

مجلس الوزراء لغرض أعفاء المشاريع الصناعية حصراً المقامة في المناطق 

الحرة من إجازات االستيراد والتصدير والمنع مع عدم االخالل بما يتعلق 

بالمواصفات والسيطرة النوعية ومقتضيات االمن الوطني وذلك لكون المشاريع 

 وطنية والسلع التي تنتجها هي سلع التي تقام في المناطق الحرة تعتبر مشاريع

وطنية ولكونها تستهدف السوق المحلية وتساهم في نقل التكنولوجيا الى داخل البالد 

وتشغيل االيدي العاملة المحلية وتستخدم مواد بناء أولية محلية وتساهم في تفعيل 

  . االستثمار داخل البالد
 

 

اللجنة الفنية وذلك لكون المنتجات داخل لم تحصل موافقة اللجنة الوطنية على مقترح  .1

المناطق الحرة تعتبر منتجات أجنبية وتنطبق عليها كافة القوانين والتعليمات التي تطبق على 

المنتجات االجنبية المستوردة من خارج العراق وأن أعفاء هذه المشاريع سيؤدي الى إلحاق 

 الضرر بالصناعات الوطنية .

 

أن تقوم اللجنة الفنية بتشكيل فريق عمل من المختصين  في مثل هذه الحاالت يفضل .2

وعضوية قانوني  لغرض دراسة الموضوع من كافة الجوانب االقتصادية والفنية والقانونية 

 وغيرها قبل عرضه على اللجنة الوطنية .

 

يجب أن يكون هناك عضو قانوني في كل فريق عمل متخصص تشكله اللجنة الفنية لغرض  .3

  القانونية . دراسة الجوانب
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 القرارات المواضيع ت

 

 1998( لسنة  3ضعف التزام الجهات الساندة بقانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم ) .ب

 . وخصوصا الهيئة العامة للكمارك

( : فقرة )أ( التوصية الى اللجنة الوطنية بحث جميع الدوائر ومؤسسات الدولة 2قرار رقم )

بما يتعلق بتسهيل اإلجراءات وباألخص أذا كانت هذه الدوائر والتشكيالت  بالتعاون فيما بينها

 تتبع الى وزارة واحدة .
 

 

تؤيد اللجنة الوطنية توصية اللجنة الفنية حيث يجب حل الخالفات الثنائية بين 

دوائر وتشكيالت من نفس الوزارة أو وزارتين مختلفتين بشكل مباشر وثنائي وال 

 هذه اللجنة .داعي لعرضها على 

 

  (موضوع )التدريب وبناء القدرات  

( : بأمكان أي جهة حكومية أو خاصة طلب المساعدة االستشارية من اللجنة الوطنية 3قرار رقم )

ومن خالل اللجنة الفنية لغرض المساعدة في أعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تتعلق بعملها 

 .والدول االعضاء في منظمة االسكوابالتنسيق مع المنظمات الدولية 
 

 

التنسيق بين اللجنة الوطنية وأتحادات القطاع الخاص بشكل خاص ودوائر الدولة 

المختلفة بشكل عام لتنظيم دورات تدريبية للعاملين في القطاع الخاص والعام في 

الوزارات ودوائر الدولة المختلفة لغرض بناء قدراتهم وتطوير كفاءاتهم 

في مجال النقل والتجارة واالعتماد في الوقت الحاضر على الخبرات ومهارتهم 

 الوطنية بسبب االزمة المالية التي يمر بها البلد.

  استحداث نقاط ربط بين الوزارات واللجنة )موضوع 

 الوطنية(    

( : التوصية الى اللجنة الوطنية بتخصيص وحدة ضمن هيكلية كل جهة من الجهات 6قرار رقم )

أعضاء اللجنة كوزارات وشركات وهيئات حكومية واتحاد قطاع خاص تسمى )وحدة تسهيل 

النقل والتجارة في منطقة االسكوا( لمتابعة مراسالت وشوؤن اللجنتين الوطنية والفنية وتوثيقها 

وضمان أستمراية العمل والمتابعة في حال تغيير المسؤول أو الموظف وتحديد نقاط األتصال 

رجوع اليه من قبل االمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة به لغرض ال

 .االسكوا أضافة الى أعضاء اللجنتين
 

 

تخصيص وحدة ضمن هيكلية كل جهة من حصلت موافقة اللجنة الوطنية على 

الجهات أعضاء اللجنة كوزارات وشركات وهيئات حكومية واتحاد قطاع خاص 

تسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا( لمتابعة مراسالت وشوؤن تسمى )وحدة 

اللجنتين الوطنية والفنية وتوثيقها وضمان أستمراية العمل والمتابعة في حال تغيير 

المسؤول أو الموظف وتحديد نقاط األتصال به لغرض الرجوع اليه من قبل 

أضافة  ة في منطقة االسكوااالمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجار

 .الى أعضاء اللجنتين

 

 ) موضوع االتصاالت ( 

( : التوصية الى اللجنة الوطنية بضرورة النهوض بواقع االتصاالت الحالي وتفعيل 9قرار رقم )

القوانين االلكترونية واإلسراع بتحديث الشبكات الهاتفية من خالل تنفيذ شبكات النفاذ الضوئي 

 واالستفادة من أمكانيات القطاع الخاص وأعتماد مبدأبدالً من الشبكات النحاسية القديمة 

االستثمار في مشاريع االتصاالت وتجهيز خدمات االنترنت وأختيار الشركات الخاصة الكفوءة 

والرصينة لتقديم خدمات االتصاالت بنوعية ممتازة وكفاءة عالية لما لشبكة االتصاالت من 

أهمية كبيرة جداً في أعمال تسهيل النقل والتجارة ويمكن لوزارة االتصاالت االستفادة من تجربة  

 .إقليم كردستان في هذا المجال

 
 

بالعمل  وتوصيالمذكورة آنفاً صادقت اللجنة الوطنية على توصية اللجنة الفنية 

على تطبيقها من قبل وزارة االتصاالت مع متابعة الموضوع من قبل األمانة 

 التنفيذية .
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 القرارات المواضيع ت

 

  ) موضوع أمور عامة( 

 (: 14قرار )   

 االقتصادية لغرض بيان ضوابط منع المواد الى اللجنة الوطنية بمفاتحة لجنة الشؤون أ. التوصية 

 أستثناء بعض المواد من هذا القرار .ووإمكانية تعديلها  المتضررة وخاصة السياراتو المستعملة

التجارية ألعادة النظر بتصنيف التجار باتجاه التوصية الى اللجنة الوطنية لمفاتحة الغرف  .د

 وزيادة الخبرة وخلق فرص منافسة حقيقية وذلك لغرض تشجيع التجارة التخصصية. التخصص
 

 ا

وأكدت على / أ 14   على التوصيةلم تحصل موافقة اللجنة الوطنية  .1

 ضرورة التقيد بالتعليمات النافذة بهذا الخصوص ومراقبة تطبيقها بدقة .

 

صادقت اللجنة الوطنية على توصية اللجنة الفنية بأعادة النظر بتصنيف  .2

 التجار باتجاه التخصص وزيادة الخبرة وخلق فرص منافسة حقيقية وذلك 

 لغرض تشجيع التجارة التخصصية.    
 

التوصية الى اللجنة الوطنية لمفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء حول موضوع  ت(  -15قرار ) 

 ة.من قبل  مجلس محافظة البصر على جميع البضائع المستوردة عبر منافذ البصرة %1رسم فرض 
 

 

ي ها وتوصكونها خارج مهام لم تحصل موافقة اللجنة الوطنية على التوصية

 .قوانين الحاكمةبالرجوع الى ال
 

 

3 

 

 .3/3/2115توصيات االجتماع السادس للجنة الفنية المنعقد بتاريخ  
 ) موضوع النقل( 

/ د التوصية الى اللجنة الوطنية للسماح للقطاع الخاص بزراعة االعالف بغض النظر عن  6قرار 

تربية وأمتالكه أبقار من عدمه حيث ال يوجد مبرر لربط نشاط أنتاج وبيع االعالف مع نشاط أمتالك 

 االبقار.
 

 

على اللجنة الفنية أعادة النظر بتوصيتها أعاله ومفاتحة الجهة القطاعية رسمياً 

قبل رفع الموضوع الى اللجنة الوطنية وعدم االكتفاء برأي المدير العام ممثل 

تلك الجهة ، مع التأكيد على أن اللجنة الوطنية تؤيد تحرير زراعة االعالف 

ً أو أستيرادها  من خارج العراق بهدف تنمية الثروة الحيوانية محليا

 والصناعات المرتبطة بها.

 7قرار  – الطرق والجسور ( ) موضوع   
: نقل عائدية ومسؤولية محطات الوزن الموجودة في الموانئ أو  التوصية الى اللجنة الوطنية .أ

 والجسور .من الهيئة العامة للكمارك الى الهيئة العامة للطرق  المنافذ الحدودية

التوصية الى اللجنة الوطنية : التأكيد على الهيئة العامة للطرق والجسور وأمانة بغداد ووزارة   .ب

البلديات على عمل وتثبيت العالمات المرورية الدولية الخاصة باالوزان المحورية بالتنسيق مع 

 مديرية المرور العامة.
 

وزارة التجارة / دائرة مسجل الشركات والهيئة العامة : التأكيد على  التوصية الى اللجنة الوطنيةاج.

للضرائب بإلزام شركات النقل عند تسجيل الشركات أوعند تجديد هويات التسجيل بالعمل وفق 

نظام االوزارن المحورية من خالل تعهد خطي مع إلزام كافة سائقي شاحنات وزارة التجارة 

 للعمل بموجب النظام .
 

)أ( موضوع نقل عائدية ومسؤولية محطات الوزن يعاد النظر في الفقرة  .1

الموجودة في الموانئ أو المنافذ الحدودية من الهيئة العامة للكمارك الى الهيئة 

العامة للطرق والجسور من قبل اللجنة الفنية لعدم تأييد ممثل وزارة االعمار 

 .واإلسكان على التوصية السباب فنية تتعلق بمواصفات الموازين المحورية 

لتوصيات )ب( )ج( )د( الواردة بقرار على اتمت مصادقة اللجنة الوطنية  .2

( حول 2( )1اللجنة الفنية المتعلقة بتطبيق بياني وزارة االعمار واإلسكان )

نظام الحموالت المحورية على أن يتم تطبيق ذلك من قبل الجهات المعنية 

 تحصل مستقبالً .والتعاون فيما بينها لحل أية أشكاالت موجودة أو قد 
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 القرارات المواضيع ت

 

التوصية الى اللجنة الوطنية : التأكيد على مديرية المرور العامة بزيادة التوعية بنظام الموازين د. 

الختبارات المرورية د أصدار أجازات السوق العمومية واخالل وسائل االعالم وعن من المحورية

 مع تقديم تعهد خطي  بذلك .
 

 
 (.2ة كما مشار اليه في الفقرة )لتوصيعلى اتمت مصادقة اللجنة الوطنية 

 (8قرار )
التوصية الى اللجنة الوطنية بالموافقة على أضافة عضو بدرجة مدير عام من كل من أمانة  .أ

 بغداد ووزارة البلديات لعضوية اللجنة الفنية ألهميتهما في شؤون النقل والتجارة .

اللجنة الوطنية بالتأكيد على كل من الهيئة العامة للطرق والجسور وأمانة بغداد ب. التوصية الى 

والبلديات لغرض االهتمام بغلق الفتحات الغير نظامية على طرق المرورالسريع وأصالح 

االسيجة المتضررة وصيانة مفاصل التمدد على كافة الجسور واالنفاق وفقاً للمواصفات الهندسية 

 ة الحديثة ومطالبة تلك الجهات باالجابة رسمياً حول الموضوع أعاله .واألساليب العلمي

 

 

ة عضو بأضاف حصلت موافقة اللجنة الوطنية  على  توصية اللجنة الفنية .أ

بدرجة مدير عام من كل من أمانة بغداد ووزارة البلديات لعضوية اللجنة 

 الفنية.

 

 .المذكورةصادقت اللجنة الوطنية على توصية اللجنة الفنية  .ب

 

 (موضوع )التأمين 

التوصية الى اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة بالموافقة على السماح بفتح مكاتب (: 11قرار )

التأمين في المنافذ الحدودية للشركات الراغبة بممارسة نشاط التأمين على البضائع واالشخاص 

م بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقفيها لغرض توفير الفرص المتساوية لشركات التأمين 

 .2115( لسنة 11)

 

صادقت اللجنة الوطنية على  توصية اللجنة الفنية بالموافقة على السماح 

بفتح مكاتب التأمين في المنافذ الحدودية للشركات الراغبة بممارسة نشاط 

التأمين على البضائع واالشخاص فيها لغرض توفير الفرص المتساوية 

 .2115( لسنة 11التأمين بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم )لشركات 

 موضوع  اية قضايا او أمور مستجدة أخرى 
 

التوصية الى اللجنة الوطنية بألزام وزارة البيئة على وضع آلية مستعجلة لغرض ( / أ :  11قرار )

ً في أم قصر بشكل  ع نهائي بالتنسيق مالتخلص من المواد التالفة والمرفوضة المكدسة حاليا

 الكمارك والبيئة لكونها تسبب أضرار صحية وتشغل مخازن الموانئ .

 

قررت اللجنة الوطنية الحاضرون بأن تتولى وزارة النقل مفاتحة وزارة 

البيئة لوضع آلية مستعجلة لغرض التخلص من المواد التالفة والمرفوضة 

يئة بالتنسيق مع الكمارك والبالمكدسة حالياً في ميناء أم قصر بشكل نهائي 

لكونها تسبب أضرار صحية وتشغل مخازن الموانئ ، وأن يتم حل مثل هذه 

ً بين أي وزارتين أو جهتين وال يوجد مبرر لعرضها على  المشاكل ثنائيا

 اللجنة الوطنية .
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رئيس  -المهندس قاقر جبر الزقيد  / و ير النقل قرئاسة  9/2/7093قتاريخ  قعانيا  : تم عقد االجتماع الساث

 ( وهم:70( عضو من مجموع )96اللجنة وحضره )

 رئيس اللجنة الوطنية -السيد باقر جبر الزبيدي / وزير النقل  .1

 السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل وزارة التجارة / النائب األول لرئيس اللجنة .2

 / الوكيل الفني لوزارة النقل السيد بنكين عبدهللا ريكاني .3

 الوكيل االقدم  لوزارة االعمار واالسكان –السيد أستبرق ابراهيم الشوك  .4

 الدكتور كريم مزعل شبي / الوكيل االداري لوزارة االتصاالت .5

 السيد ساالر محمد امين /  نائب رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار  .6

 ية والحركات / ممثالً عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطةاللواء ابراهيم شكور حمود / مدير عام الجنائ .7

 السيد محسن صدخان سلطان / مدير عام دائرة المرافق السياحية / ممثالً عن وزارة السياحة واالثار .8

 السيدة نسرين سامي سوادي / مدير عام دائرة السيطرة النوعية / ممثلة عن الوكيل الفني لوزارة التخطيط  .9

 ستار جبار شاكر /الستشار القانوني للهيئة العامة للكمارك/ ممثال عن وزارة المالية السيد عبدال .11

 الدكتورة رجاء عزيز بندر / ممثلة عن نائب محافظ البنك المركزي العراقي  .11

                                                                                   ممثل شركات التأمين /  السيد صادق عبدالرحمن حسين / رئيس جمعية التأمين العراقية .12

 السيد علي صبيح علي الساعدي /  رئيس اتحاد الصناعات العراقي .13

 السيد راغب رضا  بليبل / رئيس أتحاد رجال االعمال العراقيين .14

  عن رئيس االتحادالسيد عارف سجاد حسين / مستشار أتحاد الغرف التجارية / ممثالً  .15

 شركات السفر والسياحة في العراق / ممثل رئيس السيد عبداالمير عبدالباقي القصاب / أمين سر رابطة  .16

 الرابطة                                                                                                             

 

   غير الحاضرين : - 

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة –الدكتور مهدي ضمد القيسي .1

 السيد عادل كريم كاك احمد / الوكيل الفني لوزارة الصناعة والمعادن . .2

 السيد صالح جوهر رشيد / ممثل  حكومة إقليم كردستان  .3

 السيد عدنان كنعان الجلبي / رئيس الهيئة االدارية لرابطة المصارف العراقية  .4

 

 ممثل اتحاد الناقلين العراقيين لوجود نزاعات قضائية خاصة بأجراءات تشكيل إدارة االتحاد  لم يتم تحديد

 .  21/2/2114( في 1118وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعــدد ) 

            

 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية واصدر القراراك المذ ورة أ ائها:
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 القرارات المواضيع ت
 

متابعة ما تم تنفيذه من أتفاقيات مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي المعتمد من قبل باب  0

 .مة االسكوا التابعة لألمم المتحدةمنظ

اآلتية حول مدى التقدم الحاصل  21/4/2115أوالً : توصية اللجنة الفنية باجتماعها السايع المنعقد في 

 : أتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي في تنفيذ 
 

ضرورة قيام الهيئة العامة للطرق والجسور باستكمال متطلبات ونواقص أتفاق الطرق في المشرق   .أ

وأساليب جديدة للتمويل والتنفيذ مع ضرورة أستدامة العمل في الفقرات العربي والبحث عن وسائل 

المشار اليها في مقترح االمانة التنفيذية ألهميتها في تسهيل النقل والتجارة ووضع العراق ضمن 

 منظومة الطرق والنقل والتجارة الدولية .

خرائط دولية وطبعها الطرق على محاور ضرورة قيام الهيئة العامة للطرق والجسوربرسم  .ب

 وتوزيعها بما يؤمن سهولة أيصالها الى السواح وسواق السيارات لمختلف الجنسيات.

مفاتحة منظمة االسكوا التابعة لالمم المتحدة لبيان الرأي بشأن أمكانية أقامة دورة تدريبية لعدة أيام  .ج

و أرسال خبير يق االتفاق أللمنسقين الوطنيين التفاق الطرق لغرض تدريبهم على كيفية متابعة وتطب

 الى بغداد اللقاء محاضرات على مهندسي الطرق والجسور بخصوص الموضوع .
 

 
 )ب( )ج( . اوالً : المصادقة على توصيات اللجنة الفنية )أ( 

 

 بالنسبة للتوصيتين  أ ، ب . ثانياً : مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزارء 

 

 

اآلتية حول مدى التقدم الحاصل  21/4/2115ثانياً : توصية اللجنة الفنية باجتماعها السايع المنعقد في 

 : مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي في تنفيذ 
 

الحاصل  ملبيان مدى التقد 2115" تقدم كل من شركتي الموانئ والنقل البحري تقريراً في نهاية عام 

 .في تنفيذ بنود وفقرات مذكرة التفاهم" 

 

اوالً : المصادقة على توصية اللجنة الفنية ) تقدم كل من شركتي الموانئ والنقل 

في تنفيذ بنود  الحاصل لبيان مدى التقدم  2115البحري تقريراً في نهاية عام 

 .وفقرات مذكرة التفاهم"  والطلب من وزارة النقل تقديم النتائج ( 

 ً التوصية الى االمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض التأكيد على الجهات  :ثانيا

اآلخرى العاملة في الموانئ الستكمال متطلبات مذكرة التفاهم حسب 

أختصاصها وهي المنافذ الحدودية ، الكمارك ، التأمين ، المصارف ، االمن 

 واالستخبارات ، البيئة واالتصاالت .

اآلتية حول مدى التقدم الحاصل  21/4/2115ثالثاً : توصية اللجنة الفنية باجتماعها السابع المنعقد في 

 أتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية :في تنفيذ 

بية رالتأكيد على الجهات المشاركة في لجنة تنفيذ أتفاقية النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين الدول الع" 

  بضرورة أنهاء مهامها بأسرع وقت ألهمية هذه االتفاقية في تسهيل النقل والتجارة "

 

المصادقة على توصية اللجنة الفنية " التأكيد على الجهات المشاركة في لجنة 

تنفيذ أتفاقية النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية بضرورة أنهاء 

  هذه االتفاقية في تسهيل النقل والتجارة "مهامها بأسرع وقت ألهمية 
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 القرارات المواضيع ت

 

 أتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي رابعاً : 

( لسنة 21العراق الى االتفاق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) سبق وأن تم أقرار مشروع انضمام

وأرسل الى مجلس النواب  15/1/2113المتخذ في الجلسة االعتيادية الثانية والمنعقدة بتاريخ  2113

في  7159كتاب الدائرة القانونية بوزراة النقل المرقم بالعدد لغرض المصادقة عليه )حسب 

1/12/2113.) 

انون المصادقة على االتفاق للقراءة األولى من قبل مجلس النواب بتاريخ تم عرض مشروع ق

 . 15/11/2114وتم عرضه للقراءة الثانية في  14/11/2114
 

 

التوصية الى االمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض التأكيد على مجلس 

النواب لالسراع بالمصادقة على أتفاق السكك الحديد الدولية في 

  المشرق العربي ألهميته بالنسبة لجمهورية العراق. 

 

 

  أتحاد الناقلين العراقيينباب  5

وهو عضو مثبت في اللجنة  1988( لسنة 118) أن أتحاد الناقلين العراقيين مشكل بموجب القانون رقم

الوطنية واللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا بموجب قرارات مجلس الوزراء واألمانة 

، لكن  19/12/2114العامة لمجلس الوزراء وآلية تنظيم عمل اللجنة الوطنية التي تم أقرارها بتاريخ 

م أعتراف وزارة النقل بشرعية أدارة االتحاد بموجب كتاب الدائرة هذه العضوية لم تفعل بسبب عد

، وحيث أن من المفروض أن االتحاد المذكور يضم في  21/2/2114في  1118القانونية للوزارة 

عضويته شركات ومكاتب النقل البري الخاص الرصينة ) أو النقل الطرقي بشكل أدق (، ونظراً لوجود 

قل على تشكيلة أدارة االتحاد ، في حين أن مجلس الوزراء معترف بها أعتراض من قبل وزارة الن

  :ما يلياالمانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة قترح تولغرض حل هذا االشكال  ومصادق عليها.

: مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض أعادة النظر بانتخابات أدارة االتحاد االقتراح األول 

 الوطنية والفنية . غرض تفعيل عضويته في اللجنتينالمذكور ل

:أعادة النظر بقانون االتحاد من خالل شموله لكافة أنماط النقل أي يشمل النقل الطرقي  االقتراح الثاني

 الجوي والنقل السككي . والنقل البحري والنقل 

: في حالة عدم الموافقة على المقترحين األول والثاني نقترح تشكيل االتحادات التالية  االقتراح الثالث

 فعيل دور القطاع الخاص في نشاطات النقل المختلفة : تألهميتها في 

 األتحاد العراقي النقل للطرقي للبضائع. .أ

 االتحاد العراقي للنقل الطرقي للركاب في العراق . .ب

 . اتحاد النقل الجوي العراقي .ت

 اتحاد النقل البحري العراقي . .ث

  أتحاد النقل السككي العراقي. .ج
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 القرارات المواضيع ت

 

 اآلتية : 21/4/2115توصية اللجنة الفنية في أجتماعها السابع المنعقد في 

الموافقة على تشكيل االتحادات التالية على أن تعمل تحت مظلة جامعة تسمى مثالً 

)رابطة الناقلين العراقيين( ، ورفع المقترح الى االمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض 

المصادقة ليتسنى للجنة الفنية دراسة الموضوع من كافة الجوانب القانونية والفنية وأعداد 

 اص بتأسيس هذه االتحادات: مشروع القانون الخ

 األتحاد العراقي النقل للطرقي للبضائع. .أ

 االتحاد العراقي للنقل الطرقي للركاب في العراق . .ب

 اتحاد النقل الجوي العراقي . .ج

 اتحاد النقل البحري العراقي . .د

 أتحاد النقل السككي العراقي.هـ. 
 

 المصادقة على توصية اللجنة الفنية : 

الموافقة على تشكيل االتحادات التالية على أن تعمل تحت مظلة جامعة تسمى مثالً أوالً : 

)رابطة الناقلين العراقيين( ، ورفع المقترح الى االمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض 

المصادقة ليتسنى للجنة الفنية دراسة الموضوع من كافة الجوانب القانونية والفنية وأعداد 

 اص بتأسيس هذه االتحادات: مشروع القانون الخ

 األتحاد العراقي النقل للطرقي للبضائع. .أ

  .االتحاد العراقي للنقل الطرقي للركاب في العراق .ب

 اتحاد النقل الجوي العراقي . .ج

 اتحاد النقل البحري العراقي . .د

 أتحاد النقل السككي العراقي.هـ. 
 

كل بألغاء أتحاد الناقليين العراقيين المشاالمانة العامة لمجلس الوزراء ثانياً : التوصية الى 

 . 1988( لسنة 118بموجب القانون )
 

 

 ( Electronic Visa) التأشيرة االلكترونيةباب  3

التأكيد على أهمية  : 21/4/2115توصية اللجنة الفنية في أجتماعها السابع المنعقد في 

تنفيذ وتطبيق مشروع التأشيرة االلكترونية لما له من تأثير كبير في تشجيع دخول 

المستثمرين ورجال االعمال والناقلين والسواح من مختلف الجنسيات الى العراق 

وأنعكاسه االيجابي الكبيرعلى تسهيل النقل والتجارة أضافة ألى أدخال التكنولوجيا 

ر اإلجراءات والزمن والمساهمة في دخول العراق ضمن المنظومة الحديثة وأختصا

 الدولية. 
 

رة التأكيد على أهمية تنفيذ وتطبيق مشروع التأشيالمصادقة على توصية اللجنة الفنية " 

االلكترونية لما له من تأثير كبير في تشجيع دخول المستثمرين ورجال االعمال والناقلين 

الى العراق وأنعكاسه االيجابي الكبيرعلى تسهيل النقل  والسواح من مختلف الجنسيات

والتجارة أضافة ألى أدخال التكنولوجيا الحديثة وأختصار اإلجراءات والزمن والمساهمة 

في دخول العراق ضمن المنظومة الدولية " مع رفعها الى األمانة العامة لمجلس الوزراء 

 .غرض التأكيد على وزارة الداخلية ل

 

4 
 صحةالباب 

إعادة العمل حول  21/4/2115توصية اللجنة الفنية في أجتماعها السابع المنعقد في 

بمراكز اإلسعاف الفوري على الطرق الخارجية الهميتها في اسعاف المصابين بحوادث 

المرورعلى الطرق الخارجية وسرعة الوصول اليهم من اجل تقليل الخسائر البشرية 

 االتية:  مقترح مديرية المرور العامة(الناجمة عن حوادث المرور ) 

" أن يتم التنسيق بين وزارة الصحة ومديرية المرور العامة اليالء الموضوع االهمية 

المطلوبة وأدراجه ضمن الخطط االستثمارية الخاصة بوزارة الصحة لغرض أنشاء 

مراكز أسعاف فوري على الطرق الخارجية مع أستيراد سيارات أسعاف متخصصة 

 بحوادث الطرق وأعالم منظمة االسكوا بذلك " .

 

المصادقة على توصية اللجنة الفنية " أن يتم التنسيق بين وزارة الصحة ومديرية  أوالً :

المرورالعامة اليالء الموضوع االهمية المطلوبة وأدراجه ضمن الخطط االستثمارية 

رق الخارجية مع الخاصة بوزارة الصحة لغرض أنشاء مراكز أسعاف فوري على الط

 أستيراد سيارات أسعاف متخصصة بحوادث الطرق وأعالم منظمة االسكوا بذلك " .

ثانياً :االيعاز الى وزارة اإلسكان واالعمار/الهيئة العامة للطرق والجسور بأنشاء محطات 

أستراحة متكاملة على الطرق الخارجية تحتوي على كافة وسائل الراحة والخدمات 

راع مشترك واإلسز اإلسعاف الفوري بأسلوب االستثمار أو التشغيل الأضافة الى مراك

 ت االستراحة المباشربها حالياً. محطابأنجاز

 ثالثاً : مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء حول التوصيتين أعاله .
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 القرارات المواضيع ت
 

2 

 

 االمن باب 
 

قيام األجهزة حول  21/4/2115في  توصية اللجنة الفنية في أجتماعها السابع المنعقد

 ً  على الموارد المالية األمنية بتوفير الحماية الالزمة للبضائع المستوردة حفاظا

 (األبحاث/ البنك المركزي العراقي  و) مقترح المديرية العامة لإلحصاء  العراقية.

 االتية :

ن ولي" لغرض تسهيل النقل والتجارة والمحافظة على البضائع والركاب المنق

ووسائط النقل ، التوصية الى اللجنة الوطنية بألزام كافة التجار بألتأمين على 

بضائعهم داخل العراق لدى شركات التأمين العراقية وتوجيه كافة المصارف بعدم 

منح أية قروض ما لم يتم التأمين عليها ، وكما يجب ألزام الجهات االخرى التي 

اء من أجل المحافظة على االموال العراقية تصدر أجازات االستيراد بهذا االجر

 وكذلك تنشيط قطاع التأمين العراقي" .
 
 

 
 

 
" لغرض تسهيل النقل والنقل والتجارة والمحافظة على المصادقة على توصية اللجنة الفنية 

البضائع والركاب المنقولين ووسائط النقل ، التوصية الى اللجنة الوطنية بألزام كافة التجار 

بألتأمين على بضائعهم داخل العراق لدى شركات التأمين العراقية وتوجيه كافة المصارف 

بعدم منح أية قروض ما لم يتم التأمين عليها ، وكما يجب ألزام الجهات االخرى التي تصدر 

أجازات االستيراد بهذا االجراء من أجل المحافظة على االموال العراقية وكذلك تنشيط قطاع 

 لعراقي" ومفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء بصددها .التأمين ا
 

 

2 
  وزارة الداخلية –مقترحات مديرية المرور العامة / النقل  باب

اآلتية حول  21/4/2115توصية اللجنة الفنية في أجتماعها السابع المنعقد في  

 :مقترحات مديرية المرور العامة

 

المرور العامة بعدم حجز حافالت نقل المسافرين ( االيعاز الى مديرية 2الفقرة )

 التابعة لوزارة النقل وانما يتم تغريم السائق المخالف فقط حسب القانون .

 

 

اوالً : مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الموافقة وااليعاز الى كل من أمانة بغداد 

على (  Non- Stop Bus)ومديرية المرورالعامة لتنفيذ مشروع مسارات المترو باص 

جامعة )وكذلك  عالوي الحلة ( -تقاطع دمشق  -طريق مطار المثنى  -)ساحة عدن مسارات 

 .المستنصرية (الجامعة  -شارع فلسطين  -ميسلون ساحة -الكرادة خارج -الجادرية-بغداد
 

" االيعاز الى مديرية المرور العامة بعدم حجز ثانياً : المصادقة على توصية اللجنة الفنية 

قل المسافرين التابعة لوزارة النقل وانما يتم تغريم السائق المخالف فقط حسب الن حافالت

 وتكلف االمانة  التنفيذية بمفاتحة وزارة الداخلية حول الموضوع .القانون " 
 

 

 

 

 

 

( أقتراح أستيراد حافالت سياحية حديثة وبيعها الى شركات السفر والسياحة 3)ةالفقر

وكذلك القطاع الخاص بالتقسيط ومفاتحة مجلس الوزراء لغرض الموافقة وتحديد 

 جهات التمويل.

 

 
 .لم تحصل موافقة اللجنة الوطنية على توصية اللجنة الفنية 
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 القرارات المواضيع ت
 

 21/4/2115توصيات االجتماع السابع للجنة الفنية المنعقد بتاريخ باب  7
 

 أوالً : نظام االوزان المحورية على الطرق :
 

 اآلتية حول  21/4/2115توصية اللجنة الفنية في أجتماعها السابع المنعقد في 

بأستثناء أسطولها  1/4/2115في  14438بكتابها المرقم  وزارة التجارة  طلب

 أسوة بوزارة الدفاع والداخلية والنفط :  االوزان المحورية للطرقمن تطبيق نظام 

ً لوزارة الدفاع والداخلية والنفط من  "االعتراض ورفض أي أستثناء منح سابقا

على الطرق وكذلك رفض أي طلب جديد من أي  تطبيق نظام الحموالت المحورية

جهة لشمولها باالستثناء ، الن ذلك يؤدي الى ألحاق الضرر الكبير بالطرق 

والجسور وبأمكان هذه الجهات أتباع أساليب هندسية حديثة لنقل حموالتها على 

الطرق بما يضمن االلتزام بنظام الحموالت المحورية بشكل دقيق ، مع التأكيد على 

مل على أساس دولة مؤسسات وأن القوانين واألنظمة تطبق على الجميع بدون الع

 أستثناء" .
 

 
المصادقة على توصية اللجنة الفنية "االعتراض ورفض أي أستثناء منح سابقاً لوزارة الدفاع 

والداخلية والنفط من تطبيق نظام الحموالت المحورية على الطرق وكذلك رفض أي طلب جديد 

لشمولها باالستثناء ، الن ذلك يؤدي الى ألحاق الضرر الكبير بالطرق والجسور من أي جهة 

وبأمكان هذه الجهات أتباع أساليب هندسية حديثة لنقل حموالتها على الطرق بما يضمن االلتزام 

بنظام الحموالت المحورية بشكل دقيق ، مع التأكيد على العمل على أساس دولة مؤسسات وأن 

مة تطبق على الجميع بدون أستثناء" ، مع التوصية بزيادة عدد محطات الوزن القوانين واألنظ

 ومفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء بصددها .

 :  ثانياً : منفذ مندلي

اآلتية حول   21/4/2115توصية اللجنة الفنية في أجتماعها السابع المنعقد في 

 تفعيل العمل في منفذ مندلي الحدودي :

االيعاز الى وزارة المالية بأعتماد مقترح تسديد الرسوم والضرائب من قبل " 

التجار ووكالء اإلخراج الكمركي في أحد مصارف مندلي وتسليم وصل القبض 

 الى هيئة الكمارك والضرائب ولحين فتح مصرف في المنفذ" .

 

 
المالية بأعتماد مقترح تسديد اوالً : المصادقة على توصية اللجنة الفنية " االيعاز الى وزارة 

الرسوم والضرائب من قبل التجار ووكالء اإلخراج الكمركي في أحد مصارف مندلي 

 وتسليم وصل القبض الى هيئة الكمارك والضرائب ولحين فتح مصرف في المنفذ" .

ظيراتها مع نثانياً : تشكيل لجنة بين الوزارات االتحادية : المالية ، الداخلية ، التجارة ، النقل ، 

في أقليم كردستان لغرض توحيد اإلجراءات والضوابط والتعليمات الخاصة باالستيراد 

 والتصدير والمنافذ الحدودية .

 ثالثاً : مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزارء حول الموضوع لغرض الموافقة وااليعاز بالتنفيذ.

 

: ً اآلتية  21/4/2115ع المنعقد في توصية اللجنة الفنية في أجتماعها الساب ثالثا

عقد أجتماعات دورية )أربعة أجتماعات في السنة( مع شركة الخطوط حول 

     العراقية لغرض مناقشة المستجدات بنقل البضائع واألشخاص :

"توجيه الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بعقد أجتماعات شهرية مع رابطة 

العراق في فندق ميرديان لزيادة التنسيق  شركات ومكاتب السفر والسياحة في

 والتعاون وحل المشاكل والمعوقات بين الجانبين ".

"توجيه الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بعقد تمت المصادقة على توصية اللجنة الفنية 

أجتماعات شهرية مع رابطة شركات ومكاتب السفر والسياحة في العراق في فندق ميرديان 

 التنسيق والتعاون وحل المشاكل والمعوقات بين الجانبين ". لزيادة
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( عضو من 96وحضره )رئيس اللجنة قمهام أ رى  -قسبب أنلغال المهندس قاقر جبر الزقيد  / و ير النقل 

 :( وهم70مجموع )
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 الصناعة والمعادن. السيد عادل كريم كاك أحمد  / الوكيل  الفني لوزارة .1
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 العراقيين لوجود نزاعات قضائية خاصة بأجراءات تشكيل إدارة االتحاد لم يتم تحديد ممثل اتحاد الناقلين 

 .  21/2/2114( في 1118وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعــدد ) 

            

 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية واصدر القراراك المذ ورة أ ائها:
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 القرارات المواضيع ت
 

 .إستيفاء األجور والرسوم والضرائب بالدينار العراقي بدالً من الدوالر موضوع  0

 28/7/2115بأجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ المتخذ ( 1رقم ) هاتوصية اللجنة الفنية بقرار

 :  للجنة الوطنيةاألمين التنفيذي بخصوص مقترح 

إنسجاماً مع معمول به في دول العالم كافة وبضمنها دول الجوار واالقليم ولتسهيل اإلجراءات على 

رفع المواطنين وعدم لجوئهم الى شممممممراء الدوالر لغرض أنجاز معامالت النقل والتجارة ولغرض 

سعر الدينار العراقي وتعزيز قيمته وتشجيع التعامل به ودعم االقتصاد الوطني والمساهمة في الحد 

من المضماربات بأسمعار العمالت ، وتحقيقاً ألحد مبادئ وأسمس السيادة الوطنية ، نقنرح إلزام كافة 

ة والضمممرائب وأيالجهات الحكومية والخاصمممة العراقية واألجنبية بأسمممتيفاء كافة األجور والرسممموم 

مبالغ أخرى داخل العراق بالدينار العراقي حصمممراً مع وضمممع آلية مناسمممبة بين تلك الجهات والبنك 

المركزي العراقي لغرض تحويل هذه المبالغ بين الدينار العراقي والدوالر األمريكي وفقاً للسياقات 

 ويشمل ذلك :  دم إلحاق أية خسائر بأي طرف كانواآلليات المصرفية الرسمية لضمان ع
 أجور تذاكر الخطوط الجوية العراقية . .1

 أجور تذاكر كافة الخطوط الجوية األجنبية التي تباع داخل العراق .  .2

 أجور أصدار المنافيست من قبل الشركة العامة للنقل البري في المنافذ الحدودية . .3

المطارات والموانئ والمنافذ رسممممموم أصمممممدار تأشممممميرة الدخول العراقية )الفيزا( لألجانب في كافة  .4

 الحدودية .

رسمممموم منح العراقيين تأشمممميرة الدخول الى الدول األخرى التي تسممممتوفيها السممممفارات األجنبية في  .5

 العراق.

 رسوم أصدار اإلقامة والفحص الطبي لألجانب في العراق . .6

 . الرسوم والضرائب واألجور التي يستوفيها أقليم كردستان في المنافذ التابعة له .7

 األجور والرسوم التي تتقاضها الموانئ والمطارات العراقية كافة . .8

أية رسوم أو ضرائب أو أجور تستوفيها دوائر الدولة والجهات الرسمية والقطاع الخاص  .9

 والسفارات األجنبية والمنظمات الدولية األجنبية داخل العراق .

 فة األجور والرسومبأن تقوم بتسعير كاوكما ويجب إلزام جميع الجهات الحكومية واألهلية أعاله  

تستوفيها بالدينار العراقي وبأرقام صحيحة وذلك بدالً من الدوالر األمريكي لتسهيل  والضرائب التي

 عمليات االستيفاء .

 

 
 

صادقت اللجنة الوطنية على توصية اللجنة الفنية المذكورة وأوصت 

على مجلس الوزراء  برفعها الى األمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها

 لغرض أقرارها .
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 . نواقصها وأكمال وآدامتها صيانتها مقابل السريعة الطرق أستثمارباب 

بخصوص  28/7/2115( بأجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 4توصية اللجنة الفنية المتخذة بقرار رقم )

 لتنفيذي للجنة الوطنية : ا ينمقترح األم

تأجير أو أستثمار الطرق السريعة لمدة معينة من قبل شركات أجنبية متخصصة وكفوءة مقابل صيانتها )

وتأهيلها وأكمال نواقصها وأدامتها والمحافظة عليها باستمرار مع أنشاء محطات أستراحة للمسافرين 

والمواصفات الدولية ، وذلك مقابل أستيفاء أجور ومحطات تجهيز الوقود على هذه الطرق وفقاً للمعايير 

بسيطة من المركبات التي تستخدم هذه الطرق بأستخدام أنظمة الكترونية ويدوية لهذا الغرض وذلك 

بسبب النقص الكبير في التخصيصات المالية الحكومية الالزمة للصيانة والتأهيل وأكمال النواقص . 

سفوان  –البصرة  –( بين بغداد 1على طريق المرور السريع رقم )ويمكن تطبيق المقترح كتجربة أولية 

على شكل قطاعات بين المحافظات ، وكذلك تطبيقه على طريق محمد القاسم للمرور السريع داخل 

  (بغداد ، وبعد نجاح التجربة واالستفادة من األخطاء والثغرات يمكن تعميمها على الطرق األخرى .

 توصية اللجنة الفنية :

أو أستثمار الطرق السريعة لمدة معينة من قبل شركات أجنبية متخصصة وكفوءة مقابل صيانتها أجيرت

وتأهيلها وأكمال نواقصها وأدامتها والمحافظة عليها باستمرار مع أنشاء محطات أستراحة للمسافرين 

ر ابل أستيفاء أجوومحطات تجهيز الوقود على هذه الطرق وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية ، وذلك مق

بسيطة من المركبات التي تستخدم هذه الطرق بأستخدام أنظمة الكترونية ويدوية لهذا الغرض وذلك بسبب 

النقص الكبير في التخصيصات المالية الحكومية الالزمة للصيانة والتأهيل وأكمال النواقص . ويمكن تطبيق 

سفوان على شكل  –البصرة  –( بين بغداد 1المقترح كتجربة أولية على طريق المرور السريع رقم )

قطاعات بين المحافظات ، وكذلك تطبيقه على طريق محمد القاسم للمرور السريع داخل بغداد ، وبعد نجاح 

 التجربة واالستفادة من األخطاء والثغرات يمكن تعميمها على الطرق األخرى.

 

 
 

ت المذكورة وقررصادقت اللجنة الوطنية على توصية اللجنة الفنية 

االيعاز الى وزارة االعمار واإلسكان لدراسة المقترح بشكل معمق 

بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لالستثمار والبنك المركزي العراقي وتقديم 

 الدراسة الى هذه اللجنة بأسرع وقت ممكن .
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السالمة المرورية على الطرق التي نظمتها منظمة االسكوا للفترة عرض عن ورشة العمل اإلقليمية حول 

في بيروت ضمن فعاليات أسبوع األمم المتحدة الثالث حول سالمة المرورعلى  29/5/2115-27من 

 . الطرق
بخصوص  28/7/2115( بأجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 7توصية اللجنة الفنية المتخذة بقرار رقم ) .أ

 التنفيذي للجنة الوطنية )أ( :  ينمقترح األم

عرض قدمه األمين التنفيذي عن وقائع ورشة العمل والدروس المستنبطة وبيان مقدار الفجوة الكبيرة الموجودة 

 بين العراق ودول المنطقة والعالم ضمن المحاور التالية : 

   قانون المرور 

  . نظام الغرامات وأساليب فرضها وأستيفائها 

  . االلتزام بأنظمة السيروالنقل والسالمة الفنية للمركبات 

  . االلتزام بأنظمة السير للمشاة 

   سالمة األطفال على الطرق والتوعية المدرسية 

  . التثقيف والتوعية اإلعالمية 

   حاالت الحوادث.ازدياد تخلف الواقع الهندسي للطرق والتقاطعات وتأثيرها في 

  حاالت حوادث الطرق .  أزدياد النقل في العراق وتأثيرها في الواقع المتخلف لوسائل 

   ورعاية حوداث الطرق على المدى البعيد .الطرق عدم وجود منظمات مجتمع مدني تعنى بالسالمة على 

 ضعف إجراءات اإلنقاذ واالسعاف بعد التصادم وأجراءات رعاية ضحايا حوادث الطرق .  -

 توصية اللجنة الفنية : 

الداخلية والجهات المعنية األخرى لمعالجة وزارة مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض اإليعاز إلى 

 الظواهر التالية المتعلقة بالسالمة المرورية على الطرق : 

 تخلف قانون المرور العراقي النافذ . -أ

 تخلف نظام الغرامات وأساليب فرضها وإستيفائها. -ب

 السير والنقل والسالمة الفنية للمركبات .ضعف اإللتزام بأنظمة  -ج

 ضغف إجراءات سالمة االطفال على الطرق والتوعية المدرسية . -د

 ضعف التثقيف والتوعية االعالمية .  -ه

 حاالت الحوادث. أزدياد  تخلف الواقع الهندسي للطرق والتقاطعات وتأثيرها في -و

 .اد حاالت حوادث الطرقالواقع المتخلف لوسائل النقل في العراق وتأثيرها في أزدي -ز

عدم وجود منظمات مجتمع مدني تعنى بالسالمة على الطرق ورعاية ضحايا حوداث الطرق على المدى  -ح

 .البعيد

 ضعف إجراءات اإلنقاذ واالسعاف بعد التصادم وأجراءات رعاية ضحايا حوادث الطرق . -ط

 
 

صادقت اللجنة الوطنية على توصية اللجنة الفنية المذكورة وأن تقوم 

األمانة التنفيذية للجنة الوطنية بمفاتحة وزارات الداخلية والصحة 

واإلسكان والتربية ودائرة المنظمات غيرالحكومية التابعة واالعمار 

 لالمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض أخذ ما يقتضي بصدده .
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-16عمان  -عرض عن ورشة العمل اإلقليمية الرابعة لتسهيل النقل والتجارة  .ب

17/5/2115. 

 28/7/2115( بأجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 7توصية اللجنة الفنية المتخذة بقرار رقم )

 التنفيذي للجنة الوطنية )ب( :  ينبخصوص مقترح األم

األمين التنفيذي عن ورشة العمل اإلقليمية الرابعة المنعقدة في األردن /  هعرض سريع قدم))

حول تسهيل النقل والتجارة التي نظمها برنامج األمم  17/6/2115-16عمان للفترة من 

وبالتعاون مع وزارتي النقل والتجارة والصناعة االردنيتان وجامعة  UNDPالمتحدة اإلنمائي 

 .((الدول العربية 
 

 اللجنة الفنية :توصية 

التأكيد على سرعة تطبيق النافذة االلكترونية الواحدة في المنافذ الحدودية وخلق منصة موحدة  -أ

 لمعالجة المعلومات.

التأكيد على األسراع بتفعيل وتطبيق اتفاقية النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين الدول  -ب

 العربية.

 والعمليات عبر الحدود .التأكيد على تبسيط وسالسة اإلجراءات  -ج

تعميم توصيات ورشة العمل على الوزارات واالتحادات المعنية لغرض وضع الخطط  -د

 الالزمة لتطبيقها.
 

 
 

صادقت اللجنة الوطنية على توصية اللجنة الفنية المذكورة وتكليف األمانة 

 على الجهات المعنية وأخذ ما يلزم ذية للجنة الوطنية بتعميم التوصياتالتنفي

 بموجبها .

 

 

 

4 
 قضايا او أمور مستجدة أخرى باب 

  توجيه االمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان الوارد بكتابها المرقم بالعدد ش

الموجه الى اللجنة الوطنية لتسهيل النقل  24/8/2115المؤرخ في  27118/ 8/ 51ل / 

حول عدم ضرورة تدخل االمانة العامة والتجارة / األمانة التنفيذية )المرافق صورة منه ربطاً( 

لمجلس الوزراء في تنفيذ توصياتها إال في الحاالت التي يتطلب االمر ذلك من أجل إزاحة 

لتي تؤدي الى عرقلة عملها واالكتفاء التداخل والتعارض الذي قد يحدث مع الجهات األخرى ا

 بمصادقة اللجنة الوطنية عليها لتنفيذها وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة . 
 

 
تقوم األمانة التنفيذية بمفاتحة الدائرة القانونية في وزارة النقل لغرض مراجعة 

 وتحديد فقرة أرتباط اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة بمجلس الوزراء أ

برئيس مجلس الوزراء واالستئناس بالتوصيات والنصوص الواردة في دليل 

إنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة الصادرعن منظمة االسكوا التابعة 

الصادر عن األمانة  2118( لسنة 51لألمم المتحدة وكذلك االمر الديواني رقم )

والرأي القانوني الى اللجنة  العامة لمجلس الوزراء وتقديم التوصية المناسبة

 الوطنية وبالسرعة الممكنة .
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ا  لو ارة الو يل االقدم /  السيد إستبرق أقراهيم اللوكبرئاسة  9/05/5102بتاريخ  تاسع: تم عقد االجتماع الثالثا

االعمار واالسكان والبلدياك ق د أنتخاق  من قبل األعضاء الحاضرين لترؤوس االجتماع وذلك  ل دم وجود السيد 

( اوال  2أستنادا  الى المادة )ذلك ورئيس اللجنة الو نية و ذلك النائب األول لرئيس اللجنة وعدم وجود نائب ثاني 

من  عضو( 02) االجتماع وحضر ،لنقل والتجارة في منطقة االسكوا من آلية تنظيم عمل اللجنة الو نية لتسهيل ا
 :( وهم51مجموع )

               لوزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة                                                                                     / الوكيل االقدم  إستبرق أبراهيم الشوكالسيد  .1

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة –الدكتور مهدي ضمد القيسي  .2

 الدكتور كريم مزعل شبي / الوكيل االداري لوزارة االتصاالت .3

 البنك المركزي العراقينائب محافظ /  السيد زهير علي أكبر .4

 السيد ساالر محمد امين /  نائب رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار  .5

 / ممثالً عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة سالم جواد كاظماللواء  .6

 عادنالصناعة والم ممثل عن الوكيل  الفني لوزارة  سفيان سليمان المالح/ مدير عام الدائرة االقتصادية/لسيد ا .7

 وزارة التخطيط مدير عام دائرة تخطيط القطاعات / ممثل عن الوكيل الفني ل/  الدكتور حسين علي داود    .8

 السيد حسن عباس علوان / ممثل عن مدير عام الدائرة االقتصادية في وزارة المالية   .9

  مدير عام دائرة المرافق السياحية/ وزارة السياحة واالثار  /محسن صدخان  سلطان السيد  .11

 السيد راغب رضا  بليبل / رئيس أتحاد رجال االعمال العراقيين .11

 الغرف التجارية اتحادأمين عام /  عبدالحسين جبر المباركةالسيد  .12

 لرابطة المصارف العراقية رئيس الهيئة االدارية السيد عدنان كنعان الجلبي /  .13

     التأمين/  ممثل شركات  رئيس جمعية التأمين العراقيةممثلة عن  /السيدة خلود يحيى  .14

 رئيس اتحاد الصناعات العراقيممثالً عن /   سيف كاظم نصيفالسيد  .15

 ممثالً عن  –المير عبدالباقي القصاب / أمين سر رابطة شركات السفر والسياحة في العراق السيد عبدا .16

 رئيس الرابطة                                                                                                             

 غير الحاضرين :  - 

 ايفاد رسمي الى السودان – وزارة التجارة / النائب األول لرئيس اللجنةالسيد وليد حبيب الموسوي / وكيل  .1

  إقليم كردستانحكومة  السيد صالح جوهر رشيد / ممثل  .7

 

 العراقيين لوجود نزاعات قضائية خاصة بأجراءات تشكيل إدارة االتحاد لم يتم تحديد ممثل اتحاد الناقلين 

 .  21/2/2111( في 1113وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعــدد ) 

            

 اصدر القرارات المذكورة أزائها:و ناقش االجتماع المواضيع التالية وقد
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 باب النقل : 

 27/11/2115المنعقد بتاريخ  لتاسعبأجتماعها االمتخذ ( أ-1رقم ) هاالفنية بقرارتوصية اللجنة 

 أستمرار أعادة التصديرما يأتي: كالملحقية التجارية العراقية في دبي بخصوص ما تم عرضه من قبل 

أو اإليرانية أو الكويتية أو األردنية مما يؤدي الى زيادة  تيةاالبضائع بإتجاه العراق سواء من الموانئ االمار

 التكلفة على البضائع المستوردة وتفويت كثير من فرص تنمية االقتصاد العراقي لألسباب التالية :

 تفشي الفساد والفوضى وعدم التنظيم في الموانئ العراقية مما يؤدي الى زيادة كلفة الشحن بسبب الرشاوى 

 .وتأخر عمليات المناولة واإلجراءات  وتخلف

  أساس الوالءات الحزبية والجهات علىتعدد الجهات الحكومية الرسمية في الموانئ والمنافذ الحدودية التي تعمل 

 ة اإلجراءات وزيادة أنجازها بشكل كبير جداً .لالمتسلطة مما يؤدي الى توسيع سلس
 

 بب عدم توفر شركات تأمين عراقية قادرة على تأمين متطلبات نئ العراقية بساأرتفاع كلفة التأمين في المو

 المرحلة الحالية .

 قية مما ال يسمح بدخول السفن ذات الحموالت الكبيرة .عراقلة أعماق الممرات المائية ال 

  قلة الخطوط المالحية المباشرة بين الموانئ العالمية وموانئ العراق وعزوف شركات الشحن العالمية عن فتح

 .ق لألسباب أعاله ، يضاف الى ذلك عدم سعي وزارة النقل لفتح هذه الخطوط ارعخطوط مباشرة الى موانئ ال

 مقترحات األمين التنفيذي للجنة الوطنية لمعالجة المشاكل أعاله :

وياً س إلزام كافة الجهات العاملة في الموانئ العراقية بأتباع األنظمة االلكترونية في إنجاز أجراءاتها والعمل -أ

لغرض تنفيذ نظام النافذة االلكترونية الواحدة بأسرع وقت باالستفادة من تجارب الدول المتقدمة وخبرات 

 المنظمات الدولية في هذا المجال من أجل القضاء على الظواهر السلبية الموجودة في الموانئ العراقية.

الموانئ العراقية عند توريد بضائعهم حصراً إلزام كافة المستوردين من خالل إجازات االستيراد بأستخدام  -ب

وفرض رسوم عالية على البضائع التي تورد من خالل موانئ دول الجوار مع تخفيض الرسوم المفروضة 

 على البضائع الموردة بشكل مباشر الى الموانئ العراقية .

 راقية .سعي وزارة المالية لحل مشكلة أرتفاع كلف التأمين من خالل تدخل شركات وطنية ع -ج

سعي وزارة لنقل لفتح خطوط مالحية مباشرة من الموانئ العالمية الى موانئ العراق وتفعيل دور الشركة  -د

العامة للنقل البحري في هذا المجال من خالل تبنيها فتح هذه الخطوط بشكل مشابه لما تقوم به شركة الخطوط 

 الجوية العراقية .
 

 : قرار اللجنة الفنية

الفنية مقترحات االمين التنفيذي للجنة الوطنية المذكورة آنفاً حول الموضوع عدا المقترح )ب( تؤيد اللجنة 

لصعوبة تطبيقه وتعارضه مع مبادئ السوق الحرة والتوصية الى اللجنة الوطنية لتبني المقترحات ) أ ، 

 ج ، د( منها .

 

 بما أوصتو وافقت اللجنة الوطنية على توصية اللجنة الفنية المذكورة 

 يلي : 

في  742رفع كتاب الملحقية التجارية العراقية في دبي المرقم  -أ

المبلغ الى اللجنة الفنية بموجب كتاب دائرة العالقات  16/8/2115

في  2/8916االقتصادية الخارجية في وزارة التجارة المرقم ظ/

ً ( الى األمانة العامة لمجلس الوزراء  23/8/2115 )المرافق ربطا

 االطالع على ما ورد فيه من معلومات .لغرض 

تعميم الكتاب المشار اليه آنفاً الى الوزارات والجهات المعنية لغرض   -ب

 دراسته والتحقق من المعلومات الواردة فيه وأعالم اللجنة الوطنية .
 

تأييد مقترحات األمين التنفيذي للجنة الوطنية المطروحة لمعالجة  .ج

)ب( مع تعديلها الى ) تشجيع كافة  المشاكل أعاله وبضمنها الفقرة

المستوردين والمصدرين على أستخدام الموانئ العراقية بشكل مباشر 

في تجارتهم ومنحهم أستثناءات أو تخفيضات في بعض الرسوم 

واألجور وفي أمور أخرى مقارنة بالتي ستفرض عند أستخدامهم 

 موانئ دول الجوار أو اإلقليم ( .

ن لغرض حث شركات التأمين العراقية مفاتحة ديوان التأميد. 

الحكومية والخاصة لعرض خدماتها على المستورديين والمصدريين 

وأعتمادها كبديل عن شركات التأمين األجنبية من خالل تقديم 

التسهيالت واالمتيازات واالسعار التنافسية والخدمات المشجعة 

 . الخارج األخرى وتعميم ذلك على الملحقيات التجارية العراقية في

هـ. التأكيد على ضرورة اإلسراع بأنجاز مسودة مشروع قانون النافذة 

االلكترونية الواحدة في المنافذ الحدودية الذي يقوم بأعداده حالياً فريق 

 عمل من المختصين من مختلف الوزارات تابع للجنة الفنية .
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 باب المنافذ الحدودية : 5

بخصوص  27/11/2115المنعقد بتاريخ تاسع( بأجتماعها ال3اللجنة الفنية المتخذة بقراررقم )توصية 

  وزارة الخارجية:مقترح 

ى البصرة ال هاطربيل وإتجاهأغالق منفذ نات األردنية القادمة الى بغداد بسبب حأرتفاع كلفة الشا المقترح:

 عبر السعودية والكويت.

 قرار اللجنة الفنية: 

لكون منفذ طربيل قد أغلق ألسباب أمنية لذلك ال يمكن فتحه في الوقت الحاضر لحين تحسن الوضع االمني 

( والتوصية الى اللجنة الوطنية بااليعاز 161كيلو  –في محافظة االنبار وتأمين الطريق البري ) طريبيل 

ة دخول البضائع االردنية مع أجابالى الجهات المعنية في منفذ سفوان والموانئ العراقية بتسهيل أجراءات 

 الجانب االردني بذلك. 

 
الموافقة على توصية اللجنة الفنية وااليعاز الى االمانة التنفيذية للجنة 

الوطنية ألجابة الجانب األردني من خالل القنوات الرسمية أضافة الى 

   الجهات المعنية في منفذ سفوان والموانئ العراقية .

 

 باب أمانة بغداد والبلديات  3

بخصوص  27/11/2115المنعقد بتاريخ  تاسع( بأجتماعها ال4توصية اللجنة الفنية المتخذة بقرار رقم )

 مديرية المرور العامة :  مقترحي

  . ظهور العديد من األسواق التجارية الهامشية 

   وجود العديد من مخازن وكراجات دوائر الدولة والتي تتصف بالنشاط التجاري في مراكز المدن واشغال

  .رع التي تتصف بالكثافة المروريةالبعض منها بعض المواقع في الشوا

 قرار اللجنة الفنية  :

تية عند أو المناطق اللوجسالتوصية الى اللجنة الوطنية للتأكيد على الجهات المعنية لألسراع في تنفيذ المدن 

مقتربات مدينة بغداد بأسلوب االستثمار أو التشغيل المشترك والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه 

 المشروع .

 

صادقت اللجنة الوطنية على توصية اللجنة الفنية المذكورة وأن تقوم 

داد بغاألمانة التنفيذية للجنة الوطنية بأعادة مفاتحة مجلس محافظة 

 .والمحافظات االخرى والجهات المعنية  لغرض أخذ ما يقتضي بصدده

 

 باب التأمين : 4

بخصوص  27/11/2115المنعقد بتاريخ  تاسع( بأجتماعها ال5توصية اللجنة الفنية المتخذة بقرار رقم )

 جمعية التأمين العراقية وشركة الرهام للتأمين :  يمقترح

 .ضد جميع أنواع المخاطرفرض التأمين الشامل على السيارات كافة   .أ

 .ضد جميع أنواع المخاطرفرض تأمين ألزامي على كافة المحال واألسواق والمخازن التجارية  .ب

 قرار اللجنة الفنية 

راسته دالتوصية الى اللجنة الوطنية بأحالة المقترحين أعاله الى ديوان التأمين في وزارة المالية لغرض  

 وبيان الرأي بصدده .

 

تمت الموافقة على توصية اللجنة الفنية بمفاتحة ديوان التأمين من قبل 

   .االمانة التنفيذية للجنة الوطنية لغرض دراسة المقترحين وبيان الرأي
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2 

 

 معالجة المشاكل والظواهر السلبية في مجال النقل والتجارة :باب 
  

مقترح بخصوص  27/11/2115المنعقد بتاريخ  تاسعبأجتماعها الالمتخذ ( 6رقم ) هاتوصية اللجنة الفنية بقرار

اإلعالن على الموقع االلكتروني لوزارة النقل لكافة شركات القطاع الخاص ورجال )األمين التنفيذي للجنة الوطنية 

االعمال بتقديم شكاواهم ومالحظاتهم وأقتراحاتهم المتعلقة بتسهيل النقل والتجارة والتي يجب أن تشمل الظواهر العامة 

طرق، سكك ، الخطوط  ن، مصارف،تأميالسلبية المستشرية في نشاطات النقل والتجارة وما يتعلق بها من كمارك ، 

 .( الجوية...الخ الى األمانة التنفيذية لغرض عرضها على اللجنة الفنية مع التأكيد على أهمال الحاالت الفردية أو الخاصة

 قراراللجنة الفنية 

لنقل االتوصية الى اللجنة الوطنية بالمصادقة على المقترح وفتح رابط الكتروني خاص باللجنة الوطنية لتسهيل 

والتجارة في منطقة االسكوا على الموقع االلكتروني لوزارة النقل لعرض نشاطات وأخبار اللجنتين الوطنية والفنية 

وأستقبال شكاوى وأقتراحات التجار والناقلين ورجال االعمال بشكل مشابه لما هو معمول به في الدول اإلقليمية مثل 

 األردن .

 
ة اللجنة الفنية وتوجيه األمانة وافقت اللجنة الوطنية على توصي

التنفيذية ألتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذها مع أحالة المشاكل 

والشكاوى والمقترحات  الغير مستعجلة الى الجهة المعنية حسب 

 االختصاص لالستئناس برأيها قبل عرضها على اللجنة الفنية .

 

 توحيد الجهات الفاحصة في المنافذ الحدودية  :  2
قرار فريق عمل  بخصوص  27/11/2115المنعقد بتاريخ  تاسعبأجتماعها الالمتخذ ( 8رقم ) هاتوصية اللجنة الفنية بقرار

 26/1/2115و  31/12/2114في  666/7113و  9964/33477توحيد الجهات الفاحصة المشكلة باالمرين الوزاريين 

واتخاذ القرار المناسب المدرج في أدناه  1/9/2115بتاريخ على التوالي الصادر بموجب محضراالجتماع الثاني المنعقد 

 بصدده .
"مفاتحة  مجلس الوزراء باصدار قرار لتشكيل لجنة لتعديل قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والقوانين االخرى 

يطرة تيجة الجهاز المركزي للتقييس والسالمتعلقة بالموضوع )الزراعة ، الصحة ، البيئة ،التجارة ، الصناعة( بحيث يكون بالن

النوعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن اصدار صالحية المواد التي تدخل للعراق فيما يمكن للجهات االخرى اصدار اللوائح 

ية وترتبط نالفنية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتفك ارتباط هذه الجهات الرقابية من الوزارات المع

بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتستمر الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة على سبيل المثال ال الحصر بمراقبة 

 االسواق المحلية واخذ العينات من المنتوج المحلي والمستورد لبيان مدى مالئمتها لالستهالك ".

 قرار اللجنة الفنية 

الوطنية بالموافقة على المقترح المقدم من قبل االتحاد العام للغرف التجارية بأنشاء مختبرات التوصية الى اللجنة  .أ

موحدة لكافة االختصاصات في مكان واحد في كل منفذ حدودي بأسلوب االستثمار لغرض سحب العينات وفحصها 

 .غرض تسهيل النقل والتجارةساعة وأعتبار ذلك شرط ملزم ل 24وأظهار النتائج بأسرع وقت وخالل مدة ال تتجاوز
 

وكإجراء سريع لحل هذه المشكلة نقترح بأن يشكل في كل منفذ حدودي فريق عمل موحد للفحص يتكون من  .ب

ممثلين من كافة الجهات الفاحصة إضافة الى ممثل الكمارك لغرض أجراء الكشف الموقعي آنياً وبشكل موحد على 

ً للمساومات والممارسات الغير مشروعة عند إنفراد كل البضاعة وأخذ النماذج منها ألغراض الفحص  وذلك منعا

 ممثل جهة فحص بصاحب البضاعة .

 

الموافقة على توصية اللجنة الفنية )أ( على أن يقدم االتحاد العام  .أ

للغرف التجارية دراسة شاملة عن المقترح مع عرض آلية 

الفحص الحالية وأجراء مقارنة بين اإلجراءات الحالية 

 والمستقبلية لغرض مناقشتها وأقرارها في االجتماع القادم .

 

التأكيد على جميع الجهات العاملة في المنافذ الحدودية بمتابعة  .ب

موظفيها ومحاسبتهم باستمرار وتكليف المديرية العامة للمنافذ 

الحدودية بمراقبة تصرفات وسلوكيات الموظفين وتبليغ مراجعهم 

سيط اإلجراءات وتقليل القترة الزمنية بمخالفاتهم والعمل على تب

 التي تستغرقها عملية االفراج عن البضائع .
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 أرتباط اللجنة الوطنية : باب  7
 : 26/8/2115بأجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ المتخذ ( 8رقم ) لوطنيةاللجنة اقرار

الدائرة القانونية في وزارة النقل لغرض مراجعة تحديد فقرة أرتباط اللجنة الوطنية " تقوم األمانة التنفيذية بمفاتحة 

لتسهيل النقل والتجارة بمجلس الوزراء أو برئيس مجلس الوزراء واالستئناس بالتوصيات والنصوص الواردة في 

ألمم المتحدة وكذلك االمر دليل إنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة الصادرعن منظمة االسكوا التابعة ل

الصادر عن األمانة العامة لمجلس الوزراء وتقديم التوصية المناسبة والرأي القانوني  2118( لسنة 51الديواني رقم )

 الى اللجنة الوطنية وبالسرعة الممكنة ".
 

بأرتباط اللجنة  13/11/2115في   331أجابة الدائرة القانونية / قسم التشريع والمشورة القانونية بمذكرتها المرقمة 

 .2118( لسنة 51الوزراء إستناداً الى االمر الديواني رقم ) مجلس الوطنية برئيس

 

 
أطلعت اللجنة الوطنية على مضمون مذكرة وزارة النقل / الدائرة 

القانونية أعاله وأقرت الرأي الوارد وفقاً ألحكام االمر الديواني رقم 

 . 2118( لسنة 51)

 

8 

 

 باب مواضيع أخرى مستجدة 
طلب السيد زهير علي أكبر / نائب محافظ البنك المركزي العراقي مناقشة موضوع ) عدم تنفيذ وزارة المالية  اوال  :

والتي تقضي بإصدار طابع مالي لدعم النازحين يفرض  2115( من قانون الموازنة االتحادية لعام 29لنص المادة )

 .ية وبضمنها معامالت النقل والتجارة (على كافة المعامالت الحكوم

مقترح مقدم من قبل السيد ساالر محمد امين /نائب رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار حول تشكيل لجنة فرعية  ثانيا :

 تضم عدد من السادة أعضاء اللجنة بضمنهم ممثل الهيئة الوطنية لالستثمار تكون مهام هذه اللجنة الفرعية :
جميع التوصيات والقرارات  الصادرة من قبل اللجنة الوطنية واللجنة الفنية والتي سيتم إصدارها في االجتماعات متابعة تنفيذ  -

 الالحقة للجنة بشكل دوري ورفع تقريرها الى اللجنة الوطنية.
 

أهيلها وجعلها وطرق ت القيام بزيارات ميدانية الى جميع المنافذ الحدودية للوقوف على واقع االحتياجات الخاصة بتلك المنافذ -

تنسجم مع ما معمول به في دول العالم من خالل استخدام المعايير الدولية المعتمدة في المنافذ الحدودية العالمية وجمع بيانات 

لسنة  13حول الفرص االستثمارية من خالل توفير البنى التحتية واالمتيازات والضمانات التي كفلها قانون االستثمار رقم 

 تعديالته للشركات االستثمارية األجنبية والمحلية على حد سواء.و 2116
 

متابعة تنفيذ مقترح األمانة التنفيذية للجنة الوطنية / الباب الثاني الخاص بتأجير او استثمار الطرق السريعة لمدة  -

 –( بغداد 1معينة من قبل الشركات األجنبية المتخصصة حيث تكون التجربة األولى هو طريق المرور السريع رقم )

حيث تتولى هذه اللجنة الفرعية مهمة استطالع وتحديد احداثيات  سفوان وطريق محمد القاسم للمرور السريع –البصرة 

الطرق السريعة ورفع المقترحات الخاصة بأستثمار هذه الطرق واالليات المتبعة لالستثمار في هذا المجال انسجاماً 

فرص ا إعالنها كمع ما معمول به في الدول المتقدمة ليصار الى المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية ويتم من بعده

 استثمارية.

 

أيدت وثمنت اللجنة الوطنية مقترح السيد نائب محافظ البنك  .1

المركزي العراقي وتوجيه األمانة التنفيذية بأحالة موضوع 

أصدار طابع مالي لدعم النازحين وأعادة العمل بنظام الطوابع 

المالية الى األمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض النظر فيه 

الموضوع في دعم النازحين وميزانية الدولة وتقليل ألهمية 

 اإلجراءات والتعامل بالنقد وتقليص زمن أنجاز المعامالت .

 

توجيه األمانة التنفيذية للجنة الوطنية بتقديم متابعة شاملة في  .2

االجتماع القادم ألهم مقررات وتوصيات اللجنتين الوطنية 

 التي شكلت والفنية ونتائج أعمال فرق العمل المتخصصة

سابقاً وكذلك مدى أستجابة الوزارات ودوائر الدولة وأتحادات 

 القطاع الخاص المعنية لتوصيات ومقررات اللجنة الوطنية .
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 خامسالفصل ال

 فنيةة الــــاللجناجتماعات 

 ارة ـــلتسهيل النقل والتج

 في منطقة االسكوا                       
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 اجتماعاك اللجنة الفنية: خامسال الفصل

 

 وكما يلي :   2115أجتماعات في عام  أربععقدت اللجنة الفنية 

 

قرئاسة السيد قنكين ريكاني / الو يل الفني لو ارة النقل  5/5/7093االجتماع األول قتاريخ  عقد أوال :

  :( وهم60من مجموع )عضو( 56وحضره )
 

 السيد هاشم محمد حاتم / مديرعام دائرة العالقات االقتصادية الخارجية / وزارة التجارة   .1

 المديرية العامة للمنافذ للحدودية / ممثالً عن المدير العام / وزارة الداخلية  م.داللواء مؤيد ناجي عبد الشمري/  .2

 ممثالً عن مدير عام  مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية العميد كريم علي غضبان / مديرقسم التخطيط والمتابعة / .3

 العميد قاسم سيد مراد أسماعيل/ ممثالً عن مدير عام المديرية العامة لالستخبارات ومكافحة اإلرهاب / وزارة الداخلية  .4

 السيد عادل محمد حسن /  جهاز المخابرات الوطني .5

 السيد زاهد عاشور حيدر / مديرعام / جهاز االمن الوطني .6

 ؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخلية مدير ش ممثالً عن  العقيد إبراهيم عبدالسالم خليل/ .7

 السيد حسين فرحان كريم / مديرعام دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة التجارة  .8

 السيد عبد الستار جبار شاكر / المستشار القانوني في الهيئة العامة للكمارك  ممثالً عن المدير العام / وزارة المالية  .9

 عبدالحسين االشيقر / مديرعام / الهيئة الوطنية لالستثمارالسيد ضياء  .11

 السيدة نسرين سامي سوادي / مديرعام دائرة السيطرة النوعية /  وزارة التخطيط .11

 السيد شاكر محمود العبادي/ مديرعام دائرة تخطيط القطاعات وكالة / وزارة التخطيط  .12

 ن العامة للبذور / وزارة الزراعةالدكتور صالح حسين جبر / مديرعام شركة ما بين النهري .13

 السيد عامر عبدالرزاق عبداللطيف / مدير عام دائرة االستثمارات وكالة / وزارة الصناعة والمعادن .14

 السيد نامق سعيد عبدالباقي / مدير عام الدائرة القانونية / وزارة النقل  .15

 وزارة النقل / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وكالة/ دانواالنسة وفاء جورج  .16

 السيد عباس عمران موسى / مدير عام الشركة العامة للنقل البري / وزارة النقل .17

 السيد عبدهللا لعيبي باهض/ مدير عام الشركة العامة الدارة النقل الخاص  .18

 السيد سالم جبر سلوم / مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد وكالة / وزارة النقل                                   .19

 السيد عبدالمجيد عبدالحميد عبدالمجيد/ معاون مدير عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد/ ممثالً عن المديرالعام/  .21

 وزارة االتصاالت                                                                                                                    

 وزارة البيئة  ممثالً عن المدير العام / السيد عبدالرزاق خضير / معاون مدير عام مركز الوقاية من االشعاع /  .21

 ي/ مدير قسم التخطيط والمتابعة وكالة /ممثالً عن مديرعام الهيئة العامة للطرق والجسور السيد جودت كاظم عليو .22

 وزارة االعمار واالسكان                                                                                                              

 خراج الكمركي /ممثالً عن مدير عام  دائرة األمور الفنية / وزارة الصحة السيد احمد سامي عبدالستار/ مديرقسم اإل  .23

 السيد حازم عبيد عزيز / ممثالً عن مديرعام المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / البنك المركزي العراقي  .24

 



 74  5102النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / التقرير السنوي للجنة الوطنية لتسهيل 

 ائرة الفنية / وزارة النقل مدير عام الد ممثلالسيد صباح نوري الصراف/ مدير قسم شؤون الموانئ والنقل البحري/  .25

 السيد معتز صبري سعيد / مدير فرع بغداد ممثالً عن مدير عام الشركة العامة للنقل البحري / وزارة النقل  .26

 السيد مازن داود  سلمان/ مسؤول ممثلية الموانيء ممثالً عن مدير عام الشركة العامة لمواني العراق / وزارة النقل  .27

 السيد اثير هادي عبد  / مدير قسم التخطيط والمتابعة / ممثالً عن مدير عام الشركة العامة للمسافرين والوفود    .28

 وزارة االتصاالت للمعلوماتمدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية عن ممثالً اكرم حسين / لسيد بالل ا .29

 عام اتحاد الغرف التجاريةالسيد ثامر فاضل عباس  / ممثالً عن امين . 31

 السيد حسين ذياب جاسم / نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين . 31

 .  الدكتور خيون حسن محمود / مدير فرع التأمين الزراعي  في شركة التأمين الوطنية /  ممثل شركات التأمين 32

 د الصناعات العراقي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاممثل عن .  السيد فراس سرمد حسين / 33

 . السيدة فاطمة شياع ناجح / ممثلة عن مدير عام دائرة المجاميع السياحية / وزارة السياحة واآلثار 34

 

 غير الحاضرين :

 السيد خالد صالح الدين محمد مراد / مدير عام الدائرة االقتصادية / وزارة المالية .1

 العامة للمناطق الحرة / وزارة الماليةصالح الدين حامد جعاطة / مدير عام الهيئة السيد  .2

 كاظم علي عبدهللا / مدير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة الماليةالسيد  .3

 سامر كريم كبة  / مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني  وكالة / وزارة النقلالسيد  .4

 اقية السيد علي طارق مصطاف / المدير التنفيذي وكالة لرابطة المصارف العر .5

 حسن رشيد المهدي / عضو الهيئة اإلدارية لرابطة شركات السفر والسياحة في العراقالسيد  .6

 
 

 العراقيين لوجود نزاعات قضائية خاصة بأجراءات تشكيل إدارة االتحاد لم يتم تحديد ممثل اتحاد الناقلين 

 .  21/2/2111( في 1113وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعـدد ) 

 
 

 اصدر القرارات المذكورة أزائها:و ناقش االجتماع المواضيع التالية وقد
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 القرارات المواضيع ت
 

 النافذة الواحدة باب 0
 تشكيل لجنة العداد قانون النافذة الواحدة في المنافذ الحدودية يلزم كافة الجهاتالتنفيذية للجنة الوطنية بمقترح األمانة 

الحكومية والخاصة ذات الصلة بالتجارة والنقل بأستخدام نظام النافذة االلكترونية الواحدة وربط هذه الجهات 

ذه في جميع المجاالت )تصدير، أستيراد، ترانزيت ( ويتضمن الكترونياً بهذا النظام وإتخاذ اإلجراءات العملية لتنفي

 األسس التالية:

 قبول النسخ االلكترونية للوثائق النجاز اإلجراءات . .أ

 التقديم االلكتروني لالقرارات الكمركية . .ب

 ج. التقديم االلكتروني ألجازات االستيراد والتصدير.

 جواً.د.  التقديم االلكتروني لقائمة البضائع المشحونة 

 هـ. التقديم االلكتروني لقائمة البضائع المشحونة بحراً.

 و. التقديم االلكتروني ألصدار شهادة المنشأ.

 . الدفع االلكتروني للضرائب والرسوم الكمركية والتكاليف االخرى.                                          ز

 ح. التقديم االلكتروني السترداد الرسوم الكمركية.

 ط. االلتزام بالتبادل االلكتروني للمعلومات المتعلقة بالتجارة عبر الحدود مع الدول األخرى.

 ي. تبادل شهادات المنشأ بشكل الكتروني بين العراق ودول العالم األخرى.

 العراق ودول العالم األخرى. ك. تبادل شهادات الصحة الحيوانية والصحة النباتية بين 

ندات مست وشركات التأمين دون الحاجة الى إيداع المصارف د بطريقة الكترونية من قبلل. سحب رسائل االعتما

 ورقية.   

 م. التخليص االلكتروني المسبق للبضائع أو ما يسمى )تجهيز سابق للوصول(.

 ن. وضع ونشر التعليمات والضوابط واإلجراءات الالزمة الكترونياً.
 

 

 : (9)قرار 
 

األمانة التنفيذية للجنة الوطنية بمفاتحة الجهات ذات العالقة  تكلف 

لترشيح ممثليها في لجنة أعداد مشروع قانون النافذة الواحدة في 

 المنافذ الحدودية وأصدار أمر وزاري بذلك .
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 القرارات المواضيع ت
 

 باب النقل : 5

 يتواجد منتسبيها في دوائر كماركعدم قيام المديرية العامة للكمارك والتي  -

الشالجية )محطة بضائع غربي بغداد ( باالجراءات الكمركية لجميع 

 .البضائع المنقولة عن طريق السكك والواردة عبر ميناء أم قصر

 

 
 
يتم االعالن من قبل الشركة العامة للسكك العراقية وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارة العراقية  .أ

للراغبين بانجاز معامالتهم الكمركية في الشالجية بدالً من أم قصر في البصرة  بتسويق خدماتها

 وباسعار تنافسية.

 لنوعية.لمركزي للتقييس والسيطرة اتكليف الشركة العامة للسكك العراقية بالتنسيق مع الجهاز ا  .ب

عدم توفير جهاز سونار ثابت أو متحرك لفحص الحاويات وهي محملة -

لسككية بدل من نقلها الى مكان تواجد السونار حاليا والذي على الشاحنات ا

يشكل عبئ كبير على اصحاب الحاويات من خالل عملية نقل الحاويات 

بواسطة سيارة حمل داخل الميناء الى مكان السونار ومن ثم أعادتها 

 وتحميلها على شاحنة السكك.   

( الى خط السكة  Mobileالمتنقل )الشركة العامة لمؤانى العراق بنقل جهاز الفحص تكلف 

 الغراض فحص البضائع المحملة بالشاحنات السككية . 

 

تفعيل دور الشركة العامة للنقل البحري بأعتبارها الناقل الوطني والطلب  -

 من الوزارات التعاون معها في نقل جزء  من حموالتهم وبأسعار تنافسية

 

ول االعمام ح الشركة العامة للنقل البحريقيام االمانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة بالتنسيق مع  .أ

على الوزارات كافة للترويج عن خدمات الناقل البحري و تعزيز االعمام  بذكر وسائل االتصال 

عن طريقها  لالخاصة بالشركة والموقع االلكتروني لتلقي االستفسارات من الجهات الراغبة بالنق

 . 

ارة التجارة وز دائرة العالقات االقتصادية الخارجية فيقيام الشركة العامة للنقل البحري بتزويد  .ب

 بحموالت بواخر إسطول الشركة . 

 

إعطاء فرصة للقطاع الخاص والمختلط بالمساهمة في عملية النقل  -

ب وكذلك الحبو التخصصي )المشتقات النفطية ونقل اآلليات والمعدات

 (والبذورواالسمدة 

 

لنهرين شركة ما بين اتكلف االمانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة بتوجيه كتاب رسمي الى ..أ.

ربأن تكون مخاطباتها الرسمية الى الشركة العامة للنقل البري محددة تذكر فيها كميات العامة للبذو

تجاوز االسبوع من تاريخ ورود الكتاب لالجابة وفي ونوع المواد ومواعيد النقل وأعطاء فترة ال ت

 حالة عدم ورود االجابة خالل تلك الفترة يعتبر ذلك أعتذار رسمي منها بعدم أمكانية النقل.

الشركة العامة للنقل البري بتحمل كافة الغرامات واالضرار الحاصلة في البضاعة  في ألزام  ب.

 حالة عدم نقل البذور في مواعيدها المحددة مسبقاً حسب االتفاق. 
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 القرارات المواضيع ت
 

تنمية وتطوير اسطول القطاع العام بما يؤمن تلبية متطلبات نقل  

 الدولة . البضائع المختلفة لصالح مؤسسات

ر بتزويد الشركة العامة لموانئ شركة ما بين النهرين العامة للبذوقيام وزارة الزراعة / من خالل ممثلها  .أ

 العراق بالمواصفات الخاصة الجهزة تفريغ الحيوانات من البواخر لدراسة أمكانية توفيرها في المؤانئ.

حجر الصحي للحيوانات الحية بالتنسيق مع قيام الشركة العامة لموانئ العراق بتوفير أماكن خاصة بال .ب

 وزارة الزراعة . 

يتم التنسيق بين ممثلي وزارتي التجارة والزراعة حول الشكوى المقدمة من قبل أحد المستثمرين بسبب  .ج

عدم منحه أجازات أستيراد االبقار الحية وكذلك عدم السماح له بزراعة االعالف داخل العراق من قبل 

 وزارة الزراعة .

. التوصية الى اللجنة الوطنية للسماح للقطاع الخاص بزراعة االعالف بغض النظر عن أمتالكه أبقار من د

 عدمه حيث ال يوجد مبرر لربط نشاط أنتاج وبيع االعالف مع نشاط أمتالك وتربية االبقار.
 

 باب الطرق والجسور : 3

ب ذلك تتوجتثبيت موازين عند المنافذ الحدودية والمناطق األخرى التي 

الحموالت التي تفوق المسموح  لحماية الطرق من الضرر بسبب

وتركيب كاميرات لضبط السير من ناحية السرعة والمسار المخصص 

. 

 

التوصية الى اللجنة الوطنية: نقل عائدية ومسؤولية محطات الوزن الموجودة في الموانئ أو المنافذ   .أ

 الحدودية من الهيئة العامة للكمارك الى الهيئة العامة للطرق والجسور .

التوصية الى اللجنة الوطنية : التأكيد على الهيئة العامة للطرق والجسور وأمانة بغداد ووزارة البلديات   .ب

على عمل وتثبيت العالمات المرورية الدولية الخاصة باالوزان المحورية بالتنسيق مع مديرية المرور 

 العامة.

دائرة مسجل الشركات والهيئة العامة  التوصية الى اللجنة الوطنية : التأكيد على وزارة التجارة /  .ذ

للضرائب بالزام شركات النقل عند تسجيل الشركات أوعند تجديد هويات التسجيل بالعمل وفق نظام 

ارة التجارة للعمل بموجب االوزارن المحورية من خالل تعهد خطي مع إلزام كافة سائقي شاحنات وز

 النظام. 

أكيد على مديرية المرور العامة بزيادة التوعية بنظام الموازين المحورية التوصية الى اللجنة الوطنية : الت د . 

من خالل وسائل االعالم وعند أصدار أجازات السوق العمومية وأالختبارات المرورية مع تقديم تعهد 

 خطي بذلك .

وزيع أقراص بق مع تقيام الدائرة الفنية في وزارة النقل والشركة العامة للنقل البري بتأكيد التعميم السا هـ. 

CD  بنصوص وتصاميم البيانين على كل شركات النقل أضافة الى نشرهما على الموقع االلكتروني

 للوزارة والشركة العامة للنقل البري للعمل بهما وإلزام كافة سواق الشاحنات بموجب النظام .
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 القرارات المواضيع ت
 

على طرق المرور السريعة وإصالح االسيجة المتضررة  عدم غلق الفتحات غير النظامية الموجودة - 

 فيها.

عدم معالجة مفاصل التمدد على الجسور والتي تؤثر تأثيرا" مباشرا" على حركة السير والمرور  -

 االخرى التي تصيب المركبات .  واالضرار

 

التوصية الى اللجنة الوطنية بالموافقة على أضافة عضو بدرجة مدير عام  .أ

أمانة بغداد ووزارة البلديات لعضوية اللجنة الفنية ألهميتهما من كل من 

 في شؤون النقل والتجارة .

التوصية الى اللجنة الوطنية بالتأكيد على كل من الهيئة العامة للطرق  .ب

والجسور وأمانة بغداد والبلديات لغرض االهتمام بغلق الفتحات الغير 

ة المتضررة وصيانة نظامية على طرق المرور السريع وأصالح االسيج

ً للمواصفات الهندسية  مفاصل التمدد على  كافة الجسور واالنفاق وفقا

ً حول  واألساليب العلمية الحديثة ومطالبة تلك الجهات باالجابة رسميا

 الموضوع أعاله .
 

 : باب التجارة  4

عدم التزام الجهات التعاقدية وبالتحديد وزارة التجارة بالسياسة السعرية التي تقر من قبل لجنة التنسيق   -

ص والتي تخ)نقل البضائع( العليا مما يترتب على ذلك عزوف الناقلين عن اجراء عمليات النقل 

 مفردات البطاقة التموينية .
 

واحد دون إعالم وزارة النقل بالخطة التسويقية وصول الشاحنات الخاصة بوزارة التجارة بوقت   -

والتي  تتزامن وصولها مع موسم المحاصيل المحلية ) الحنطة والشعير ( على ان تكون األولوية لعملية 

للمحصول المحلي الهميته وهذا يؤدي الى تأخير الشاحنات العائدة لشركتنا اكثر من عشرة أيام  التفريغ

وزارة التجارة مما يتسبب خسارة مالية كبيرة النخفاض إنتاجية الشاحنات فما فوق في مخازن الحبوب ل

 النتظارها مدة  طويلة لتفريغ حموالتها .
 

استمرار قيام وزارة التجارة بأستيراد المواد الغذائية وبضمنها الزيوت من خالل المنافذ الشمالية  -

ت العسكرية مما يعيق عملية وصول دون االخذ  بنظر االعتبار المناطق التي تجري فيها العمليا

 البضائع الى مخازن وزارة التجارة بشكل يسير وانسيابية تامة دون تأخير .

 

تكلف الدائرة الفنية في وزارة النقل بعقد أجتماع تمهيدي بحضور السادة 

المدراء العامون في وزارة النقل والتجارة للتحضير لالجتماع الشامل برئاسة 

 ل ووزير التجارة والسادة الوكالء من كال الوزارتين .السيدين وزير النق

 

 

 التأمين( -)الباب الخامس قرارات االجتماع الثالث مناقشة  باب التأمين : 2

حث شركات التأمين العراقية على تفعيل الجانب االعالمي لديها والتأكيد  أ / التوصية )أ( :-8لفقرة ا

على تسويق التأمين العراقي داخل العراق وخارجه مع بيان نسبة التأمين لديها مقارنة بتلك التي تمنحها 

 الشركات االجنبية . 

 . شروط التأمينأ التوصية )ب(: يقوم اتحاد الغرف التجارية بتوضيح مقترحه بخصوص -8لفقرة ا

 

التوصية الى اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة بالموافقة على السماح بفتح 

مكاتب التأمين في المنافذ الحدودية للشركات الراغبة بممارسة نشاط التأمين 

على البضائع واالشخاص فيها لغرض توفير الفرص المتساوية لشركات 

 .2115( لسنة 11تأمين رقم )التأمين بموجب قانون تنظيم أعمال ال
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 القرارات المواضيع ت
 

بالنظر لمطالبة القطاع الخاص بالسماح له بفتح مكاتب للتأمين في  ب / القرار : -8فقرة   

المنافذ الحدودية وتحقيقا" لمبدأ التجارة العادلة بين القطاعين العام والخاص واستنادا الى 

( التي تنص على حرية خدمات التأمين وعدم حصره 11( من قانون رقم )81المادة )

مين لالستفسار عن أسباب عدم السماح بفتح تلك بشركات القطاع العام يفاتح ديوان التأ

المكاتب في المنافذ الحدودية ما زال التأمين االلزامي محصورا" بشركة التأمين الوطنية 

اتحاد  على أن يوضحفضال عن عدم توفر االمكانيات لدى القطاع العام لفتح تلك المكاتب 

 م .مطلبهم حول الموضوع  الل االجتماع القادرجال االعمال 

 

 

 

2 
 

 باب مواضيع أخرى مستجدة 

حول توقيع عقد استثماري  23/2/2115في  65إجابة وزارة البيئة المرقم بالعدد أ و ش/ 

مع أحدى الشركات الرصينة المتخصصة في مجال الكشف عن التلوث االشعاعي لتأهيل 

أجهزة  بوابات ،منافذنا الحدودية )البرية والبحرية والجوية ( بقدرات الفحص االشعاعي ) 

 مختبرية ، أجهزة محمولة ( وأنشاء مختبرات الفحص االشعاعي .

 

 

التوصية الى اللجنة الوطنية بألزام وزارة البيئة على وضع آلية مستعجلة لغرض  .أ

ً في أم قصر بشكل نهائي  التخلص من المواد التالفة والمرفوضة المكدسة حاليا

 تسبب أضرار صحية وتشغل مخازن الموانئبالتنسيق مع الكمارك والبيئة لكونها 

. 

التأكيد على تفعيل  لجنة أتالف المواد المشكلة بموجب االمر الوزاري المرقم  .ب

العداد آلية واضحة دقيقة لعملية االتالف  17/9/2114بتاريخ  7138/25928

 وتحديد مسؤوليات كل جهة.
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قرئاسة السيد قنكين ريكاني / الو يل الفني لو ارة  79/6/7093قتاريخ  ساقعاالجتماع العقد  تمثانيا : 

 : ( وهم69من مجموع ) ( عضو72وحضره )النقل 
 

 لحدودية / ممثالً عن المدير العام / وزارة الداخلية االمديرية العامة للمنافذ  م.داللواء مؤيد ناجي عبد الشمري/  .1

 ممثالً عن مدير عام  مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية غضبان/ مدير قسم التخطيط والمتابعة/العميد كريم علي  .2

 السيد عادل محمد حسن /  جهاز المخابرات الوطني .3

 السيد زاهد عاشور حيدر / مدير عام / جهاز االمن الوطني .4

 جنسية العامة / وزارة الداخلية مدير شؤون اإلقامة في مديرية ال ممثالً عن  /العميد محمد كاظم أحمد  .5

 السيد حسين فرحان كريم / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة التجارة  .6

 / مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة / وزارة المالية السيد منذر عبداالمير أسد  .7

 السيد عبد الستار جبار شاكر / المستشار القانوني في الهيئة العامة للكمارك  ممثالً عن المدير العام / وزارة المالية  .8

 السيد ضياء عبدالحسين االشيقر / مدير عام / الهيئة الوطنية لالستثمار .9

 / مديرعام المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / البنك المركزي العراقي  وليد عيدي عبدالنبيالسيد  .11

 السيدة نسرين سامي سوادي / مدير عام دائرة السيطرة النوعية /  وزارة التخطيط .11

  مدير عام دائرة تخطيط القطاعات وكالة / وزارة التخطيط مهندسين أقدم ممثلة عن .ر /ة لمياء عبدالرضا جابرالسيد .12

 / وزارة السياحة واآلثار  مدير عام دائرة التفتيش والمتابعة وكالةالسيد سمير جالب عبد /  .13

 مدير عام الدائرة الفنية / وزارة النقل   علي صاحب علي/السيد  .14

 / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وكالة/ وزارة النقل دانواالنسة وفاء جورج  .15

 / وزارة النقلمدير عام الشركة العامة للمسافرين والوفود  /  اسامة محمد صادقالسيد  .16

 مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد وكالة/ وزارة النقل  ممثل عن / الدكتور قاسم حسين محمد/ معاون مدير عام  .17

وزارة / معاون مدير عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد/ ممثالً عن المديرالعام / عبدالحسين مطشرلسيد ا .18

 االتصاالت  

 / وزارة االتصاالت للمعلوماتمدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية المعاون الفني ل/محمد فالح حسنلسيد ا .19

 عام / وزارة النقل  المدير الممثالً عن / الشركة العامة للنقل البحري معاون مدير عام /  علي عبدالحسين واديالسيد   .21

 وزارة الصحة                        المدير العام / مدير عام  دائرة األمور الفنية  / ممثالً عن الدكتورعدنان شنون عاتي / معاون   .21

 مدير عام الشركة العامة للنقل البري / وزارة النقلممثل عن عمران موسى / علي السيد  .22

 / وزارة النقلمدير عام الشركة العامة الدارة النقل الخاص ممثل عن / موفق عبدالحمزة مرزا السيد  .23

 /السيد جودت كاظم عليوي / مدير قسم التخطيط والمتابعة وكالة /ممثالً عن مديرعام الهيئة العامة للطرق والجسور .24

 وزارة االعمار واالسكان                                                                                                             
 

 مدير عام مركز الوقاية من االشعاع / وزارة البيئة    ممثلة عن/  عبير هاني محمود ةالسيد .25

 الشممممممركة العامة لألدوية السمممممميمد احمد سممممممامي عبدالسممممممتار/ مدير قسممممممم اإلخراج الكمركي /ممثالً عن مدير عام   .26

 / وزارة الصحة والمستلزمات الطبية                                                                                                 

 السيد حسين ذياب جاسم / نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين  .27

 حة في العراقرابطة شركات السفر والسياأمين سر /  السيد عبداالميرعبدالباقي .28



 81  5102النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / التقرير السنوي للجنة الوطنية لتسهيل 

 غير الحاضرين :

 موفد خارج العراق -السيد هاشم محمد حاتم / مدير عام دائرة العالقات االقتصادية الخارجية / وزارة التجارة    .1

 السيد خالد صالح الدين محمد مراد / مدير عام الدائرة االقتصادية / وزارة المالية .2

 مدير عام المديرية العامة لالستخبارات ومكافحة اإلرهاب / وزارة الداخلية  عاون/ م اللواء نجم عبد ظاهر .3

 كاظم علي عبدهللا / مدير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة الماليةالسيد  .4

 الدكتور صالح حسين جبر / مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور / وزارة الزراعة .5

 عبداللطيف / مدير عام دائرة االستثمارات وكالة / وزارة الصناعة والمعادنالسيد عامر عبدالرزاق  .6

 السيد نامق سعيد عبدالباقي / مدير عام الدائرة القانونية / وزارة النقل  .7

 / مدير عام الشركة العامة لمواني العراق / وزارة النقل عمران راضي ثاني السيد  .8

 العامة للطيران المدني  وكالة / وزارة النقلسامر كريم كبة  / مدير عام المنشأة السيد  .9

 / امين عام اتحاد الغرف التجارية  عبدالحسين جبر مباركةالسيد  .11

 / نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي  ليث حسن عبدالرزاق شمسهالسيد  .11

 ممثل شركات التأمين الدكتور خيون حسن محمود / مدير فرع التأمين الزراعي  في شركة التأمين الوطنية /  .12

  السيد علي طارق مصطاف / المدير التنفيذي وكالة لرابطة المصارف العراقية .95

 

 العراقيين لوجود نزاعات قضائية خاصة بأجراءات تشكيل إدارة االتحاد لم يتم تحديد ممثل اتحاد الناقلين 

 .  21/2/2111( في 1113وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعـدد ) 

 

 
 واصدر القرارات المذكورة أزائها: وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية
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 القرارات المواضيع ت
 

مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي المعتمد من قبل  باب متابعة ما تم تنفيذه من أتفاقيات 9

ا اللجنة الوطنية بأجتماعه رارسب قمتحدة من قبل اللجنة الفنية وحمنظمة االسكوا التابعة لألمم ال

) تكلف اللجنة الفنية بمتابعة الوزارات والجهات المعنية عن مراحل تنفيذ  / أ(12األول الفقرة )

الفقرة ثامناً من آلية تنظيم عمل اللجنة الوطنية  -13ي انضم العراق اليها( وكذلك المادة االتفاقيات الت

  ): 

 ( 53: تمت المصادقة على االتفاقية بموجب القانون رقم ) أتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي

ويتوجب على العراق )متمثالً بوزارة  االعمار واإلسكان / الهيئة العامة للطرق  2117لسنة 

 3121والجسور( بموجب االتفاقية أدامة وأنشاء محاور الطرق الدولية أدناه ) أجمالي أطوال المحاور 

د وضع الخطط الوطنية التي تتعلق بأنشاء وصيانة شبكات الطرق كلم ( ووضع األولويات لها عن

 الوطنية.
 

 المحورM5   دول  -الكويت  –صفوان  -البصرة  -السماوة  -بغداد  -موصل  -زاخو  -) تركيا

 الخليج ( 

 لمحوراM10   سوريا  (  -ربيعة  –موصل  –أربيل  –حاج عمران  -) ايران 

 المحورM15  رمادي ( -منفذ القائم  - منفذ البوكمال –) حلب 

 المحورM30   سوريا  (  –منفذ الوليد  –) رطبة 

 المحورM40   االردن ( –طربيل  –رطبة  –الرمادي  –بغداد  –خانقين   –المنذرية  -) ايران 

  في  37237تم مفاتحة وزارة االعمار واإلسكان / مكتب السيد الوكيل االقدم بكتابنا

العالمنا باجراءتهم المتخذة بصدد تنفيذ بنود االتفاق ومراحل العمل فيه منذ تاريخ  26/11/2113

ر من كل عام عن مراحل سيمع تزويدنا بأربعة مواقف فصلية المصادقة عليه ولغاية تاريخه أعاله 

 مل والمشاكل والمعوقات والمقترحات المطلوبة لغرض تسريع اإلنجاز .الع
 

  8/7/2114بتاريخ  21923تم مفاتحة وزارة النقل واالتصاالت في أقليم كردستان بكتابنا 

وأكدنا بكتب الحقة على بتقرير عن أجراءاتها لتنفيذ وأدامة األجزاء الواقعة ضمن حدود أقليم 

 .M10و   M5كردستان ضمن المحورين 
 

  تسمية السيد اياد طالب بندر / ر. مهندسين اقدم في الهيئة العامة للطرق والجسور ممثال عن

جمهورية العراق في فريق المنسقين الوطنيين المختصين في مجال الطرق بموجب االمر الوزاري 

 .2/9/2114في  6826/24598
 

 
 التوصية الى اللجنة الوطنية بما يلي :

الهيئة العامة للطرق والجسور باستكمال متطلبات ضرورة قيام  .أ

ونواقص أتفاق الطرق في المشرق العربي والبحث عن وسائل 

وأساليب جديدة للتمويل والتنفيذ مع ضرورة أستدامة العمل في 

الفقرات المشار اليها في مقترح االمانة التنفيذية ألهميتها في 

ة الطرق تسهيل النقل والتجارة ووضع العراق ضمن منظوم

 والنقل والتجارة الدولية .

التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والجسور ووزارة االتصاالت  .ب

لغرض تأسيس منظومة هواتف الطوارئ على شبكات 

 االتصاالت النقالة واالرضية المتوفرة حالياً في البالد .

ضرورة قيام الهيئة العامة للطرق والجسور برسم محاورالطرق  .ج

ية وطبعها وتوزيعها بما يؤمن سهولة أيصالها على خرائط دول

 الى السواح وسواق السيارات لمختلف الجنسيات .

مفاتحة منظمة االسكوا التابعة لالمم المتحدة لبيان الرأي بشأن  .د

أمكانية أقامة دورة تدريبية لعدة أيام للمنسقين الوطنيين التفاق 

ق أو االطرق لغرض تدريبهم على كيفية متابعة وتطبيق االتف

أرسال خبير الى بغداد اللقاء محاضرات على مهندسي الطرق 

 والجسور بخصوص الموضوع . 

هـ. متابعة موضوع تأسيس معهد تأهيل سواق السيارات من قبل 

 الشركة العامة للنقل البري .
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 القرارات المواضيع ت
 

من خالل أجابات الهيئة العامة للطرق والجسور لم يتم تنفيذ فقرة تأثيث الطرق بالعالمات المرورية  

 مع ما موضح أدناه:واالسيجة وهواتف الطوارئ 

 %21الالفتات المطلوب تثبيتها على جانب الطريق ...................... المنفذ 

   %21الدخول ....... المنفذ الالفتات المطلوب تثبيتها قبل وبعد نقاط الخروج و

 الالفتات االرشادية ................................................... المنفذ  صفر 

 الفتات التعريف بالطرق ............................................. المنفذ  صفر 

 ..... المنفذ  صفر  11111/  1رسم المحاور حسب تصنيفها على مخططات 

 أطالق حملة أعالمية عن االتفاق .................................. المنفذ  صفر 

 هواتف الطوارئ ....................................................  المنفذ  صفر

 

 مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي ب. 

وتم  2117( لسنة 6أنضمام العراق الى مذكرة التفاهم بموجب قانون رقم )تمت مصادقة العراق على 

وان الجهتان المسؤولتان عن تنفيذ بنود االتفاقية هما الشركة   15/6/2118دخول المذكرة حيز التنفيذ في 

  العامة لموانئ العراق والشركة العامة للنقل البحري.

العالمنا باجراءاتهما بصدد  17/11/2113المؤرخ في  36371تم مفاتحة الشركتان أعاله بكتابنا المرقم 

راءات من كل عام باإلجتنفيذ بنود المذكرة من تاريخ المصادقة عليها ، مع تزويدنا بأربعة مواقف فصلية 

 المتخذة لتنفيذ أحكام االتفاقية . 

ً عمل أستمارة أستبيان وحسب فقرات مذكرة التفاهم وتعميمها على  ا الشركتين لتزويدنوكما تم الحقا

  .بها بالموقف الفصلي في كل سنة عن ما تنفيذه من بنود االتفاقية لموافاة منظمة االسكوا

تقوم االمانة التنفيذية بالطلب من كل من الشركة العامة  .أ

للموانئ والدائرة الفنية في وزارة النقل بتزويدها بعرض 

ساليدات عن موضوع أنتشال الغوارق وتطوير الموانئ 

ولحد اآلن  2113تطوير االستيرادات عبرها منذ عام و

على السادة أعضاء اللجنتين  CD وتوزيعها على أقراص 

 الوطنية والفنية .  

التوصية الى اللجنة الوطنية بأن تقدم كل من شركتي  .ب

لبيان  2115الموانئ والنقل البحري تقريراً في نهاية عام 

 م. مذكرة التفاه الحاصل في تنفيذ بنود وفقرات مدى التقدم
 

أتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية : تمت المصادقة على االتفاقية بموجب القانون  .ر

 .2113لسنة  46المرقم 

بتشكيل لجنة النقل متعدد الوسائط   23/7/2114في  5811/21871تم أصدار االمر الوزاري المرقم 

برئاسة الشركة العامة للنقل البحري وعضوية شركات السكك الحديد ، النقل للبضائع بين الدول العربية 

البري والخطوط الجوية العراقية  كونها الشركات الناقلة للبضائع وتم أضافة شركة التأمين الوطنية والهيئة 

وتمارس هذه  12/3/2115في  2111/11328لعامة للكمارك لعضوية اللجنة بموجب االمر الوزاري 

 ة الواجبات والمسؤوليات التالية :اللجن
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 وضع قواعد مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . -1

 منح التراخيص لمتعهدي النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . -2

 وضع صيغة عقد النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية  -3

 وضع صيغة وثيقة النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية -4

 مراقبة ومتابعة تطبيق احكام وبنود االتفاقية -5

وأصدرت محضرها األول واتفقت على ) تهيئة  3/9/2114عقدت اللجنة أجتماعها األول 

من قبل كل جهة من الجهات الممثلة في اللجنة والمعمول بها حالياً في نشاطات الضوابط والقواعد 

تشكيالت وزارة النقل على أن يتم مناقشتها في االجتماع القادم لغرض توحيدها بعد المزاوجة بين 

تلك الشركات ومطابقتها مع ما موجود في أتفاقية )النقل المتعدد الوسائط ( لمعرفة ما يتطابق مع 

النقل الوطني النافذ في العراق وما يتعارض مع قانون النقل الوطني لوضع التوصيات  قانون

الالزمة الصدار التشريعات من قبل الجهات المختصة لغرض تسهيل تنفيذ تلك االتفاقية ( مع 

 اإلشارة الى أن االتفاقية مدققة من قبل مجلس شورى الدولة .

المتضمن قرار  7/1/2115في  5373امس المرقم تم تعميم كتاب محضر اللجنة الفنية الخ -

الذي ينص على )االعتماد على نموذج وثيقة المنافيست الدولي الصادر من ( 8اللجنة الفنية رقم )

( الذي يتضمن النقل المتعدد الوسائط ( وتم التأكيد على رئيس IRUاالتحاد الدولي للنقل الطرقي )

في  11617أجتماعاتها وأنجاز المهام المناطة بها بكتابنا للجنة اللجنة باإلسراع بأستئناف ا

 ولم يتم تزويدنا  بأية مستجدات لحد اآلن. .16/3/2115

بالتأكيد على الجهات المشاركة في لجنة التوصية الى اللجنة الوطنية  .أ

تنفيذ أتفاقية النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية بضرورة 

 وقت ألهمية هذه االتفاقية في تسهيل النقل والتجارة. أنهاء مهامها بأسرع

 

 

تقوم االمانة التنفيذية بطلب وثيقة المنافيست الدولي المعتمد من قبل  .ب

من الشركة العامة للنقل البري  (IRU)االتحاد الدولي للنقل الطرقي 

  في االجتماع القادم .وتوزيعها على السادة أعضاء اللجنة الفنية 

 

 

 

 السكك الحديد الدولية في المشرق العربي د. أتفاق

( 21العراق الى االتفاقية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) سبق وأن تم أقرار مشروع انضمام

وأرسل الى مجلس  15/1/2113المتخذ في الجلسة االعتيادية الثانية والمنعقدة بتاريخ  2113لسنة 

 7159لقانونية بوزراة النقل المرقم بالعدد كتاب الدائرة االنواب لغرض المصادقة عليه )حسب 

 (.1/12/2113في 

اريخ ــــمجلس النواب بتتم عرض مشروع قانون المصادقة على االتفاقية للقراءة األولى من قبل 

 . 15/11/2114وتم عرضه للقراءة الثانية في   14/11/2114

 

 
رلمان البأشار السيد الوكيل الفني لوزارة النقل الى أستضافته من قبل 

العراقي لمناقشة االتفاقية وسيتم األسبوع القادم عرض االتفاقية للمصادقة 

 . عليها
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  أتحاد الناقلين العراقيينباب  7

وهو عضو مثبت في  1988( لسنة 118أن أتحاد الناقلين العراقيين مشكل بموجب القانون رقم )

الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا بموجب قرارات مجلس اللجنة الوطنية واللجنة 

الوزراء واألمانة العامة لمجلس الوزراء وآلية تنظيم عمل اللجنة الوطنية التي تم أقرارها بتاريخ 

، لكن هذه العضوية لم تفعل بسبب عدم أعتراف وزارة النقل بشرعية أدارة  19/12/2114

، وحيث أن من  21/2/2114في  1118ائرة القانونية للوزارة االتحاد بموجب كتاب الد

المفروض أن االتحاد المذكور يضم في عضويته شركات ومكاتب النقل البري الخاص الرصينة 

) أو النقل الطرقي بشكل أدق (، ونظراً لوجود أعتراض من قبل وزارة النقل على تشكيلة أدارة 

ولغرض حل هذا االشكال  رف بها ومصادق عليها.االتحاد ، في حين أن مجلس الوزراء معت

  :ما يلياالمانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة قترح ت

: مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض أعادة النظر بانتخابات أدارة االقتراح األول 

 الوطنية والفنية . االتحاد المذكور لغرض تفعيل عضويته في اللجنتين

:أعادة النظر بقانون االتحاد من خالل شموله لكافة أنماط النقل أي يشمل النقل  الثانياالقتراح 

 الجوي والنقل السككي . الطرقي والنقل البحري والنقل 

: في حالة عدم الموافقة على المقترحين األول والثاني نقترح تشكيل االتحادات  االقتراح الثالث

 ع الخاص في نشاطات النقل المختلفة : فعيل دور القطاتالتالية ألهميتها في 

 األتحاد العراقي النقل للطرقي للبضائع. .ح

 االتحاد العراقي للنقل الطرقي للركاب في العراق . .خ

 اتحاد النقل الجوي العراقي . .د

 اتحاد النقل البحري العراقي . .ذ

  أتحاد النقل السككي العراقي. .ر

 (للجنة الوطنية األمانة التنفيذية )مقترح 

 

التوصية الى اللجنة الوطنية للموافقة على تشكيل االتحادات التالية على أن 

تعمل تحت مظلة جامعة تسمى مثالً )رابطة الناقلين العراقيين ( ، ورفع 

المقترح الى االمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المصادقة ليتسنى للجنة 

 نية وأعداد مشروعالفنية دراسة الموضوع من كافة الجوانب القانونية والف

  القانون الخاص بتأسيس هذه االتحادات :

 األتحاد العراقي النقل للطرقي للبضائع. .أ

 االتحاد العراقي للنقل الطرقي للركاب في العراق . .ب

 اتحاد النقل الجوي العراقي . .ج

 اتحاد النقل البحري العراقي . .د

 أتحاد النقل السككي العراقي.هـ. 

 

 

 االلكترونيةالتأشيرة باب  5

مقترح مقدم ) (  Electronic Visaاستعراض مراحل تنفيذ مشروع التأشيرة االلكترونية )

 من األمانة التنفيذية (

 

التوصية الى اللجنة الوطنية بالتأكيد على أهمية تنفيذ وتطبيق مشروع التأشيرة 

االلكترونية لما له من تأثير كبير في تشجيع دخول المستثمرين ورجال االعمال 

والناقلين والسواح من مختلف الجنسيات الى العراق وأنعكاسه االيجابي 

 ل التكنولوجيا الحديثةالكبيرعلى تسهيل النقل والتجارة أضافة ألى أدخا

وأختصار اإلجراءات والزمن والمساهمة في دخول العراق ضمن المنظومة 

 الدولية. 

 

 



 86  5102النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / التقرير السنوي للجنة الوطنية لتسهيل 

 

 القرارات المواضيع ت
 

 باب الصحة : 6

إعادة العمل بمراكز اإلسعاف الفوري على الطرق الخارجية الهميتها في 

الوصول اليهم اسعاف المصابين بحوادث المرورعلى الطرق الخارجية وسرعة 

من اجل تقليل الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المرور ) مقترح مديرية 

 (المرور العامة

التوصية الى اللجنة الوطنية بأن يتم التنسيق بين وزارة الصحة ومديرية المرور العامة 

اليالء الموضوع االهمية المطلوبة وأدراجه ضمن الخطط االستثمارية الخاصة بوزارة 

الصحة لغرض أنشاء مراكز أسعاف فوري على الطرق الخارجية مع أستيراد سيارات 

 أسعاف متخصصة بحوادث الطرق وأعالم منظمة االسكوا بذلك .

 

 : رسوم وضرائبباب  3
تعدد الرسوم المفروضة على الشحنات الداخلة الى العراق وعدم أيضاح هذه الرسوم 

بشكل صريح للتجار وكذلك أختالف أقيامها في منافذ العبور )مقترح دائرة العالقات 

 .االقتصادية الخارجية في وزارة التجارة( 

 

 العراق لداخلة الىاأعداد دراسة مفصلة  عن كافة الرسوم التي يتم أستيفاؤها عن الشحنات 

في المنافذ الحدودية والجهات التي تفرضها ، وتكلف كل من وزارة التجارة  والمديرية 

العامة للمنافذ الحدودية في وزارة الداخلية والدائرة الفنية في وزارة النقل بتجميع هذه 

جنة الفنية لالمعلومات وأرسالها الى االمانة التنفيذية لغرض مناقشتها في االجتماع القادم ل

وفرزالحاالت التي تتعارض مع أحكام الدستوروالقوانين النافذة وترفع توصيات بذلك الى 

اللجنة الوطنية ومن خاللها الى االمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية لغرض 

 اتخاذ االجراء المناسب بصددها .
 

  منألاباب  6
ً  قيام األجهزة األمنية بتوفير الحماية لموارد على ا الالزمة للبضائع المستوردة حفاظا

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث / البنك المركزي  المالية العراقية.) مقترح

 (العراقي  

 

لغرض تسهيل النقل والنقل والتجارة والمحافظة على البضائع والركاب المنقولين 

عهم كافة التجار بألتأمين على بضائووسائط النقل ، التوصية الى اللجنة الوطنية بألزام 

داخل العراق لدى شركات التأمين العراقية وتوجيه كافة المصارف بعدم منح أية قروض 

ما لم يتم التأمين عليها ، وكما يجب ألزام الجهات االخرى التي تصدر أجازات االستيراد 

اع التأمين بهذا االجراء من أجل المحافظة هلى االموال العراقية وكذلك تنشيط قط

 العراقي.
 

 باب النقل 2
 (وزارة الداخلية  –مقترحات مديرية المرور العامة  ) 

تطوير مستوى النقل الجوي يساهم بشكل كبير في الحد من استخدام المركبات  .أ

الخاصة وبالتالي يقلل من حاالت الزخم المروري وحوادث الطرق والتلوث البيئي  

.   

 

وزارة النقل بتزويد األمانة التنفيذية بمقترحات الوزارة تقوم الدائرة الفنية في  .1

 المرفوعة الى لجنة االعمار والخدمات المتعلقة بتقليل الزحامات في شوارع بغداد .

التوصية الى اللجنة الوطنية بااليعاز الى مديرية المرور العامة بعدم حجز حافالت  .2

لقانون يم السائق المخالف فقط حسب انقل المسافرين التابعة لوزارة النقل وانما يتم تغر

. 
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تطوير النقل العام بواسطة الباصات الكبيرة او النقل بواسطة المترو وبشكل منظم سواء من ب.

ن م الل القطاع الحكومي او الخاص يساهم وبشكل كبير في تحسين مستوى النقل والتقليلخ

استخدام المركبات الخاصة وبالتالي انعكاس ذلك على كثافة حركة السير والمرور باإلضافة 

     الى الترشيد في استهالك الطاقة والجهد والحد من التلوث البيئي. 

عدم متابعة الساحات والكراجات ومحاسبة المخالفين السيما التأكيد على عدم وقوف الباصات ج. 

 لها اليها .  خارج الكراجات وادخا

د. عدم قيام الشركة العامة للنقل الخاص بمحاسبة المخالفين من سواق المركبات الباص عن تجزئة 

 خطوط النقل .

تمركز نشاطات كراجات النقل العام ما بين المحافظات في مركز المدينة مما ينتج تكدس  هـ.

ات المذكورة الى مناطق اعداد كبيرة من المركبات التي تتولى نقل المواطنين من الكراج

 أخرى .
 

التوصية الى اللجنة الوطنية بأقتراح أستيراد حافالت سياحية حديثة وبيعها  .3

الى شركات السفر والسياحة وكذلك القطاع الخاص بالتقسيط ومفاتحة مجلس 

 الوزراء لغرض الموافقة وتحديد جهات التمويل.

 

 

 : اللجنة الفنية  باب متابعة قرارات 2

السيد األمين التنفيذي للجنة الوطنية بعد مناقشة توصية اللجنة الفنية المرفوعة للجنة بين 

نقل عائدية  والتي تنص على ) 1/4/2115الوطنية في االجتماع السادس للجنة المنعقد في

ومسؤولية محطات الوزن الموجودة في الموانئ أو المنافذ الحدودية من الهيئة العامة للكمارك 

ممثل وزارة االعمار واإلسكان السيد سمير بشقة ة العامة للطرق والجسور( أعتراض الى الهيئ

/ مديرعام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة بأن الموازين الموجودة في المنافذ الحدودية 

والموانئ خاصة بالكمارك ولها مواصفات خاصة تختلف عن الموازين الخاصة بالهيئة العامة 

الفاً لما خوبالتالي فال جدوى من نقل ملكيتها الى الهيئة لعدم االستفادة منها ،  للطرق والجسور

 أيده ممثل الهيئة العامة للطرق والجسور في اللجنة الفنية .

 

تقوم األمانة التنفيذية بمفاتحة الهيئة العامة للطرق والجسورووزارة 

على  الموقعياالعمارواالسكان لتزويدنا بالرأي الصحيح بعد أجراء الكشف 

 موازين الهيئة العامة للكمارك .
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 قضايا أو أمور مستجدة أخرى باب  1

 

بأستثناء أسطولها  1/4/2115في  14438بكتابها المرقم  وزارة التجارة  طلبت -أ

 أسوة بوزارة الدفاع والداخلية والنفط . االوزان المحورية للطرقمن تطبيق نظام 

 

 

ً لوزارة الدفاع  التوصية الى اللجنة الوطنية باالعتراض ورفض أي أستثناء منح سابقا

والداخلية والنفط من تطبيق نظام الحموالت المحورية على الطرق وكذلك رفض أي طلب 

جديد من أي جهة لشمولها باالستثناء ، الن ذلك يؤدي الى ألحاق الضرر الكبير بالطرق 

هات أتباع أساليب هندسية حديثة لنقل حموالتها على الطرق بما والجسور وبأمكان هذه الج

يضمن االلتزام بنظام الحمالت المحورية بشكل دقيق ، مع التأكيد على العمل على أساس 

 دولة مؤسسات وأن القوانين واألنظمة تطبق على الجميع بدون أستثناء.

 

المديرية العامة  ممثلللواء مؤيد ناجي عبد الشمري/ ب.منفذ مندلي : مداخلة السيد ا

حول أستكمال المديرية مسلتزمات البنايات المتواجدة في منفذ مندلي  لحدوديةاللمنافذ 

مع بعض الخدمات اللوجستية وتمت مفاتحة جميع الدوائرالتي لها تمثيل في المنفذ 

لمنفذ حالياً    من قبل ووجدنا أستجابة من معظمها وتم االعتذارعن فتح مصرف في ا

البنك المركزي العراقي لكنا وجدنا أن المديرية العامة للكمارك لم تستكمل أجراءات 

عملها في المنفذ وبرروا ذلك بعدم وجود مصرف في المنفذ والمديرية ال ترى ذلك عائق 

فباالمكان أيداع مبالغ المعامالت الكمركية في مصرف مندلي الذي يبعد عن المنفذ 

كم وبحماية شرطة الكمارك كما هو معمول به من قبل الدوائر الكمركية في  7افة مس

منفذ الوليد التي تودع المبالغ في طربيل والتي في منفذ الشالمجة  تودع مبالغها في 

 . البصرة

 
التوصية الى اللجنة الوطنية بااليعاز الى وزارة المالية بأعتماد مقترح تسديد الرسوم 

بل التجار ووكالء اإلخراج الكمركي في أحد مصارف مندلي وتسليم وصل والضرائب من ق

 القبض الى هيئة الكمارك والضرائب ولحين فتح مصرف في المنفذ.

 

كيل موافقة السيد الو طلب السيد ممثل شركات السفر والسياحة في العراقج. 

أربعة ) الفني لوزارة النقل / رئيس اللجنة الفنية على عقد أجتماعات دورية

لغرض مناقشة المستجدات مع شركة الخطوط العراقية أجتماعات في السنة( 

 بنقل البضائع واألشخاص

التوصية الى اللجنة الوطنية بتوجيه الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بعقد أجتماعات 

شهرية مع رابطة شركات ومكاتب السفر والسياحة في العراق في فندق ميرديان لزيادة 

 التنسيق والتعاون وحل المشاكل والمعوقات بين الجانبين .
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السيد هاشم محمد حاتم / مدير عام دائرة ال القاك  72/2/7093قتاريخ  مناالجتماع الثاتم عقد ثالثا : 

قمهام أ رى  ارج و ارة النقل  االقتصادية الخارجية في و ارة التجارة لتكليف السيد رئيس اللجنة الفنية 

 : ( وهم67من مجموع ) عضو( 72وحضره ) من قبل السيد و ير النقل
 

 السيد هاشم محمد حاتم / مدير عام دائرة العالقات االقتصادية الخارجية / وزارة التجارة  .1

 المديرية العامة للمنافذ الحدودية/ ممثالً عن المدير العام / وزارة الداخلية  م.داللواء مؤيد ناجي عبد الشمري/  .2

 اللواء عادل محمد حسن /  جهاز المخابرات الوطني .3

 ممثالً عن مديرعام  مديرية المرورالعامة / وزارة الداخلية العميد كريم علي غضبان/ مدير قسم التخطيط والمتابعة / .4

 ير عام / جهاز االمن الوطنيالسيد زاهد عاشور حيدر / مد .5

 مدير شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخلية  ممثل  العميد محمد كاظم أحمد / .6

 السيد عبد الستار جبار شاكر / المستشار القانوني في الهيئة العامة للكمارك  ممثالً عن المدير العام / وزارة المالية  .7

 االشيقر / مدير عام / الهيئة الوطنية لالستثمارالسيد ضياء عبدالحسين  .8

 السيدة نسرين سامي سوادي / مدير عام دائرة السيطرة النوعية /  وزارة التخطيط .9

 الدكتور صالح حسين جبر / مدير عام دائرة البستنة / وزارة الزراعة .11

  السيدة بشرى على احمد /  مدير عام مركز الوقاية من االشعاع / وزارة البيئة   .11

 السيد مسلم محمد أسماعيل / مدير عام البلديات / وزارة البلديات  .12

 المدكتور احممد عبمدالمهمدي نعممة / ممثمل عن مديرعام المديرية العامة لمراقبة الصمممممميرفة واالئتمان/ البنك المركزي  .13

 العراقي                                                                                                                                 

 السيد عمران راضي ثاني / مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق / وزارة النقل  .14

 الدكتورعدنان شنون عاتي / معاون مدير عام  دائرة األمور الفنية  / ممثالً عن المدير العام / وزارة الصحة                   .15

 السيد عبدالمجيد عبدالحميد عبدالمجيد/  معاون مدير عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد/ ممثالً عن المديرالعام /  .16

 وزارة االتصاالت                                                                                                                        

 ان حسين محمد / معاون مدير عام / ممثل عن مدير عام الدائرة الفنية / وزارة النقل السيد عدن .17

 السيد علي عبدالحسين وادي / معاون مدير عام الشركة العامة للنقل البحري / ممثالً عن المدير العام / وزارة النقل   .18

 التخطيطتخطيط القطاعات وكالة / وزارة مهندسين أقدم ممثلة عن مدير عام دائرة  .السيدة لمياء عبدالرضا جابر/ر .19

 السيد عباس ناصر مجيد / معاون مدير عام /  ممثل مدير عام الدائرة القانونية / وزارة النقل  .21

 السيد علي عمران موسى / ممثل عن مدير عام الشركة العامة للنقل البري / وزارة النقل .21

 الة / ممثالً عن مديرعام الهيئة العامة للطرق والجسور/السيد جودت كاظم عليوي/ مديرقسم التخطيط والمتابعة وك .22

 وزارة االعمار واالسكان                                                                                                               

 السيدة هالة عبدالرزاق عبدالوهاب/ مدير قسم التخطيط والمتابعة/ ممثلة عن مديرعام الشركة العامة لخدمات الشبكة  .23

 الدولية للمعلومات / وزارة االتصاالت                                                                                                

 / وزارة النقل   / مدير قسم التخطيط والمتابعة / ممثل مدير عام الشركة العامة للسكك الحديدور السيد حاكم جاسم ن .24

 السيد احمد سامي عبدالستار/ مدير قسم اإلخراج الكمركي /ممثالً عن مدير عام الشركة العامة لألدوية  .25

 والمستلزمات الطبية  / وزارة الصحة                                                                                              

 

 

 

 الدكتور خيون حسن محمود / مدير فرع التأمين الزراعي  في شركة التأمين الوطنية /  ممثل شركات التأمين .26
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 رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين السيد حسين ذياب جاسم / نائب  .27

 . السيدة ليلى كاظم جويد / ممثلة عن أمين سر رابطة شركات السفر والسياحة في العراق28

 

 غير الحاضرين :

 السيد مدير عام الدائرة االقتصادية / وزارة المالية  .1

 اللواء نجم عبد ظاهر / معاون مدير عام المديرية العامة لالستخبارات ومكافحة اإلرهاب / وزارة الداخلية  .2

 السيد كاظم علي عبدهللا / مدير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة المالية .3

   في أقليم كردستانالسيد حسين فرحان كريم / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة التجارة/ لديه واجب  .4

 السيد منذر عبداالمير أسد  / مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة / وزارة المالية .5

 السيد سمير جالب عبد / مدير عام دائرة التفتيش والمتابعة وكالة / وزارة السياحة واآلثار  .6

 صناعة والمعادنالسيد أحمد عبدهللا نجم   / مدير عام دائرة االستثمارات وكالة / وزارة ال .7

 السيد سامر كريم كبة  / مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني  وكالة / وزارة النقل .8

 لديها واجب في األمانة العامة  -االنسة وفاء جورج دانو/ مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وكالة/ وزارة النقل   .9

 الوزراء / أتصال هاتفي  لمجلس                                                                                                   

 السيد اسامة محمد صادق / مدير عام الشركة العامة للمسافرين والوفود  / وزارة النقل .11

 السيد عبدهللا لعيبي باهض/  مدير عام الشركة العامة الدارة النقل الخاص / وزارة النقل .11

 جبر مباركة  / امين عام اتحاد الغرف التجارية السيد عبدالحسين .12

 السيد ليث حسن عبدالرزاق شمسه / نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي  .13

 السيد علي طارق مصطاف / المدير التنفيذي وكالة لرابطة المصارف العراقية  .14

 

 العراقيين لوجود نزاعات قضائية خاصة بأجراءات تشكيل إدارة االتحاد لم يتم تحديد ممثل اتحاد الناقلين 

   .21/2/2114( في 1118وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعـدد ) 

 
 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية واصدر القراراك المذ ورة أ ائها:
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 القرارات المواضيع ت
 

 باب األجور والرسوم والضرائب 9

إنسممممممجمامماً مع معمول بمه في دول العمالم كمافة ) الوطنيمةاألمين التنفيمذي للجنمة مقترح 

وبضمممنها دول الجوار واالقليم ولتسممهيل اإلجراءات على المواطنين وعدم لجوئهم الى 

رفع سممممممعر الدينار  شممممممراء المدوالر لغرض أنجماز معمامالت النقمل والتجمارة ولغرض

العراقي وتعزيز قيمته وتشمجيع التعامل به ودعم االقتصماد الوطني والمساهمة في الحد 

من المضاربات بأسعار العمالت ، وتحقيقاً ألحد مبادئ وأسس السيادة الوطنية ، نقنرح 

إلزام كمافمة الجهمات الحكوميمة والخماصممممممة العراقيمة واألجنبيمة بأسممممممتيفاء كافة األجور 

والضرائب وأية مبالغ أخرى داخل العراق بالدينار العراقي حصراً مع وضع  والرسوم

آلية مناسممممممبة بين تلك الجهات والبنك المركزي العراقي لغرض تحويل هذه المبالغ بين 

الدينار العراقي والدوالر األمريكي وفقاً للسمياقات واآلليات المصرفية الرسمية لضمان 

 ن ، ويشمل ذلك :عدم إلحاق أية خسائر بأي طرف كا

 أجور تذاكر الخطوط الجوية العراقية . .1

 أجور تذاكر كافة الخطوط الجوية األجنبية التي تباع داخل العراق .  .2

أجور أصمدار المنافيسممت من قبل الشممركة العامة للنقل البري في المنافذ الحدودية  .3

. 

المطارات رسممممموم أصمممممدار تأشممممميرة الدخول العراقية )الفيزا( لألجانب في كافة  .4

 والموانئ والمنافذ الحدودية .

رسموم منح العراقيين تأشميرة الدخول الى الدول األخرى التي تستوفيها السفارات  .5

 األجنبية في العراق.

 رسوم أصدار اإلقامة والفحص الطبي لألجانب في العراق . .6

 . الرسوم والضرائب واألجور التي يستوفيها أقليم كردستان في المنافذ التابعة له .7

 األجور والرسوم التي تتقاضها الموانئ والمطارات العراقية كافة . .8

أية رسوم أو ضرائب أو أجور تستوفيها دوائر الدولة والجهات الرسمية والقطاع  .9

 الخاص والسفارات األجنبية والمنظمات الدولية األجنبية داخل العراق .

أن تقوم بتسعير كافة األجور وكما ويجب إلزام جميع الجهات الحكومية واألهلية أعاله ب

والرسوم والضرائب التي تستوفيها بالدينار العراقي وبأرقام صحيحة وذلك بدالً من 

 الدوالر األمريكي لتسهيل عمليات االستيفاء .

 

 ذ هذا المقترح كما يأتي : ينفالتوصية اللجنة الوطنية بت

 

إلزام كافة دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الحكومية فور حصول الموافقة على هذه  .أ

التوصية بأستيفاء كافة األجور والرسوم والضرائب بالدينار العراقي وتحويل العمالت بين 

الدينار العراقي والدوالر بموجب السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي العراقي 

 : وهي كما يأتي 

 اوالً: وزارة النقل  

 أجور تذاكر الخطوط الجوية العراقية  -

 أجور أصدار المنافيست من قبل الشركة العامة للنقل البري في المنافذ الحدودية .  -

 األجور والرسوم التي تتقاضها الموانئ والمطارات العراقية كافة. -
 

 ثانياً: وزارة الداخلية 

 لمطاراتارسوم أصدار تأشيرة الدخول العراقية )الفيزا( للوافدين األجانب في كافة   - 

 اوالموانئ والمنافذ الحدودية التي تستوفيها مديرية شؤون االقامة .    

 للوافدين األجانب .رسوم أصداراألقامة في العراق    -

 الوافدينأجور الفحص الطبي لطالبي االقامة في العراق من  -ثالثاً : وزارة الصحة 

            األجانب.

 رابعاً : وزارة الخارجية

   السفارات التي تستوفيها رسوم منح العراقيين تأشيرة الدخول الى الدول األخرى  - 

 األجنبية في العراق.     

 العراق .الرسوم واألجور التي تتقاضها المنظمات الدولية داخل  -

كافة االجور والضرائب والرسوم التي يستوفيها األقليم  –خامساً : حكومة أقليم كردستان 

 في المنافذ الحدودية  التابعة له أو داخل األقليم .

سادساً : أية رسوم أو ضرائب أو أجور تستوفيها دوائر الدولة والقطاع العام والجهات 

 الدولية األجنبية داخل العراق . الرسمية والسفارات األجنبية والمنظمات
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 القرارات المواضيع ت

  
اوالً : إلزام كافة مكاتب وشركات السفر والسياحة والفنادق السياحية داخل العراق بإستيفاء أجور تذاكر  .ب

 كافة  الخطوط الجوية االجنبية التي تباع داخل العراق وكذلك أجور الفنادق بالدينار العراقي حصراً .
 

ثانياً : يقوم البنك المركزي العراقي بوضع آلية مناسبة مع الجهات المشار إليها أعاله في اوالً أعاله لغرض 

تحويل هذه المبالغ بين الدينار العراقي والعمالت االجنبية االخرى وفقاً للسياقات واآلليات المصرفية الرسمية 

 لضمان عدم إلحاق أية خسائر بأي طرف كان. 
 

ينفذ هذا المقترح من قبل البنك المركزي العراقي ورابطة شركات ومكاتب السفر والسياحة في العراق ثالثاً : 

 . 

. اوالً : فتح مكاتب صيرفة تابعة للمصارف الحكومية والمصارف األهلية الرصينة وتجهيز ونصب مكائن ج

 لحدودية أي قبل مكاتب الجوازات الصراف اآللية في منطقة الترانزيت في كافة المطارات والموانئ والمنافذ ا

 وتأشيرات لدخول لغرض السماح لالجنبي الوافد بتحويل العملة االجنبية الى الدينار العراقي بموجب تعليمات 

  لعراقياالبنك المركزي العراقي ألغراض الحصول على تأشيرة الدخول العراقية أو السماح له بتحويل الدينار

 ادرته الى خارج العراق . لى العملة االجنبية عند مغا
 

ثانياً : تكون مكاتب الصيرفة المشار إليها في اوالً أعاله مخصصة حصراً لألجانب القادمين والمغادرين ويمنع  

 أستخدامها من قبل العراقيين لتالفي أستخدامها كوسيلة للكسب غير المشروع من خالل أستغالل الفرق  

 األسواق المحلية . بين السعر الرسمي والسعر السائد في 
 

. سحب مشروع قانون اإلقامة الجديد المرسل الى مجلس النواب وإجراء تعديالت عليه بتحويل كافة الرسوم د

  ألخرى .االمفروضة بموجبه من الدوالر االمريكي الى الدينار العراقي وتطبيق ذلك على كافة القوانين 

 

إلزام كافة دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الحكومية والقطاع الخاص بتسعير أجورها ورسومها بالدينار  هـ.

 العراقي وبأرقام صحيحة بدالً من الدوالر االمريكي . 

 

. قيام البنك المركزي العراقي بإلزام كافة المصارف الحكومية واألهلية التي تفتح حسابات بالدوالر االمريكي و

داخل  العراق بأن يكون االيداع والسحب لهذه الحسابات بالدينار العراقي حصراً وأن تقوم هذه المصارف 

بإجراء عمليات  التحويل بين الدينار العراقي والعمالت األخرى من خالل اآلليات المصرفية المقرة من قبل 

 البنك المركزي العراقي .
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 باب المنافذ الحدودية  7

تنفيذاً لمتطلبات منظمة االسكوا التابعة لألمم المتحدة ، تشكيل لجنة من المختصيين 

في الوزارات والدوائر المعنية لدراسة موضوع موائمة اإلجراءات وساعات وأيام 

العمل في المنافذ الحدودية بين العراق والدول المجاورة وكذلك الدول األخرى 

للمطارات والموانئ ( لما له من أثر مهم في تسهيل النقل والتجارة مع تلك )بالنسبة 

 )مقترح االمبن التنفيذي للجنة الوطنية(  . الدول

 

مفاتحة دائرة العالقات االقتصادية الخارجية في وزارة التجارة لغرض االستعالم عن آلية عمل 

 المنافذ الحدودية وساعات العمل فيها بالنسبة للدول المجاورة للعراق . 

 

 

5 
 توحيد الجهات الفاحصة في المنافذ الحدوديةباب 

ة المنافذ الحدودية المشكلالمصادقة على توصية لجنة توحيد الجهات الفاحصة في 

ورفعها الى اللجنة  31/12/2114في  9964/33477بموجب االمر الوزاري 

 الوطنية  وهي :

) توحيد الجهات الفاحصة بجهة واحدة هو الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة 

النوعية يقوم بوضع المواصفات والمقاييس والتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

واجراءات الفحص في مختبراتها او اعتماد مختبرات الجهات االخرى للمواد 

زارة التخطيط وان يكون المستوردة او المنتج المحلي ، وفك ارتباط الجهاز من و

هيئة مستقلة ذو هيكلية تتناسب مع المهام الجديدة لكي التخضع الي ضغوط ، وتقوم 

                                                  الجهات االخرى بالمراقبة واجراء الفحص العشوائي داخل البالد (.                                                                 

بالنظر لعدم حصول توافق على توصية لجنة توحيد الجهات الفاحصة في المنافذ الحدودية لوجود 

تحفظات من الجهات الفاحصة على نص التوصية من قبل ممثلي وزارة البيئة والجهاز المركزي 

استه عادة درللتقييس والسيطرة النوعية ووزارة الصحة  يعاد الموضوع الى اللجنة المذكورة أل

ومناقشته مع كافة الجهات المعنية أليجاد آلية عمل جديدة  مع دراسة المقترحات التالية التي 

 ستصب في النهاية بنفس النتيجة: 

 االسراع بتطبيق نظام االسيكودا في الكمارك العراقية . -أ

إبتداءاً  مراحل األسراع في تنفيذ نظام النافذة االلكترونية الواحدة في المنافذ الحدودية على -ب

 بالمطارات ثم الموانئ ثم المنافذ البرية .

كمرحلة أولى يتم وضع آلية عمل لكافة الجهات الفاحصة وتنسيق أعمالها من خالل تجميعها  -ج

في المنافذ الحدودية في موقع عمل واحد إلجراء كافة الفحوصات وإنهاء االجراءات في نفس 

 موحدة . الموقع وفي آن واحد وأصدار وثيقة فحص 
 

 باب الطرق والجسور  6

تأجير أو أستثمار الطرق السريعة لمدة معينة من قبل شركات أجنبية متخصصة أ . 

وكفوءة مقابل صيانتها وتأهيلها وأكمال نواقصها وأدامتها والمحافظة عليها باستمرار 

 ً  مع أنشاء محطات أستراحة للمسافرين ومحطات تجهيز الوقود على هذه الطرق وفقا

للمعايير والمواصفات الدولية ، وذلك مقابل أستيفاء أجور بسيطة من المركبات التي 

تستخدم هذه الطرق بأستخدام أنظمة الكترونية ويدوية لهذا الغرض وذلك بسبب النقص 

الكبير في التخصيصات المالية الحكومية الالزمة للصيانة والتأهيل وأكمال النواقص . 

 –( بين بغداد 1ربة أولية على طريق المرور السريع رقم )ويمكن تطبيق المقترح كتج

سفوان على شكل قطاعات بين المحافظات ، وكذلك تطبيقه على طريق محمد  –البصرة 

القاسم للمرور السريع داخل بغداد ، وبعد نجاح التجربة واالستفادة من األخطاء 

 والثغرات يمكن تعميمها على الطرق األخرى .

أو أستثمار الطرق السريعة لمدة معينة من قبل شركات أجنبية جنة الوطنية بتأجيرالتوصية الى الل

متخصصة وكفوءة مقابل صيانتها وتأهيلها وأكمال نواقصها وأدامتها والمحافظة عليها باستمرار 

ً للمعاييرمع أنشاء محطات أستراحة للمسافرين ومحطات تجهيز الوقود على هذه الطرق وفق  ا

وذلك مقابل أستيفاء أجور بسيطة من المركبات التي تستخدم هذه الطرق  وليةوالمواصفات الد

وذلك بسبب النقص الكبير في التخصيصات بأستخدام أنظمة الكترونية ويدوية لهذا الغرض 

. ويمكن تطبيق المقترح كتجربة المالية الحكومية الالزمة للصيانة والتأهيل وأكمال النواقص 

سفوان على شكل قطاعات بين  –البصرة  –( بين بغداد 1السريع رقم )المرور طريق أولية على 

المحافظات ، وكذلك تطبيقه على طريق محمد القاسم للمرور السريع داخل بغداد وبعد نجاح 

 .األخرى التجربة واالستفادة من األخطاء والثغرات يمكن تعميمها على الطرق
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 القرارات المواضيع ت
 

الشكوى المقدمة من الهيئة العامة للطرق والجسور التي تمت مناقشتها في االجتماع السادس . أشارة الى ب 

بأن شاحنات  1/4/2115واالجتماع السادس للجنة الوطنية المنعقد بتاريخ  3/3/2115للجنة الفنية المنعقد في 

خضع للطرق والجسور وال ت البضائع التي تخرج من الموانئ والمنافذ الحدودية ال تلتزم بالحموالت المحورية

لسيطرة المرور العامة والهيئة وال يوجد عليها محاسبة أو تدقيق بسبب عدم توفر موازين تعود للهيئة العامة 

 للطرق والجسور داخل المنافذ .
 

 مقترح األمين التنفيذي للجنة الوطنية: 
 جج

ورية للطرق في داخل المنافذ الحدودية قيام الهيئة العامة للطرق والجسور بتجهيز ونصب موازين حموالت مح

والموانئ وقبل باب الخروج مباشرة لغرض فحص وتدقيق الحموالت المحورية للشاحنات قبل خروجها ومنعها 

 من الخروج من الموانئ والمنافذ من قبل مديرية المرور العامة أال بعد ألتزامها بنظام الحموالت .

 

تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة بإجتماعها  .أ

والمصادق عليها من قبل  1/4/2115السادس المنعقد بتاريخ 

ش االمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها 

 . 24/6/2115في  51/8/21239ل/ص/

التأكيد على كل من المديرية العامة للمنافذ الحدودية والشركة  .ب

للموانئ بوضع العالمات المرورية الخاصة بالحموالت العامة 

المحورية داخل المنافذ الحدودية وفي أماكن  متعددة لغرض ألزام 

 سواق الشاحنات بها قبل التحميل.

 

 

توصيات االجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري والمتعدد الوسائط التابعة لجامعة الدول باب  3

 .21/4/2115-19اإلسكندرية العربية / 

 البند األول : أنشاء مركز عربي لتدريب النقل واللوجستيات   .أ

حث الدول العربية على أنشممممماء مراكز وطنية لتدريب النقل واللوجسمممممتيات والتقدم مسمممممتقبالً الى األمانة 

 للمعايير المعتمدة .العامة لجامعة الدول العربية لالعتراف بالشهادات الصادرة عن تلك المراكز وفقاً 

 البند الثاني : هيئة االمارات للتصنيف )تصنيف(  .ب

. اعتماد هيئة االمارات للتصمممنيف كهيئة تصمممنيف وأشمممراف بحري في الدول العربية ، على أن يتم إعداد 1

نموذج عقمد موحمد للمدول العربية تقوم الهيئة بتوقيعه مع كل دولة على حدة وفق الشممممممروط والضمممممموابط 

اللتزامات الواردة في ) مدونة الهيئات المعتمدة ( الصادر بشأنها قرار المنظمة البحرية الدولية والمهام وا

، وان يشمممتمل العقد على العناصمممر التي يتعين إدراجها  21/6/2113[ بتاريخ  MSC.349(92رقم ] )

 ( الملحق بتلك المدونة .3فيه الواردة في التذييل )

انة بهيئة االمارات للتصمممنيف كجهة أسمممتشمممارية لتطوير وتطبيق الئحة . حث الدول العربية على االسمممتع2

 السالمة العربية .

 ج. البند السادس : مقترح أنشاء خارطة لتطوير النقل متعدد الوسائط في الوطن العربي 
 

 

الموافقة على البند األول بإنشاء مركز تدريب النقل واللوجستيات  .أ

 النقل .في جمهورية العراق من قبل وزارة 

أحالة البند الثاني ) إعتماد هيئة االمارات للتصنيف ( الى وزارة  .ب

النقل لدراسة الموضوع وإتخاذ القرار المناسب وال يوجد لدى 

اللجنة أعتراض على إعتماد الهيئة أعاله من قبل جمهورية العراق 

 للغرض المشار اليه أعاله .

ر والشركة العامة االيعاز الى كل من الهيئة العامة للطرق والجسو .ج

لسكك الحديد العراقية والشركة العامة للنقل البحري والشركة 

العامة لموانئ العراق لمراجعة وتحديث وصالت الربط السككي 

والطرقي والبحري والمرافئ اإلقليمية المشار اليها آنفاً والمرافقة 

 ربطاً خالل فترة أسبوعين وأعالم األمانة التنفيذية باالجابات.
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 :الوطنية للجنة التنفيذي األمين مقترح 

بناء على توصية االجتماع المشار اليه انفاً نقترح تشكيل فريق عمل من الخبراء والمختصين 

في كل من الشركة العامة لسكك الحديد العراقية والهيئة العامة للطرق والجسور والشركة 

العامة لموانئ العراق لمراجعة وتحديث وصالت الربط السككي العامة للنقل البحري والشركة 

والطرقي والبحري والمرافئ اإلقليمية الصادرة عن أجتماع فريق الخبراء للجان االقتصادية 

( وآسيا والمحيط الهادئ  UNECE( واوربا )  ESCWA- UNلغرب آسيا )

(UNESCAP  المنعقد في األردن )–  مرافقة ربطاً   2115حزيران / 1 –آيار  31عمان (

( وأعطاء الرأي الى األمانة العامة لمجلس وزراء النقل العرب على أن يتم تحديد رئاسة فريق 

 العمل من قبل اللجنة الفنية .

 

 

باب ورشة العمل اإلقليمية حول السالمة المرورية على الطرق التي نظمتها منظمة االسكوا  6

ضمن فعاليات أسبوع األمم المتحدة الثالث حول في بيروت  29/5/2115-27للفترة من 

 .سالمة المرورعلى الطرق

عرض سريع يقدمه األمين التنفيذي عن وقائع ورشة العمل والدروس المستنبطة وبيان  .أ

مقدار الفجوة الكبيرة الموجودة بين العراق ودول المنطقة والعالم ضمن المحاور التالية 

 : 

   قانون المرور 

   نظام الغرامات وأساليب فرضها وأستيفائها 

   االلتزام بأنظمة السيروالنقل والسالمة الفنية للمركبات 

   االلتزام بأنظمة السير للمشاة 

   سالمة األطفال على الطرق والتوعية المدرسية 

   التثقيف والتوعية اإلعالمية 

  حاالت الحوادث تخلف الواقع الهندسي للطرق والتقاطعات وتأثيرها في أزدياد. 

   الواقع المتخلف لوسائل النقل في العراق وتأثيرها في أزدياد حاالت حوادث

 الطرق 

   عدم وجود منظمات مجتمع مدني تعنى بالسالمة على الطرق ورعاية حوداث

 ..الطرق على المدى البعيد 

  ضعف إجراءات اإلنقاذ واالسعاف بعد التصادم وأجراءات رعاية ضحايا حوادث

 ق .الطر

التوصية الى اللجنة الوطنية بمفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض اإليعاز إلى 

وزارة الداخلية والجهات المعنية األخرى لمعالجة الظواهر التالية المتعلقة بالسالمة 

 المرورية على الطرق : 

 تخلف قانون المرور العراقي النافذ . -أ

 وإستيفائها.تخلف نظام الغرامات وأساليب فرضها  -ب

 ضعف اإللتزام بأنظمة السير والنقل والسالمة الفنية للمركبات . -ج

 ضغف إجراءات سالمة االطفال على الطرق والتوعية المدرسية . -د

 ضعف التثقيف والتوعية االعالمية .  -ه

 تخلف الواقع الهندسي للطرق والتقاطعات وتأثيرها في أزدياد حاالت الحوادث. -و

النقل في العراق وتأثيرها في أزدياد حاالت حوادث الواقع المتخلف لوسائل  -ز

 الطرق .

عدم وجود منظمات مجتمع مدني تعنى بالسالمة على الطرق ورعاية ضحايا  -ح

 حوداث الطرق على المدى البعيد .

ضعف إجراءات اإلنقاذ واالسعاف بعد التصادم وأجراءات رعاية ضحايا حوادث  -ط

 الطرق .
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عرض سريع يقدمة األمين التنفيذي عن ورشة العمل اإلقليمية الرابعة المنعقدة في األردن  1ب. 

حول تسهيل النقل والتجارة التي نظمها برنامج األمم  17/6/2115-16/ عمان للفترة من 

وبالتعاون مع وزارتي النقل والتجارة والصناعة االردنيتان وجامعة  UNDPالمتحدة اإلنمائي 

 لعربية .الدول ا

 

التأكيد على سرعة تطبيق النافذة االلكترونية الواحدة في المنافذ الحدودية وخلق  -أ

 منصة موحدة لمعالجة المعلومات .

التأكيد على األسراع بتفعيل وتطبيق اتفاقية النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين  -ب

 الدول العربية .

 عبر الحدود .التأكيد على تبسيط وسالسة اإلجراءات والعمليات  -ج

تعميم توصيات ورشة العمل على الوزارات واالتحادات المعنية لغرض وضع  -د

 الخطط الالزمة لتطبيقها .

 
 

 1/4/2115بأجتماعها السادس المنعقد في ( 4اللجنة الوطنية رقم ) قرارباب  2

لفة بشكل المختالتنسيق بين اللجنة الوطنية وأتحادات القطاع الخاص بشكل خاص ودوائر الدولة 

عام لتنظيم دورات تدريبية للعاملين في القطاع الخاص والعام في الوزارات ودوائر الدولة 

المختلفة لغرض بناء قدراتهم وتطوير كفاءاتهم ومهارتهم في مجال النقل والتجارة واالعتماد 

 .في الوقت الحاضر على الخبرات الوطنية بسبب االزمة المالية التي يمر بها البلد

 

حث كافة الجهات المنضوية تحت مظلة اللجنة الفنية باالستفادة من األمكانات 

التدريبية الموجود لدى الوزارات ودوائر الدولة المختلفة وكذلك إتحادات القطاع 

 الخاص لغرض رفع كفاءة وقدرات موظفيها .

 
 

 قضايا أو أمور مستجدة أخرى أيةباب 

 جهاز فحص الحاويات المتنقل 

( باجتماعها السادس المنعقد 3بين االمين التنفيذي للجنة الوطنية بأن قراراللجنة الفنية رقم )

 لبط جاء بعدالى خط السكة في ميناء أم قصر بنقل جهاز الفحص المتنقل   3/3/2115بتاريخ 

حص الغراض فتوفير جهاز فحص ثابت على السكة   الشركة العامة للسكك الحديد العراقية

بدل من نقلها الى مكان تواجد السونار حاليا والذي يشكل المحملة بالشاحنات السككية  البضائع

عبئ كبير على اصحاب الحاويات من خالل عملية نقل الحاويات بواسطة سيارة حمل داخل 

 .  السكك اتالميناء الى مكان السونار ومن ثم أعادتها وتحميلها على شاحن

 

ختالف أل خط السكة في ميناء أم قصربالنظر لتعذر نقل جهاز فحص الحاويات الى 

المواصفة الفنية بين الشاحنات والقاطرات تقترح اللجنة الفنية شراء ونصب جهاز 

 فحص جديد خاص بشاحنات القطارات .
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نائب رئيس اللجنة السيد هاشم قرئاسة  72/90/7093تاريخ االجتماع  ق تاسعاالجتماع الراق ا : تم عقد 

النائب االول لرئيس اللجنة  –محمد حاتم / مدير عام دائرة ال القاك االقتصادية الخارجية في و ارة التجارة 

( 59) رهوحضعفاء السيد قنكين ريكاني/ رئيس اللجنة الفنية  من منصب   و يل فني لو ارة النقل ( نظرا  أل)

 : ( وهم67عضو من مجموع )
 

 السيد هاشم محمد حاتم / مدير عام دائرة العالقات االقتصادية الخارجية / وزارة التجارة  .1

 لحدودية /  وزارة الداخلية امدير عام المديرية العامة للمنافذ ممثالً عن / سيد فاروق علي احمد ال .2

 الوطني منجهاز اال معاون مدير/ ممثل/  السيد علي عبدالحسين محسن .3

 ممثالً عن مدير عام  مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية /  الحقوقي عبدالكريم جهادالعميد  .4

 مدير شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخلية  ممثل  /المقدم فؤاد كريم ربيع  .5

 السيد عبد الستار جبار شاكر / المستشار القانوني في الهيئة العامة للكمارك  ممثالً عن المدير العام / وزارة المالية  .6

 وزارة الماليةممثل عن المدير العام / مدير عام الدائرة االقتصادية /  السيد يوسف فاضل الفي / معاون .7

 ة الوطنية لالستثمارالسيد ضياء عبدالحسين االشيقر / مدير عام / الهيئ .8

 حسين فرحان كريم / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة التجارةالسيد  .9

 البيئة   الصحة ومدير عام مركز الوقاية من االشعاع / وزارة عبدالرزاق خضير مجيد ممثل السيد .11

 مديرعام المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / البنك المركزي العراقي ممثل عن / السيد حازم عبيد عزيز  .11

                       والبيئةوزارة الصحة /  عام  دائرة األمور الفنية  الدكتورة باسمة نشأت جميل / ممثلة عن مدير  .12

 عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد/ وزارة االتصاالت   فاضل عبداالمير كاظم/ رئيس مهندسين/ممثالً عنلسيد ا .13

 مدير عام الدائرة القانونية / وزارة النقل  / نامق سعيد عبدالباقيالسيد  .14

 / وزارة النقل / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وكالةدانواالنسة وفاء جورج   .15

 وكالة / وزارة النقلقل البحري الشركة العامة للنمدير عام /  السيد عبدالكريم كنهل علي .16

 مدير عام الدائرة الفنية / وزارة النقل ممثل عن / معاون مدير عام  عدنان حسين محمد /السيد  .17

 / وزارة النقل /الشركة العامة للنقل البحري معاون مدير عام /  قاسم حسين محمدالسيد   .18

 ير عام دائرة تخطيط القطاعات / وزارة التخطيط مد رئيس مهندسين أقدم ممثلة عن/ة لمياء عبدالرضا جابرالسيد .19

ممثالً عن مديرعام الهيئة العامة للطرق والجسور/   السيد جودت كاظم عليوي / مدير قسم التخطيط والمتابعة وكالة / .21

 والبلدياتوزارة االعمار واالسكان 

 السيد عبدالخالق جميل ناصر /ممثل عن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق / وزارة النقل  .21

 مدير عام الشركة العامة للنقل البري / وزارة النقلممثالً عن عمران موسى / علي السيد  .22

 عام الشركة العامة للسكك الحديد / وزارة النقل   عنمديرممثالً  /السيد عادل شوكت احمد .23

 / وزارة النقلمدير عام الشركة العامة الدارة النقل الخاص السيد موفق عبد الحمزة مرزا / ممثالً عن  .24

 / وزارة النقل مدير عام الشركة العامة للمسافرين والوفود  المهندس غالب رزاق كاظم / ممثالً عن  .25

 / وزارة السياحة واآلثار  الةمدير عام دائرة التفتيش والمتابعة وكالسيد كنعان  محمد وهبي/ ممثالً عن  .26

 / امين عام اتحاد الغرف التجارية  السيد عبدالحسين جبر مباركة .27
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 /  ممثل شركات التأمينعراقيةلتأمين الممثلة عن رئيس جمعية ا/  السيدة خلود يحيى محسن .28

 السيد حسين ذياب جاسم / نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين  .29

 رابطة شركات السفر والسياحة في العراقأمين سر / عبدالباقي القصابالسيد عبداالمير  .31

 السيد أحمد طارق حسين / معاون المدير التنفيذي وكالة لرابطة المصارف العراقية   .31

 

 غير الحاضرين :

 الوطني المخابرات/ مدير عام / جهاز  حقي أسماعيل ابراهيمالسيد  .1

 مدير عام المديرية العامة لالستخبارات ومكافحة اإلرهاب / وزارة الداخلية  عاون/ م اللواء نجم عبد ظاهر .2

 كاظم علي عبدهللا / مدير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة الماليةالسيد  .3

 / مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة / وزارة المالية السيد منذر عبداالمير أسد  .4

 عام دائرة السيطرة النوعية /  وزارة التخطيطنسرين سامي سوادي / مدير السيدة  .5

 / وزارة الزراعة دائرة البستنةالدكتور صالح حسين جبر / مدير عام  .6

 السيد مسلم محمد أسماعيل / مدير عام البلديات / وزارة االعمار واإلسكان والبلديات  .7

 السيد محسن سعيد منشد / مدير عام دائرة التصاميم / امانة بغداد .8

 / مدير عام دائرة االستثمارات وكالة / وزارة الصناعة والمعادن أحمد عبدهللا نجم  السيد   .9

 / وزارة االتصاالت الدولية للمعلومات مدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة علي محمد محمود /  لسيدا .11

 يئةوالبوزارة الصحة بية/ الشركة العامة لألدوية والمستلزمات الط/ مدير عام   دكتوررضا عبدالمنعم محمد حسينال .11

 سامر كريم كبة  / مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني  وكالة / وزارة النقلالسيد  .12

 / نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي  ليث حسن عبدالرزاق شمسهالسيد   .13

 

العراقيين لوجود نزاعات قضائية خاصة بأجراءات تشكيل إدارة االتحاد لم يتم تحديد ممثل اتحاد الناقلين  

 .  21/2/2114( في 1118وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعـدد ) 

 

 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية واصدر القراراك المذ ورة أ ائها:
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 القرارات المواضيع ت
 

9 

 

 باب النقل : 
 أستمرار أعادة التصدير البضائع بإتجاه العراقعرضت الملحقية التجارية العراقية في دبي ما يأتي:  اوالً :

أو اإليرانية أو الكويتية أو األردنية مما يؤدي الى زيادة التكلفة على البضائع  سواء من الموانئ االمارتية

 المستوردة وتفويت كثير من فرص تنمية االقتصاد العراقي لألسباب التالية :

 تفشي الفساد والفوضى وعدم التنظيم في الموانئ العراقية مما يؤدي الى زيادة كلفة الشحن بسبب الرشاوى 

 .وتأخر عمليات المناولة واإلجراءات  وتخلف

  هات أساس الوالءات الحزبية والج علىتعدد الجهات الحكومية الرسمية في الموانئ والمنافذ الحدودية التي تعمل

 المتسلطة مما يؤدي الى توسيع سلسة اإلجراءات وزيادة أنجازها بشكل كبير جداً .

 عدم توفر شركات تأمين عراقية قادرة على تأمين متطلبات  نئ العراقية بسبباأرتفاع كلفة التأمين في المو

 المرحلة الحالية .

 قية مما ال يسمح بدخول السفن ذات الحموالت الكبيرة .عراقلة أعماق الممرات المائية ال 

  قلة الخطوط المالحية المباشرة بين الموانئ العالمية وموانئ العراق وعزوف شركات الشحن العالمية عن فتح

ق لألسباب أعاله ، يضاف الى ذلك عدم سعي وزارة النقل لفتح هذه الخطوط ارعمباشرة الى موانئ الخطوط 

. 

 مقترحات األمين التنفيذي للجنة الوطنية لمعالجة المشاكل أعاله :

إلزام كافة الجهات العاملة في الموانئ العراقية بأتباع األنظمة االلكترونية في إنجاز أجراءاتها والعمل  -أ

ً لغرض تنفيذ نظام النافذة االلكترونية الواحدة بأسرع وقت باالستفادة من تجارب الدول المتقدمة  سويا

وخبرات المنظمات الدولية في هذا المجال من أجل القضاء على الظواهر السلبية الموجودة في الموانئ 

 العراقية.

وانئ العراقية عند توريد بضائعهم إلزام كافة المستوردين من خالل إجازات االستيراد بأستخدام الم -ب

حصراً وفرض رسوم عالية على البضائع التي تورد من خالل موانئ دول الجوار مع تخفيض الرسوم 

 المفروضة على البضائع الموردة بشكل مباشر الى الموانئ العراقية .

 ية .سعي وزارة المالية لحل مشكلة أرتفاع كلف التأمين من خالل تدخل شركات وطنية عراق -ج

سعي وزارة لنقل لفتح خطوط مالحية مباشرة من الموانئ العالمية الى موانئ العراق وتفعيل دور الشركة  -د

العامة للنقل البحري في هذا المجال من خالل تبنيها فتح هذه الخطوط بشكل مشابه لما تقوم به شركة 

 الخطوط الجوية العراقية .

 

 

ورة التنفيذي للجنة الوطنية المذكتؤيد اللجنة الفنية مقترحات االمين  .أ

ً حول الموضوع عدا المقترح )ب( لصعوبة تطبيقه وتعارضه  آنفا

مع مبادئ السوق الحرة والتوصية الى اللجنة الوطنية لتبني 

 المقترحات) أ ، ج ، د  ( منها .

 

التأكيد على كافة فرق العمل المشكلة سابقاً بأنجاز أعمالها بالسرعة  .ب

 ئج عملها الى اللجنة وخاصة ما يلي : الممكنة ورفع نتا

 

فريق عمل توحيد الوثائق المشكلة بموجب االمر الوزاري المرقم  أوالً :

من أجل إصدار وثيقة  17/3/2115في  2222/11775بالعدد 

 واحدة  لجباية أجور المنافيست والرسم الكمركي والضريبة .

 

فريق عمل أعداد مشروع قانون النافذة الواحدة المشكلة بموجب  ثانياً:

 . 1/6/2115في  4221/17877االمر الوزاري المرقم بالعدد 
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 القرارات المواضيع ت
 

لغرض توزيع الحموالت بشكل عادل بين شاحنات النقل الطرقي وشاحنات النقل السككي  ثانياً : 

وتفعيل وتنشيط حركة النقل بالسكك الحديد داخل العراق التي تواجه مضايقات وتحجيم وأهمال 

ولحد اآلن عكس عما متعارف عليه ومعمول به دول العالم  2113وتهميش واضح منذ عام 

 منظومات سكك حديد .المختلفة التي تمتلك 

 : األمين التنفيذي للجنة الوطنية مقترح

الموقع بين  11/3/2113في  882/12شمول شاحنات سكك الحديد العراقية بالعقد المرقم 

 الشركة العامة لموانئ العراق وشركة نافذ للخدمات اللوجستية األردنية .

يحال الموضوع الى وزارة النقل لغرض وضع الحلول المناسبة كونه موضوع 

 يخص وزارة النقل ويمكن حله ضمن الوزارة. 

 

 

 باب المنافذ الحدودية : 7
لى البصرة ا هاطربيل وإتجاهأغالق منفذ نات األردنية القادمة الى بغداد بسبب حأرتفاع كلفة الشا

 )مقترح وزارة الخارجية ( عبر السعودية والكويت .

 

لكون منفذ طربيل قد أغلق ألسباب أمنية لذلك ال يمكن فتحه في الوقت الحاضر 

لحين تحسن الوضع االمني في محافظة االنبار وتأمين الطريق البري ) طريبيل 

( والتوصية الى اللجنة الوطنية بااليعاز الى الجهات المعنية في منفذ 161كيلو  –

سفوان والموانئ العراقية بتسهيل أجراءات دخول البضائع االردنية مع أجابة 

 الجانب االردني بذلك. 

 
 

 باب أمانة بغداد والبلديات  5

وعدم فصل حركة السير معظم تقاطعات الشوارع في مدينة بغداد هي ذات مستوى واحد أ.

والمرور في كثيرمن التقاطعات المهمة ذات الزخم المروري العالي بواسطة االنفاق او الجسور 

 مما يخلق حاالت اختناقات مرورية مستديمة .

 ب . ظهور العديد من األسواق التجارية الهامشية . 

نها بعالقتها المباشرة ج. تمركز مواقع مراكز الوزارات ودوائر الدولة والتي يتصف البعض م

 بالمواطنين في مركز مدينة  بغداد ومراكز المحافظات .

د . وجود العديد من مخازن وكراجات دوائر الدولة والتي تتصف بالنشاط التجاري في مراكز 

 المدن واشغال البعض منها بعض المواقع في الشوارع التي تتصف بالكثافة المرورية .

 

 

طنية للتأكيد على الجهات المعنية لألسراع في تنفيذ المدن التوصية الى اللجنة الو

أو المناطق اللوجستية عند مقتربات مدينة بغداد بأسلوب االستثمار أو التشغيل 

 المشترك والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المشروع .
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 القرارات المواضيع ت
 

 باب التأمين :  6

 السيارات كافة ضد جميع أنواع المخاطر.فرض التأمين الشامل على  .أ

فرض تأمين ألزامي على كافة المحال واألسواق والمخازن التجارية ضد جميع  .ب

 أنواع المخاطر.

 جمعية التأمين العراقية وشركة الرهام للتأمين(  ي) مقترح 

 

مالية الالتوصية الى اللجنة الوطنية بأحالة المقترحين أعاله الى ديوان التأمين في وزارة 

 لغرض دراسته وبيان الرأي بصدده .

 
 

 باب معالجة المشاكل والظواهر السلبية في مجال النقل والتجارة 3
 

اإلعالن على الموقع االلكتروني لوزارة النقل ) مقترح األمين التنفيذي للجنة الوطنية

لكافة شركات القطاع الخاص ورجال االعمال بتقديم شكاواهم ومالحظاتهم 

وأقتراحاتهم المتعلقة بتسهيل النقل والتجارة والتي يجب أن تشمل الظواهر العامة 

السلبية المستشرية في نشاطات النقل والتجارة وما يتعلق بها من كمارك ، تأمين ، 

مصارف .. طرق ، سكك ...الخ الى األمانة التنفيذية لغرض عرضها على اللجنة 

 (ت الفردية أو الخاصة .الفنية مع التأكيد على أهمال الحاال

 

التوصية الى اللجنة الوطنية بالمصادقة على المقترح وفتح رابط الكتروني خاص باللجنة 

الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا على الموقع االلكتروني لوزارة النقل 

تجار للعرض نشاطات وأخبار اللجنتين الوطنية والفنية وأستقبال شكاوى وأقتراحات ا

 والناقلين ورجال االعمال بشكل مشابه لما هو معمول به في الدول اإلقليمية مثل األردن .

 

 
 

 باب قضايا أو أمور مستجدة أخرى  6

 

 مناقشة قرار لجنة توحيد الجهات الفاحصة الصادر بمحضر االجتماع المنعقد 

 واتخاذ القرار المناسب بصدده . 1/9/2115بتاريخ 

 

 

اللجنة الوطنية بالموافقة على المقترح المقدم من قبل االتحاد العام للغرف التوصية الى  .أ

التجارية بأنشاء مختبرات موحدة لكافة االختصاصات في مكان واحد في كل منفذ حدودي 

بأسلوب االستثمار لغرض سحب العينات وفحصها وأظهار النتائج بأسرع وقت وخالل مدة 

 ط ملزم لغرض تسهيل النقل والتجارة .ساعة وأعتبار ذلك شر 24ال تتجاوز 
 

وكإجراء سريع لحل هذه المشكلة نقترح بأن يشكل في كل منفذ حدودي فريق عمل موحد  .ب

للفحص يتكون من ممثلين من كافة الجهات الفاحصة إضافة الى ممثل الكمارك لغرض أجراء 

 ض الفحص وذلكالكشف الموقعي آنياً وبشكل موحد على البضاعة وأخذ النماذج منها ألغرا

ً للمساومات والممارسات الغير مشروعة عند إنفراد كل ممثل جهة فحص بصاحب  منعا

 البضاعة .
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 االتفاقيات
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 : االتفاقيات  ادسالس الفصل 

مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي المعتمد من قبل منظمة االسكوا التابعة لألمم المتحدة 

 المتضمن :

 
 أتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي .1

: تسهيل حركة النقل البري على الطرق الدولية في المشرق العربي وزيادة التعاون والتبادل  هدف االتفاقية
التجاري والسياحي فيما بين األطراف الداخلة في االتفاق عبر أنشاء وتطوير شبكة الطرق الدولية التي 

  (15صاها )تفي بحاجات النقل والمرور المستقبلية مع مراعاة شؤون البيئة وخالل فترة زمنية أق
 عشرسنة. امسةخ
 

ويتوجب على العراق بموجب االتفاقية  2117( لسنة 53تمت المصادقة على االتفاقية بموجب القانون رقم )

كلم ( ووضع األولويات لها عند  3121أجمالي أطوال المحاور  أدامة وأنشاء محاور الطرق الدولية أدناه )

 . نة شبكات الطرق الوطنيةوصيا ءبأنشاطنية التي تتعلق وضع الخطط الو
 

 ورالمحM5   (لخليجادول  -الكويت  -صفوان  -البصرة  -السماوة  -بغداد  -موصل  -زاخو  -) تركيا  

 المحورM10   سوريا  (  -ربيعة  –موصل  –أربيل  –حاج عمران  -) ايران 

 المحورM15  رمادي ( -منفذ القائم  -منفذ البوكمال  –) حلب 

 المحورM30   سوريا  (  –منفذ الوليد  –) رطبة 

 المحورM40   االردن ( –طربيل  –رطبة  –الرمادي  –بغداد  –خانقين   –المنذرية  -) ايران 

 

 زودتنا الهيئة العامة لالعمار واإلسكان بتقرير عن أهم ما تم أنجازه من بنود االتفاق وكما يلي : 
 
 (    M5ورالمح) 

/ الهيئة العامة للطرق والجسور بتمويل تأهيل المشروع للمقاطع المدرجة  تقوم وزارة االعمار واالسكان
 يصات الموازنة االتحادية للعراق:الحقا ومن تخص

 

  (1طريق المرور السريع رقم )

 . من تقاطع أبو غريب الى تقاطع كيش كم (115حلة( بطول ) –) غرب بغداد  1ط .1
  %2نسبة اإلنجاز الفعلي        

 .من تقاطع كيش الى تقاطع عفك ( كم32نية ( بطول )ديوا –) حلة  5ط .2
 %12نسبة اإلنجاز الفعلي        

 يمتد من تقاطع عفك في الديوانية الى الناصرية ناصرية (  -)ديوانية  2ط .3
  %23نسبة اإلنجاز   -كم 115الممر األيمن بطول  2طريق المرور السريع ط -
 %92نسبة اإلنجاز   -كم 115بطول الممر األيسر  2طريق المرور السريع ط -

استنادا إلى موافقة األمانة العامة لمجلس وقامت وزارة االعمار واالسكان وبالتنسيق مع وزارة المالية  

( مليون دوالر مع البنك الدولي وقد تم توقيع االتفاقية 355بالتفاوض لتوقيع اتفاقية القرض بمبلغ )الوزراء 

 .31/3/2115وقد تم تفعيل االتفاقية بتاريخ 2/3/2114 بين الطرفين في بغداد بتاريخ
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 الخدمات االستشارية(. -ب  األعمال  -حسب اإلجراءات المتبعة فأن العمل يكون بشقين ) أ

 -يتبنى القرض من البنك الدولي تمويل ما يلي :

 /(كم.145رميلة ( بطول ) – )ناصرية 7تأهيل المقطع ط 

  /(كم.112صفوان ( بطول ) -بصرة ( و)رميلة   – )رميلة 8تأهيل المقطع ط 

 /8و ط 7للمقطعين ط 1الخدمات االستشارية لألشراف على مشروع تأهيل طريق المرور السريع رقم. 
 

 (  M10المحور) 

موصل ( ضمن أقليم كردستان وقد تم مفاتحة وزارة  –أربيل  –حاج عمران  –) ايران الطريق  يقع جزء

وتم تزويدهم بنسخة من نص االتفاق  3/7/2111في  21923بموجب كتابنا المرقم  النقل في اإلقليم

 . 5/5/5102في  7770بموجب كتابنا 

 الحدود السورية –ربيعة  –كسك  –موصل 

 ( كم 117)  ≈طول الطريق الكلي 

 ( كم منفذ سابقا" بممرين 11) ≈كسك  –موصل 

 ( كم 27ربيعه الحدود السوريه = ) –كسك 

 ( كم ،نسبة االنجاز 25المقطع االول )9993%  

 ( كم ، نسبة االنجاز 12المقطع الثاني )27%  

 توقفت االعمال في  مشاريع محافظة نينوى بسبب الظروف االمنية الحالية 

 

 (M15 المحور )

 كلم (311الحدود السورية بطول ) –القائم  –حديثة  –هيت  –رمادي 

  ( %59كم ،ونسبه االنجاز الفعلي ) 21بطول حديثه  –الجزء االول  رمادي 

  كم  32الجزء الثاني رمادي حديثه بطول 

 (  %9ونسبة االنجاز الفعلي ) 

 .23/12/2113مشاريع محافظة االنبار متوقفة بسبب االعمال االرهابية من تاريخ 

 

 ( M30المحور )

 50/5/7093لغاية تاريخ (/الفصل االول TCPقملروع ممراك النقل في ال راق ) القرض الخاص

 متوقف حالياً بسبب الظرف األمني   الحدود السورية(.  -) رطبة  13ط

 ( M40المحور )

 50/5/7093(/الفصل االول لغاية تاريخ TCPقملروع ممراك النقل في ال راق ) القرض الخاص

 هيت(. –) غرب بغداد  9ط

 األمني وكان من المفترضمتوقف حاليا بسب الظرف                               طليحة –) هيت  11ط

 تمويلها من البنك اإلسالمي للتنمية                                       رطبة(.  -) طليحة  11ط

 الحدود االردنية(. -) رطبة 12ط   
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 21/1/2115يخ ارخالل االجتماع السابع للجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا المنعقد بت 

طرح ممثل الهيئة العامة للطرق والجسور السيد جودت كاظم عليوي / مدير قسم التخطيط والمتابعة وكالة 

طلباً بأن الهيئة بحاجة الى تنظيم دورة تدريبية أو أرسال خبير من منظمة االسكوا لتدريب المهندسين على 

مشرق العربي لوجود مصطلحات غامضة فيها . وقد تم كيفية أمالء أستبيانات أتفاقية الطرق الدولية في ال

لمرقم بكتاب وزارة الخارجية ا االمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اسكوا(مفاتحة 

ووردتنا اإلجابة عن طريق البريد االلكتروني بأنه من المتوقع أن  2/3/2112في  231/ب/3/5/3بالعدد 

 .  2112قين الوطنيين لمتابعة تنفيذ االتفاق خالل عام يتم عقد دورة المنس

 مة هواتف طوارئ للطرق الخارجية برئاسة وتم تشكيل فريق عمل أعداد دراسة وتوصيات لتنفيذ منظ

االعمارواالسكان )الهيئة العامة للطرق  –وزارت االتصاالت ة األمين التنفيذي للجنة الوطنية وعضوي

 . 31/12/2115في  2512/35171الداخلية  بموجب االمر الوزاري المرقم  –الصحة  –والجسور( 

 

  توصية اللجنة الفنية المتخذة تم مناقشة  22/3/2115خالل أجتماع اللجنة الوطنية الثامن المنعقد في

بخصوص مقترح األمين التنفيذي للجنة  23/7/2115( بأجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 1بقرار رقم )

الوطنية المتضمنة ) تأجيرأو أستثمار الطرق السريعة لمدة معينة من قبل شركات أجنبية متخصصة وكفوءة 

ها والمحافظة عليها باستمرار مع أنشاء محطات أستراحة مقابل صيانتها وتأهيلها وأكمال نواقصها وأدامت

ً للمعايير والمواصفات الدولية ، وذلك مقابل  للمسافرين ومحطات تجهيز الوقود على هذه الطرق وفقا

أستيفاء أجور بسيطة من المركبات التي تستخدم هذه الطرق بأستخدام أنظمة الكترونية ويدوية لهذا الغرض 

كبير في التخصيصات المالية الحكومية الالزمة للصيانة والتأهيل وأكمال النواقص . وذلك بسبب النقص ال

سفوان  –البصرة  –( بين بغداد 1ويمكن تطبيق المقترح كتجربة أولية على طريق المرور السريع رقم )

 دعلى شكل قطاعات بين المحافظات ، وكذلك تطبيقه على طريق محمد القاسم للمرور السريع داخل بغدا

، وقد تم ، وبعد نجاح التجربة واالستفادة من األخطاء والثغرات يمكن تعميمها على الطرق األخرى.( 

المقترح والتوصية من حيث المبدأ . وقررت اللجنة الوطنية أحالة المقترح الى وزارة االعمار قبول 

 أو أستثمار طرق جديدةواإلسكان لدراسته بشكل أوسع وأعمق وتقديم خرائط وآليات إلستحداث أو إنشاء 

وأن تكون وفق دراسة متكاملة وتقدم للجنة الوطنية لدراستها وتقديم التوصية المناسبة بشأنها على ضوء 

 ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لألستثمار والبنك المركزي العراقي .

 

 مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي  .5

 

وتم  2117( لسنة 2مصادقة العراق على أنضمام العراق الى مذكرة التفاهم بموجب قانون رقم )تمت 

 . 15/2/2113دخول المذكرة حيز التنفيذ في 
 

   تم مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم بشأن االعتراف بالشهادات االهلية البحرية بين البلدين خالل االجتماع

وتمت موافقة الجانبين  15/1/2115-11للفترة من المنعقد في بغداد نقل للاألردنية  –األول للجنة العراقية 

بتبادل الزيارات للمتخصين من كال الجانبين للتعرف على اإلجراءات بموجب المذكرة ، وكما وطلب 

العراق أمكانية قيام مدققين أردنيين معتمدين من المنتظمة البحرية الدولية بزيارة العراق للوقوف على 

السلطات العراقية المختصة بخصوص الملف المقدم الى المنظمة البحرية الدولية تمهيداً ألدراج  أجراءات

 العراق على القائمة البيضاء للتعليم البحري.

  تم مناقشة أجراءات تنفيذ المذكرة خالل االجتماع السابع للجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة

 وتمت، مع تقديم نموذج االستبيان الخاص بمتابعة تنفيذ المذكرة 21/1/2115االسكوا المنعقد بتاريخ 
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 2115التوصية الى اللجنة الوطنية بأن تقدم كل من شركتي الموانئ والنقل البحري تقريراً في نهاية عام 

 الحاصل في تنفيذ بنود وفقرات مذكرة التفاهم.  لبيان مدى التقدم
 

   التأكيد مع  1/7/2115في أجتماعها السابع المنعقد في اللجنة الفنية اللجنة الوطنية على توصية صادقت
على الجهات اآلخرى العاملة في الموانئ الستكمال متطلبات مذكرة التفاهم حسب أختصاصها وهي  

 واالتصاالت .، البيئة الصحة والكمارك ، التأمين ، المصارف ، 
 

   الدائرة وأضافة الى شركتي النقل البحري والموانئ المالية والصحة واالتصاالت تمت مفاتحة الوزارات
لاليعاز الى الجهات المعنية  13/9/2115في  22395بموجب كتابنا المرقم الفنية في مقر وزارة النقل 

 في تلك الوزارات بأستكمال متطلبات تنفيذ مذكرة التفاهم وتقديم عن أجراءات سير المذكرة .

 

   تسمية بطلبها  15/12/2115في  3/3311وزارة االتصاالت / مكتب الوزير المرقم بالعدد وردت أجابة
 لغرض أستكمال متطلباتليكون عضو أرتباط وزارة النقل للتنسيق معه وزارة النقل  ممثل مختص عن

ل مشترك من قبتنفيذ بنود المذكرة المتعلقة بوزارة االتصاالت المدرجة في أدناه وأجراء مسح ميداني 
 :  لهذ الغرض المختصيين في كال الوزارتين

 

 إنشاء مركز مراقبة مدني )على أن يكون في موقع يخدم الغرض الذي أنشأ من أجله( وقريب من  .1

 البنى التحتية التابعة لوزارة االتصاالت لغرض تناقل البيانات بشكل سريع .    

 ( . Coast Earth Stationساحلية )إنشاء مركز أقليمي ودولي يشمل محطة أرضية  .2

 ( خاص بالمشروع لتأمين متطلبات اإلنقاذ البحري  Data Centerإنشاء مركز قاعدة بيانات ) .3

 على أن يرتبط مستقبالً بالمركز الوطني لخزن المعلومات .    

عراق في الشركة العامة لموانئ ال 1السيد عبدالخالق كاظم عباس بوظيفة ضابط بحري /وتمت تسمية 

وتم أعالم وزارة االتصاالت بذلك بموجب  ليكون عضو أرتباط وزارة النقل مع فريق العمل المشترك

 ألخذ ما يلزم وأستكمال إجراءات تشكيل فريق العمل . 22/1/5102في  7212كتابنا المرقم بالعدد 

  5/1/2115في  23 وردت أجابة وزارة المالية / الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بكتابها المرقم 

تبسيط وموائمة القوانين واللوائح من نص المذكرة والتي تنص على ) أ(-1المادة )الى المشار فيها 

واإلجراءات التي ترعى عمليات الموانئ والمرافئ البحرية ومن ضمنها اإلجراءات الجمركية والصحية 

ولية فاقية تسهيل حركة المالحة البحرية الدواإلدارية وذلك لتقصير مدة بقاء السفن في موانئها تماشيا مع ات

عدم أمكانية أختصار أو تقليص أجراءات اإلدارات الكمركية في الموانئ كونها ملزمة  وبينت(  وتعديالتها

 7231، تمت أجابتنا للجهة أعاله بموجب كتابنا المرقم بالعدد  1931( لسنة 23نون الكمارك رقم )وفق قا

أ( من المذكرة تعني تطبيق النظام العالمي للحوسبة االلكترونية لألدارة -1دة )الى أن الما 27/1/2112في 

( 11( و)11اإلجابة لحد اآلن حول المادتين ) ونوهنا عن عدم، كما  ASYCUDAالكمركية مثل نظام 

ل ممن المذكرة المتعلقتين بالتأمين البحري والتأمين على البضائع والسفن والتعويض البحري وتشجيع التعا

 مع الشركات الوطنية للتأمين .
 

   عن أجراءاتهم 27/1/2112في  7231المرقم بالعدد تم التأكيد على وزارة الصحة بموجب كتابنا 
 المتعلقة بتسهيل أجراءات الفحص في الموانئ وفي مجال التلوث البحري .

 
   باالجراءت  11/12/2115في  1131وردت أجابة الشركة العامة للنقل البحري بكتابها المرقم بالعدد

 33975السابقة ولم يذكر أية أجراءات جديدة أخرى ، وتمت مفاتحتها من قبلنا بموجب كتابنا المرقم بالعدد 
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أستبيان متابعة لتزويدنا بمزيد من االجراءت المتخذة بصددها وتضمينها ضمن  12/12/2115في 
 المذكرة.

   
   وبينت االتي :  23/12/2115في  22272وردت أجابة الشركة العامة لموانئ العراق بكتابها المرقم 

 

 توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وايران بشأن النقل الساحلي والمباشرة بتسهيل أو أستقبال  في النية -
 لركاب من الطرفين . اسفن    
 قانون السلطة البحرية ورفعه الى مجلس شورى الدولة . تم أعداد مسودة  -

 تشكيل معهد الموانئ يقوم بأعداد الكوادر البحرية وتأهيلهم من خالل الدورات التي يعقدها وفقاً   -

 للمعايير الدولية وبالتنسيق مع معاهد الدول األطراف في المذكرة . 

 السفن مهمتها تطبيق القوانين والمعايير تشكيل شعبة المدونه الدولية الخاصة بأمن الموانئ و  -

 الدولية.  
 

 . لم ترد أجابة الدائرة الفنية لحد آالن 
 
 : االتفاقيات والقوانين 

 

حصلت موافقة مجلس الوزراء على أنضمام العراق الى االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام  -

 .  2115( لسنة 212) ماربول( بالقرار رقم ) 1973-1973
 

بقرار مجلس الوزراء   1972أنضمام العراق الى أتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام  -
 .  2115( لسنة 212رقم )

 

 

 .أصدارتعليمات معايير التدريب ومنح الشهادات والخفارة للعاملين في البحر  -
 

 

 ودولة الكويت في مجال النقل البري .تم توقيع مذكرة تفاهم مع كل من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  -
 

 الكويتية لتنظيم المالحة في قناة خور عبد هللا . –االتفاقية الثنائية العراقية  -
 

اإليرانية فيما يخص االنقاذ البحري ومكافحة التلوث البحري وتنظيم المالحة  –االتفاقية الثنائية العراقية   -
. 

 

 . 2115 ( لعام51أصدار قانون هوية البحار رقم ) -
 

( المتعلق 33بأنضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ) 2115( لسنة 11أصدار قانون رقم ) -
 . 1971باالتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام 

 
 اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .3

 . 2113لسنة  12تمت المصادقة على االتفاقية بموجب القانون المرقم  

أستناداً الى مهام االمانة التنفيذية للجنة الوطنية بمتابعة ما تم تنفيذه من أتفاقيات مكونات نظام النقل المتكامل 

 قراراللجنة الوطنيةفي المشرق العربي المعتمد من قبل منظمة االسكوا التابعة لألمم المتحدة وبموجب 

/ أ ( المتضمن ) تكلف اللجنة الفنية بمتابعة الوزارات والجهات المعنية عن 12بأجتماعها األول الفقرة )

الفقرة ثامناً من آلية تنظيم عمل اللجنة  -13مراحل تنفيذ االتفاقيات التي انضم العراق اليها ( وكذلك المادة 

 ة اإلجراءات التالية لمتابعة تنفيذ االتفاقية أعاله .الوطنية ، فقد أتخذت األمانة التنفيذي
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( الخاص بالتصديق على )قانون تصديق 11: أستناداً الى قرار رئاسة الجمهورية ) قرار تشكيل اللجنة -أ

( المبغ الينا بموجب كتاب الدائرة القانونية / قسم االتفاقيات والعقود  2113( لسنة 12االتفاقية  رقم )

 . 5/1/2111في  5122المرقم بالعدد 
 

 23/7/2111في  5311/21371: تم تشكيل اللجنة بموجب االمر الوزاري المرقم   االمر الوزاري -ب

  (لكون النقل البحري يشكل النسبة األكبرفي أنماط نقل البضائع)  برئاسة الشركة العامة للنقل البحري

 :2113( لسنة 12عليها بموجب القانون رقم  )الجهات المدرجة أدناه لمتابعة تنفيذ االتفاقية المصادق و
 

 الشركة العامة للنقل البحري / رئاسة اللجنة 

 الدائرة الفنية في وزارة النقل 

 الشركة العامة للنقل البري

 الشركة العامة للسكك الحديد

 الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية 
 

قد عوالتجارة في منطقة االسكوا خالل أجتماعها الخامس المنأشارة الى قرار اللجنة الفنية لتسهيل النقل 

افة أض، مة للكمارك لعضوية اللجنة أعاله من الهيئة العامختص  عضو يتم أضافة 23/12/2111بتاريخ 

 وحسب االمر الوزاري الملحق . الى ممثل عن الشركة العامة للتأمين الوطنية 

 

 تتولى اللجنة المهام التالية :  المهام : -ج

 . وضع قواعد مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية 

 . منح التراخيص لمتعهدي النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية 

  وضع صيغة عقد النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية 

 ربيةوضع صيغة وثيقة النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول الع 

  مراقبة ومتابعة تطبيق احكام وبنود االتفاقية 

 

  : أعضاء اللجنة -د

 ربان/ رئيس اللجنة / الشركة العامة للنقل البحري -السيد أياد كمال الدين منسي  .1

 السيد حسين علوان / الدائرة الفنية / وزارة النقل  .2

 االنسة خلود يحيى محسن/ مدير فرع التأمين البحري وكالة / شركة التأمين الوطنية   .3

 السيد علي عمران موسى / مدير قسم التخطيط والمتابعة / الشركة العامة للنقل البري .1

 السيد صباح فرحان تقي / مدير أقدم / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية  .5

 

 ر قانوني /  الهيئة العامة للكمارك  السيد عماد جواد عياش /مشاو .2

 الشركة العامة للنقل البحريالسيدة آية أسعد حامد /  .7

السيد عادل شوكت / مسؤول شعبة النقل المركزي في قسم النقل التشغيل/ الشركة العامة للسكك  .3

 الحديد

 السيدة انتصار محمد تقي/ الشركة العامة للنقل البحري / مقرر  .9
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 الوزارية الملحقة المعدلة له المرقمة باالعداد:  االوامر
 

 7113/25272  تسمية السيد صباح فرحان تقي الموظف في الخطوط الجوية  11/9/2111في
 العراقية بدالً من السيد حيدر ثامر جياد

 
 232/5713  تسمية السيد محمد جمال جاسم )ربان بحري( في الشركة العامة  12/1/2115في

 ئيساً للجنة بدالً من الربان أياد كمال الدين .للنقل البحري ر
 
 953/7959  تسمية السيدة عروبة علي حسين ممثلة عن الشركة العامة للنقل البري  1/2/2115في

 بدالً من الدكتور كاظم عامر زغير 
 
 2111/11323  تسمية السيد صالح عيدان جاسم ممثالً عن الهيئة العامة للكمارك  12/3/2115في

 دة نضال عبدالصاحب عبود ممثلة عن شركة التأمين الوطنية .، والسي
 
 2721/12393  تسمية السيد علي عمران موسى / مدير قسم التخطيط والمتابعة  2/1/2115في

 في الشركة العامة للنقل البري لعضوية اللجنة بدال من الدكتور كاظم عامر زغير. 
 

 2712/22111  تسمية السيد عادل شوكت / مسؤول شعبة النقل المركزي في قسم  3/9/2115في
 النقل التشغيل في الشركة العامة للسك الحديد بدالً من السيد طالب جواد كاظم  . 

 
 7322/29511   تسمية السيد عماد جواد عياش ممثل عن الهيئة العامة للكمارك  21/11/2115في

 بدالً من السيد صالح عيدان جاسم .
 

 3972/ 29332  السيدة نضال عبدالصاحب عبود باالنسة خلود يحيى أستبدال  22/11/2115في
 محسن/ مدير فرع التأمين البحري وكالة في شركة التأمين الوطنية .

 
 9312/32235  أعادة تسمية السيد أياد كمال الدين منسي) ربان( لرئاسة اللجنة  22/11/2115في

 ونه من سكنة بغداد .أعاله بدال من الكابتن محمد جمال لك
 
 9951/32213  أضافة السيدة آية أسعد حامد لعضوية اللجنة ممثلة عن الشركة  22/11/2115في

 العامة للنقل البحري أضافة الى ممثليها في اللجنة .
 

تم تزويد الشركة العامة للتأمين الوطنية والهيئة العامة للكمارك بنص االتفاقية وقانون المصادقة عليها هـ. 

 . 25/1/2115في  2312بموجب كتابنا المرقم بالعدد 

 

 

 عقدت اللجنة خمس أجتماعات ولم تنجز المهام المكلفة بها وهي كاالتي :  أجتماعات اللجنة : .و

  3/9/2111االجتماع األول في  -

  29/3/2115االجتماع الثاني في  -

 11/1/2115االجتماع الثالث في  -

 . 21/5/2115االجتماع الرابع  في  -

  21/11/2115االجتماع الخامس في  -
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 31913تم التأكيد على تزويدنا بالنتائج المتحققة من أجتماعات اللجنة بموجب كتابنا المرقم بالعدد  .ز
 . 15/12/2111في 

 
العالمهم  15/11/2111في  27215تم مفاتحة الشركة العامة للنقل البحري بكتابنا المرقم بالعدد . 1ح. 

المتضمن قيام الشركة العامة  31/9/2111بقرار اللجنة الفنية المتخذ في اجتماعها الثالث المنعقد في 

ولى رئاسة اللجنة ا تتللنقل البحري بتقديم تقريرعن مراحل تنفيذ اتفاقية النقل المتعدد الوسائط كونه

 الى اللجنة الفنية . 

راحل ملتزويدنا بتقريرعن  17/12/2111في  32129كتاب أعاله بموجب كتابنا . تم التأكيد على ال2         

 ولم يتم تقديم تقرير بذلك .تفعيل االتفاقية 

وتزويدهم بقرار اللجنة الفنية رقم  12/3/2115في  11217تم مفاتحة رئيس اللجنة بموجب كتابنا  .ط

المتضمن التأكيد على ضرورة اإلسـراع بعقد  23/12/2111( في اجتماعها الخامس المنعقد في 3)

االتحاد وثيقة المنافيست الصادرة عن مع أعتماد االجتماع للجنة أعاله وأنجاز المهام المناطة بها 

حسب مقترح السيد الوكيل الفني الذي يتضمن النقل المتعدد الوسائط  IRUالدولي للنقل الطرقي 

السابق/ رئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة باالجتماع أعاله  كدليل غير ملزم لغرض تسهيل 

  .مهمة اللجنة 

 
النقل البري ، السكك الحديد العراقية،  للنقل البحري ،تم مفاتحة السادة المدراء العامون لشركات  .ي

الخطوط الجوية العراقية ، الهيئة العامة للكمارك ،  شركة التأمين الوطنية بموجب كتابنا المرقم بالعدد 

( المتخذ في 2وتزيدهم بقرار اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة رقم ) 1/3/2115في  23153

المتضمن التأكيد على هذه الشركات لالسراع في أنجاز   1/7/2115اجتماعها السابع  المنعقد بتاريخ 

المهام الموكلة الى تشكيالتكم لتنفيذ أتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية لغرض 

 أدخالها حيز التنفيذ.

  
جنة عدم أستئناف الل 22/3/2115في  2933الشركة العامة للنقل البحري بكتابها المرقم بينت  .ك

ألعمالها بسبب أنتقال المقر الى محافظة البصرة ، وأكدت األمانة التنفيذية بموجب كتابها المرقم بالعدد 

على ضرورة التنسيق وإستبدال رئيس اللجنة التابع للشركة بآخر من سكنة  31/3/2115في  25522

د ألستئناف بغداد لغرض تسهيل وتسريع عمل اللجنة طالما أن جميع أعضاءها من سكنة بغدا

 أجتماعاتها .

 

 . 3/11/2115في  31221تم التأكيد على كتابينا الواردين في الفقرتين )ي، ك( بموجب كتابنا  .ل
 

أن اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة برئاسة معالي السيد الوزير قد أكدت بأجتماعها الثامن المنعقد  .م

اإلسراع بتطبيق االتفاقية وأدخالها حيز التنفيذ. وقد ب ( على ضرورة  -1قرار ) 22/3/2115بتاريخ 

 . 31/3/2115في  25522تم تبيليغ الجهات أعاله بالقرار بموجب كتابنا المرقم بالعدد 

 

يتضمن دراسات ومنشورات ونماذج عن النقل المتعدد الوسائط بموجب  CDتم تزويد اللجنة بقرص   .ن

 رض االستفادة منها . لغ 13/11/2115 32313كتابنا المرقم بالعدد 
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 5311/21371على الغاء االمر الوزاري المرقم   31/12/2115حصلت موافقة السيد الوزير في  .س

الوزارية الملحقة المعدلة له ، وتكليف الدائرة  واالوامرلجنة الخاص بتشكيل ال 23/7/2111في 

 القانونية ودائرة العقود والتراخيص في الوزارة على اآلتي : 
 

 الدائرة القانونية بوضع ما يأتي بموجب أحكام االتفاقية : تكليف  .0

 وضع قواعد مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .  -أ

 وضع صيغة عقد النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . -ب

 وضع صيغة وثيقة النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . -ت
 

 تكليف دائرة العقود والتراخيص بما يأتي بموجب أحكام االتفاقية : .5

 منح التراخيص لمتعهدي النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . -أ

 مراقبة ومتابعة تطبيق أحكام وبنود االتفاقية . -ب
 

 تحديد سقف زمني لتنفيذ ما مطلوب في الفقرتين أ ، ب أعاله وكما يأتي : .3     
 . 31/1/2112فقرة )أ( : في موعد أقصاه          
 فقرة )ب( : تحديد مدة أصدار قرار مناسب بمنح الترخيص خالل أسبوع واحد من تاريخ تقديم          

 الطلب .                            

الوزارية بإلغاء مضمون األوامر  21/1/2112في  111/2233 الوزاري المرقم بالعدد  تم أصدار االمر

 .  المشار اليها أعاله الخاصة بتشكيل اللجنة السابقة وتكليف الجهات المذكورة أعاله بمهامها

 

 

 السكك الحديد الدولية في المشرق العربي  اتفاق .4

ة بموجب كتاب االمانة التنفيذي 1/7/2115المنعقد بتاريخ  السابعبناءاً على طلب اللجنة الوطنية باجتماعها 

فاتحت االمانة العامة لمجلس الوزراء مجلس النواب بموجب كتابها  ،3/2115/ 1في   23123المرقم 

ألهميتها بالنسبة  غرض االسراع في اقراراالتفاقل 23/9/2115في   51/13/31121ش ل/المرقم  

 للعراق أقتصادياً وأجتماعياً كونه يحتل موقع ستراتيجي مهم في العالم.

وتم أصدار القانون رقم  على االنضمام لالتفاق 05/00/5102عقدة بتاريخ المن صادق مجلس  النواب بجلسته
 . 5102( لسنة 23)
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 : االسكوا  سابعال فصللا
 

 ( المنعقدة في الرباط / 02أجتماعات دورة ) 58/0/5102 – 57يومي  المغربيةالمملكة : 
 

ً بالبريد االلكتروني وعدم  - لم يشارك العراق باجتماعات الدورة بسبب وصول رسالة الدعوة متأخرا

 وصولها من خالل وزارة الخارجية .

متابعة و عشر الخامسةالصادرة عن لجنة النقل بدورتها تنفيذ التوصيات أصدرت اللجنة وثيقة متابعة  -

وطلبت موافاتها بأخراإلجراءات المتخذة من جانب ، امل في المشرق العربي النقل المتكتنفيذ مكونات 

العراق بشأنها وذلك برسالة د. ريما خلف / األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 .31/2/2115المؤرخة في 

منظمة االسكوا بالوثائق التالية أستناداً الى ما ورد بوثيقة المتابعة وذلك بموجب كتاب وزارة  تم تزويدو

وهي  3/9/2115في  731/ب/3/5/3 الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات الخارجية المرقم بالعدد

 كاالتي :

، M5 ،M10 ،M15) أستبيان)أ( حول نسب تنفيذ أتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي للمحاور .1
M30 ،M40،M50  .( مع أستبيان )ب( حول نسب تنفيذ المحورين ذوي األهمية في أتفاق الطرق 

 

انضمام  سبق وأن تم أقرار مشروع -أستبيان حول نسب تنفيذ أتفاق السكك الحديدية في المشرق العربي  .2
لمتخذ في الجلسة االعتيادية ا 2113( لسنة 21العراق الى االتفاقية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

وأرسل الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه )حسب كتاب  15/1/2113الثانية والمنعقدة بتاريخ 
(.تم عرض مشروع قانون 1/12/2113في  7159الدائرة القانونية بوزراة النقل المرقم بالعدد 

وتم عرضه   11/11/2111ريخ المصادقة على االتفاقية للقراءة األولى من قبل مجلس النواب بتا
 . 15/11/2111للقراءة الثانية في 

أستبيان حول إنشاء وتفعيل اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في البلدان األعضاء في االسكوا مع  .3
 (.11مرافقات عدد)

 أستبيان مسح وضع السالمة الطرقية في البلدان األعضاء . .1
 المؤسسية والتشريعات لقطاع النقل .التقرير الوطني حول أوضاع الهياكل  .5
 . 2115-2111تقريرعن أهم تطورات النقل للعام  .2
 

  ( المنعقدة في القاهرة / 02أجتماعات دورة ) 54/00/5102 - 53جمهورية مصر العربية يومي : 

هورية قد مثل جمفر تخصيصات مالية  في الوزارة ، وبسبب عدم تولم يشارك العراق باجتماعات الدورة  -
العراق في االجتماعات السيد حيدر الكرعاوي الملحق التجاري في السفارة العراقية في القاهرة ، وقد 
أرسلت الينا التوصيات الصادرة عن أجتماعات لجنة النقل بموجب كتاب وزارة التجارة / دائرة العالقات 

 . 15/12/2115في  2/12223االقتصادية الخارجية بالعدد ظ

التي نصت على تسمية منسق وطني ممثالً عن جمهورية  توصيات االجتماع ( من22إشارة الى الفقرة )  -
مع األمانة التنفيذية للمنظمة في مشروع المنصة االلكترونية لنظام النقل المتكامل في العراق للتعاون 

تم تسمية المهندس مصطفى عبدالخضر عبد الصاحب مسؤول شعبة التخطيط والدارسات  .الدول العربية 
الً عن العراق في المشروع أعاله الوطنية ممثووحدة تكنولوجيا المعلومات في األمانة التنفيذية للجنة 

، وقد تم أعالم وزارة الخارجية بذلك  25/1/2112في  532/7131االمر الوزاري المرقم بموجب 
في بيروت بموجب كتاب وتم ابالغ سفارتنا  23/1/2112في  7117كتاب قسم التعاون الدولي  بموجب

 11/2/2112في  125//ب3/5/3ت الدولية المرقم بالعدد وزارة الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرا
 .لغرض ابالغ منظمة االسكوا بذلك
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االستبيان الخاص بمسح أوضاع السالمة ( من توصيات االجتماع تم ملء 17أشارة الى توصية رقم ) -
 11/1/2112في  2133المرورية من قبل مديرية المرور العامة بموجب كتابها المرقم بالعدد 

مديرية اإلحصاء الجنائي بموجب  –) بأستثناء بعض المعلومات التي تم المطالبة بها من وزارة الداخلية 
الجهاز المركزي لإلحصاء بموجب  –ة التخطيط ووزار 25/1/2112في  7199كتابنا المرقم بالعدد 
/ دائرة المنظمات والمؤتمرات  وتم تزويد وزارة الخارجية(  25/1/2112في  7193كتابنا المرقم بالعدد 

وتم اجراء الالزم من قبل  25/1/2112في  7121بموجب كتاب قسم التعاون الدولي بنسخة منه  الدولية 
 2/2112/ 11في  123/ب/3/5/3لعراق في بيروت بموجب كتابها وزارة الخارجية ومفاتحة سفارة ا

  .لغرض أرساها الى منظمة االسكوا 

 

صورة عن البند  7/1/2112في  5511تم تزويد مديرية المرور العامة بموجب كتابنا المرقم بالعدد  -

السادس )د( من جدول أعمال االجتماع المشار اليه أعاله ومرفقه تعليقات األمانة التنفيذية لمنظمة االسكوا 

على الطرق يرجى التفضل بالعلم ألخذ ما يلزم بموجبها  مروريةالسالمة الومسودة أعالن برازيليا بشأن 

. 
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رعية اللجان الف نية على استبدال عبارة )فموافقة السيد رئيس اللجنة ال حصلت    

ا من آلية تنظيم عمل اللجنة الوطنية الى  –( 9في المادة )الواردة (  الفقرة خامسا

عمل ( وذلك لتمييزها عن اللجنتين الوطنية والفنية فريق  )فرق عمل( ومفردها )

 .5/4/5102في  013المرقمة مذكرتنا موجب ب
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 موقف فرق العمل المشكلة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية لتسهيل النقل والتجارة لغاية 5/02/ 5102 

 

 الحد من انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون الناتج عن النقل البري : اسم فريق العمل-0

 االمانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة  القرار:

 2/2/5104في  02902كتاب وزارة النقل المرقم  رقم وتاريخ االمر الوزاري:

 انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون الناتج عن النقل البري التي تنظمها االمانة التنفيذية للجنة الوطنية تتولى اللجنة اختيار البحوث والدراسات لورشة عمل الحد من : مهام فريق العمل

 

 

 

 

 

 االجراءات المتخذة اسماء اعضاء فريق العمل ومكان عملهم ت

0 

ا  -0 /مدير عام دائرة السيطرة السيدة نسرين سامي وادي/رئيسا
ارة النوعية /وزالنوعية / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة 

 اللتخطيط
 /رئيس مهندسين/وزارة التخطيطهدى جاسم محمد /عضو -5
/ وبديلتها السيد المهندسة سوزان سامي جميل /عضو-3

بشائركمال محمد/مدير مركز التغييرات المناخية /وزارة البيئة/ 
 وزارة البيئة

معاون مدير فني /دائرة /احمد طالب عبد االمير /عضو-4
 والمتابعة /قسم البيئة/وزارة النقلالتخطيط 

رئيس كيميائيين / الجهاز /هيفاء عبد ابراهيم / عضو -2
 المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

مهندس /المهندس مصطفى عبد الخضر عبد الصاحب /عضو-2
/االمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة 

 االسكوا
/مترجم /االمانة التنفيذية مقرر اللجنة اسماء نصيف جاسم/-7

 للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 وتم اختيار سبعة بحوث مقدمة  2/11/2111تم عقد االجتماع االول في  -
تم اختيار ثالثة بحوث جديدة بحيث اصبح عدد البحوث  13/2/2115تم عقد االجتماع الثاني في  -

 ،  اللجنة ان يكون ورشة العمل ليوم واحد فقطعشرة ،واقترحت 
 نظراً لالزمة المالية التي يمر بها البلد تم تاجيل ورشة العمل الى اشعار اخر.  -
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 موقف فرق العمل المشكلة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية لتسهيل النقل والتجارة لغاية 5/02/ 5102 
 الفاحصة في الموانئ والمنافذ الحدوديةتوحيد الجهات  اسم فريق العمل :-5

 09/00/5104( ألجتماع اللجنة الوطنية بتاريخ 2رقم ) القرار:

  30/05/5104في  9924/33477رقم وتاريخ االمر الوزاري: 

 (بشكل صحيح  ولم يستطيع الفريق انجاز اعماله 1/11/2111في  7511/22333سبق وان تم تشكيل فريق العمل بموجب االمر الوزاري المرقم )

 دراسة الية فحص البضائع وخاصة المواد الغذائية في الموانئ والمنافذ الحدودية وتقديم المقترحات بشأن توحيدها  . -0 : مهام فريق العمل

البضائع بالسرعة المناسبة واقتراح اساليب حديثة لتقليل الفساد الحاصل تحديد الجهة صاحبة السلطة في المنافذ الحدودية في اصدار القرار النهائي بصالحية دخول وخرو   -5                    

 .في المنافذ من خالل استخدام التقنيات الحديثة

 

 االجراءات المتخذة اسماء اعضاء فريق العمل ومكان عملهم ت

5 

/الوكيل الفني /وزارة النقل /رئيس السيد بنكين ريكاني/رئيس اللجنة-0
 النقل والتجارةاللجنة الفنية لتسهيل 

مدير عام دائرة العالقات االقتصادية /السيد هاشم محمد حاتم/عضو -2

 الخارجية / وزارة التجارة

/مدير عام الهيئة العامة /عضو اللواء المهندس حكيم جاسم جسام -3

 للكمارك / وزارة المالية

مدير عام المديرية العامة /اللواء المهندس عصام صالح ياسين/عضو-4

 للمنافذ الحدودية / وزارة الداخلية

مدير عام دائرة السيطرة النوعية /السيدة نسرين سامي سوادي/عضو-2

 / الجهاز المركزي للتقييس

مدير عام مركز الوقاية   من االشعاع /السيدة بشرى علي احمد /عضو-2

 /وزارة البيئة

 الفنية /مدير عام دائرة االمور /السيد حازم عبدالرزاق الجميلي/عضو-7

 وزارة الصحة

مدير عام دائرة البستنة / وزارة /الدكتور صالح حسين جبر/عضو-8

 الزراعة

مدير عام جهاز المخابرات /السيد حقي اسماعيل ابراهيم /عضو-9

 الوطني العراقي

 مدير عام الدائرة الفنية / وزارة النقل/السيد علي صاحب علي /عضو-01

وزارة العلوم /والمتابعة /عضو السيد مدير عام دائرة التخطيط-00

 والتكنولوجيا

/مهندس /االمانة مقرر اللجنة السيد مصطفى عبدالخضر عبدالصاحب/-05
 التنفيذية للجنة الوطنية

)توحيد الجهات الفاحصة بجهة واحدة وتم اصدار التوصية التالية 54/3/5102تم عقد االجتماع االول في  -

النوعية يقوم بوضع المواصفات والمقاييس والتنسيق مع الجهات ذات هو الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة 

العالقة واجراءات الفحص في مختبراتها او اعتماد مختبرات الجهات االخرى  للمواد المستوردة او المنتج المحلي 

ي التخضع لك  ، وفك ارتباط الجهاز من وزارة التخطيط وان يكون هيئة مستقلة ذو هيكلية تتناسب مع المهام الجديدة

  الي ضغوط ، وتقوم الجهات االخرى بالمراقبة واجراء الفحص العشوائي داخل البالد ( .
مفاتحة  مجلس الوزراء باصدار  ) وتم اصدار التوصية النهائية  0/9/5102تم عقد االجتماع الثاني في  -

بالموضوع  والقوانين االخرى المتعلقةقرار لتشكيل لجنة لتعديل قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 

)الزراعة ، الصحة ، البيئة ،التجارة ، الصناعة( بحيث يكون بالنتيجة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 

هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن اصدار صالحية المواد التي تدخل للعراق فيما يمكن للجهات االخرى اصدار 

سيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتفك ارتباط هذه الجهات الرقابية من اللوائح الفنية بالتن

الوزارات المعنية وترتبط بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتستمر الجهات المعنية ومنها وزارة 

يان توج المحلي والمستورد لبالصحة على سبيل المثال ال الحصر بمراقبة االسواق المحلية واخذ العينات من المن

 .(مدى مالئمتها لالستهالك 
للجنة الوطنية بأجتماعها  (2قرار رقم)تم عرض توصية فريق العمل على اللجنتين الفنية والوطنية وتم اصدار  -

  التي تنص: 9/12/2115التاسع في 
قترح التجارية دراسة شاملة عن المالموافقة على توصية اللجنة الفنية )أ( على أن يقدم االتحاد العام للغرف  -أ

مع عرض آلية الفحص الحالية وأجراء مقارنة بين اإلجراءات الحالية والمستقبلية لغرض مناقشتها 

 وأقرارها في االجتماع القادم .

التأكيد على جميع الجهات العاملة في المنافذ الحدودية بمتابعة موظفيها ومحاسبتهم باستمرار وتكليف  -ب

العامة للمنافذ الحدودية بمراقبة تصرفات وسلوكيات الموظفين وتبليغ مراجعهم بمخالفاتهم المديرية 

 والعمل على تبسيط اإلجراءات وتقليل القترة الزمنية التي تستغرقها عملية االفراج عن البضائع .
 

 



 125  5102النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / التقرير السنوي للجنة الوطنية لتسهيل 

 

 

 االجراءات المتخذة اسماء اعضاء فريق العمل ومكان عملهم ت

 

 . 1/97/7093اجتماع اللجنة الو نية التاسع في فقرة ب  6قرار رقم  

اوال: متاق ة ومحاسبة الموظفين التاق ين لدوائر م ال املين في  افة المنافذ الحدودية قأستمرار ومراقبة 

 تصرفاتهم وسلو ياتهم وتبليغ مراج هم قمخالفاتهم.

 تستغرقها عملية االفراج عنثانيا : ال مل على تبسيط االجراءاك وتقليل الفترة الزمنية التي 

 البضائع.
 : 14/1/2116في  6151تم مفاتحة الجهات التالية بموجب كتابنا المرقم  -

 وزارة الزراعة/مكتب الوكيل الفني. .1

 وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. .2

 وزارة الصحة /مركز الوقاية من االشعاع .3

 وزارة الصحة/دائرة االمور الفنية .4

 الهيئة العامة للكمارك .5

 الهيئة العامة للضرئب .6

 جهاز االمن الوطني .7

 االتحاد العام للغرف التجارية .8
 وزارة النقل)الشركة العامة لموانئ العراق،الشركة العامة للنقل البري،المنشأة العامة للطيران المدني،الدائرة الفنية( .9

انه تم ارسال الدراسة  25/1/2116في  351قم اجابت اتحاد الغرف التجارية العراقية بموجب كتابها المر -

وسيقدم دراسة الجدوى  21/1/2116في  288االولية الخاصة بالموضوع بموجب كتابها المرقم 

 االقتصادية بعد استكمال المعلومات الالزمة. 

 27/1/2116في  4142اعلمتنا وزارة الزراعة /دائرة التخطيط والمتابعة بموجب كتابها المرقم  -

والمعنون الى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية و دائرة وقاية المزروعات ودائرة البيطرةبضرورة 

 االلتزام بتوصيات اللجنة الوطنية .

 24/1/2116في  1137و 28/1/2116في  1453ورد كتابين من الهيئة العامة للكمارك بكتابها المرقم  -

بيق قانون الكمارك والتعليمات النافذة في اجراءات والمعنون الى كافة المناطق الكمركية بوجوب تط

انجاز المعامالت الكمركية عند اخراج البضائع المستوردة من حوزة الكمارك ويتحمل مدير المركز 

 الكمركي الحدودي مسؤولية ذلك ومتابعة ذلك من قبلكم ومحاسبة الموظفين المخالفين لهذه التوجيهات.
حيث وبينت انها ماضية في  4/2/2116في  2199البري المرقم  ورد كتاب الشركة العامة للنقل -

محاسبة واستبدال الموظفين المقصرين وانها تطبق توصيات معالي السيد الوزير بشكل كامل من خالل 

 تبسيط االجراءات وازالة العوائق القانونية واالدارية والتنسيق مع بقية الدوائر في المنافذ الحدودية .

 



 126  5102النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / التقرير السنوي للجنة الوطنية لتسهيل 

 

 موقف فرق العمل المشكلة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية لتسهيل النقل والتجارة لغاية 5/02/ 5102 
 

 المواد التالفة والمرفوضة المكدسة في الموانئ اسم فريق العمل :-3

 0/4/2510بتاريخ  لوطنية السادس ( ألجتماع اللجنة ا20رقم ) القرار:

 55/9/5102في  7002/57412رقم وتاريخ االمر الوزاري: 

 (ولم يستطيع الفريق انجاز اعماله بشكل صحيح  71/9/2111في  7133/25923سبق وان تم تشكيل فريق العمل بموجب االمر الوزاري المرقم )

 وضع الية عمل مستعجلة لغرض التخلص من المواد التالفة والمرفوضة المكدسة في الموانئ. : مهام فريق العمل
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجراءات المتخذة اعضاء فريق العمل ومكان عملهماسماء  ت

3 

 
لمديرية العامة للمنافذ العميد اياد خضر عباس/رئيس اللجنة/ا -0

 الحدودية/وزارة الداخلية.
/ مأموركمركي/الهيئة العامة  للكمارك/وزارة نائل خليل ابراهيم/عضو -5

رك كمتم استبداله بالعضو صباح حسن عبدهللا/م.مدير/مديرية المالية. 
المنطقة الجنوبية بموجب كتاب المديرية العامة للمنافذ الحدودية المرقم 

 .21/11/2115في  13/17112ح/
/كيمياوي اقدم/قسم مراقبة الكيمياويات وتقييم يوسف مؤيد يوسف/عضو -3

 المواقع الملوثة/وزارة الصحة والبيئة.
تقييم يات وكيمياوي اقدم/قسم مراقبة الكيمياواسراء منقذ عبدالجبار/عضو/  -4

 المواقع الملوثة/وزارة الصحة والبيئة.
رئيس مالحظين/الشركة العامة لموانئ سهيل محمدعلي محمد/عضو/ -2

 العراق/وزارة النقل.

لم يتم عقد اجتماع لفريق العمل لحد االن بسبب عدم حضور اغلب اعضائه  -

 اضافة الى استبدال ممثل الكمارك الذي استغرق فترة طويلة جداً ولم ينجز

 فريق العمل اعماله لحد االن.

 8/11/2115في  31952تم التاكيد على فريق العمل بموجب كتابنا المرقم  -

 لسرعة انجاز اعماله.

الخاص  19/1/2116في  418/6535تم اصدار االمر الوزاري المرقم  -

 بترشيح السيد صباح حسن عبدهللا ممثال عن الكمارك الجنوبية.

ة /الدائرة الفنية قسم مراقبة الكيمياويات وتقييم تم تزويد وزارة الصحة والبيئ -

 6488المواقع الملوثة بصورة عن جرد المواد التالفة بموجب كتابنا المرقم 

 .19/1/2116في 
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 اختيار المكان والمساحة التي ستستخدم كحرم كمركي خار  ميناء ام قصر اسم فريق العمل :-4

 31/9/4510بتاريخ  لفنية الثالثأجتماع اللجنة ا القرار:

 0/7/5102في  2048/51247و    55/2/5102في 4871/09720رقم وتاريخ االمر الوزاري: 

 المكان والمساحة التي ستستخدم كحرم كمركي خار  ميناء ام قصرتتولى اللجنة اختيار  : مهام فريق العمل
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 قيادة//رئيس اللجنةعلي محسن شياعالعميد  -1
 /وزارة الداخلية.قوات حرس الحدود

/ مأموركمركي/الهيئة نائل خليل ابراهيم/عضو -2
)تم استبداله المالية.العامة  للكمارك/وزارة 

بالسيد صباح حسن عبدهللا/مديرية كمرك 
المنطقة الجنوبيةبموجب االمر الوزاري المرقم 

 (19/1/2112في  113/2535
/الشركة مساح//عضوحسام رحيم عبدالكريم -3

 العامة لموانئ العراق/وزارة النقل.
 

العالمنا ما تم  59/5/7093في  97072المرقم تم التأ يد على اللددددددر ة ال امة لموانيء ال راق قموجب  تاقنا 

 قصدد الموضوع .

 : 7/6/7093في  9/6/999105اعلمتنا اللر ة ال امة لموانئ ال راق قموجب  تاقهم المرقم  -

من الضددرور  ان تكون هناك سدداحاك للكمارك تسددتخدم للخزن البضددائع المترو ة او المحجو ة على ان يكون -9

 فقة الهيئة ال امة للكمارك  ونها الجهة ذاك اال تصاص والتي تستوفي رسوم  مر يةانلاء هذه الساحاك على ن

عملية نقل  افة البضائع مباشرة من ميناء ام قصر الى قغداد وا مال االجراءاك الكمر ية هناك ي ثر سلبا على -7

موانئ ال راق من نقلها ايرادادك الميناء قسددددددبب انخفاض ايراداك الخزن ومع هذا المانع لدى اللددددددر ة ال امة ل

 مباشرة الى قغداد.

 70/2/7093في  76315و 75/6/7093في  91127تم التا يد على فريق ال مل قموجب  تبنا المرقمة  -

 .2/99/7093في  50135و

دونم  9533تم اجراء الكلف الموق ي وتم تحديد الموقع المطلوب والمرشح استخدام   حرم  مر ي وقمساحة  -

قموجب  تاب  ( ام قصر وال ائدة لللر ة ال امة لموانئ ال راق2مقا  ة ) 90/90مة ضمن القط ة المرق

 .76/99/7093في  9/7/95/76616اللر ة ال امة لموانئ ال راق /قسم الل ون الهندسية المرقم 

تم عرض  على الدائرة القانونية/و ارة النقل وتم تزويدها قكافة اولياك الموضوع وسيتم استحصال موافقة  -

الهيئة ال امة للكمارك واصدار قيان  مر ي قالموضوع من قبل الهيئة ال امة للكمارك،وستقوم اللر ة ال امة 

 .للموانئ قأنلاء الساحة وتتحمل تكاليفها مقاقل اجور ارضية على البضائع المخزونة فيها
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 النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية اتفاقيةمتابعة  اسم فريق العمل :-2

 / أ (05قراراللجنة الوطنية بأجتماعها األول الفقرة ) القرار:

   53/7/5104في  2811/50871رقم وتاريخ االمر الوزاري: 

 وضع قواعد مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . 0 : مهام فريق العمل

 منح التراخيص لمتعهدي النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .. 5

 .وضع صيغة عقد النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .3

 .وضع صيغة وثيقة النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.4

 .مراقبة ومتابعة تطبيق احكام وبنود االتفاقية .2

 االجراءات المتخذة اسماء اعضاء فريق العمل ومكان عملهم ت
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ربان/ رئيس  - السيد أياد كمال الدين منسي .11
 / الشركة العامة للنقل البحري اللجنة

/ الدائرة الفنية / وزارة السيد حسين علوان  .11
 النقل 

/ مدير فرع االنسة خلود يحيى محسن .12
 التأمين البحري وكالة / شركة التأمين الوطنية  

/ مدير قسم  السيد علي عمران موسى .13
 التخطيط والمتابعة / الشركة العامة للنقل البري

/  السيد صباح فرحان تقي / مدير أقدم .11
 الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية 

 /  السيد عماد جواد عياش /مشاور قانوني .15
 الهيئة العامة للكمارك  

الشركة العامة للنقل /  السيدة آية أسعد حامد .12
 البحري

/ مسؤول شعبة النقل  السيد عادل شوكت .17
المركزي في قسم النقل التشغيل/ الشركة العامة 

 للسكك الحديد
/ الشركة العامة السيدة انتصار محمد تقي .13

 للنقل البحري / مقرر 
 

 عقدت اللجنة خمس أجتماعات ولم تنجز المهام المكلفة بها وهي كاالتي :  أجتماعات اللجنة :
  3/9/2111االجتماع األول في  -
  29/3/2115االجتماع الثاني في  -
 11/1/2115االجتماع الثالث في  -
 . 21/5/2115االجتماع الرابع  في  -
  21/11/2115االجتماع الخامس في  -

العالمهم بقرار اللجنة الفنية المتخذ  15/11/2114في  27615تم مفاتحة الشركة العامة للنقل البحري بكتابنا المرقم بالعدد  .1

المتضمن قيام الشركة العامة للنقل البحري بتقديم تقريرعن مراحل تنفيذ اتفاقية  31/9/2114المنعقد في في اجتماعها الثالث 
 النقل المتعدد الوسائط كونها تتولى رئاسة اللجنة الى اللجنة الفنية . 

في  31913رقم بالعدد تزويدنا بالنتائج المتحققة من أجتماعات اللجنة بموجب كتابنا الماللجنة لغرض تم التأكيد على   .2
15/12/2111  

م ولم يتلتزويدنا بتقرير عن مراحل تفعيل االتفاقية  17/12/2111في  32129كتاب أعاله بموجب كتابنا تم التأكيد على ال .3
 تقديم تقرير بذلك .

( في اجتماعها الخامس 8بقرار اللجنة الفنية رقم ) اوتزويده 16/3/2115في  11617تم مفاتحة رئيس اللجنة بموجب كتابنا  .4

 معالمتضمن التأكيد على ضرورة اإلسـراع بعقد االجتماع للجنة أعاله وأنجاز المهام المناطة بها  23/12/2114المنعقد في 
حسب مقترح ئط الذي يتضمن النقل المتعدد الوسا IRUوثيقة المنافيست الصادرة عن االتحاد الدولي للنقل الطرقي أعتماد 

السيد الوكيل الفني السابق/ رئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة باالجتماع أعاله  كدليل غير ملزم لغرض تسهيل مهمة 
  .اللجنة 

للنقل البحري ، النقل البري ، السكك الحديد العراقية، الخطوط الجوية العراقية ، تم مفاتحة السادة المدراء العامون لشركات  .5
وتزيدهم بقرار اللجنة  1/3/2115في  23153الهيئة العامة للكمارك ،  شركة التأمين الوطنية بموجب كتابنا المرقم بالعدد 

المتضمن التأكيد على هذه   1/7/2115( المتخذ في اجتماعها السابع  المنعقد بتاريخ 2الوطنية لتسهيل النقل والتجارة رقم )
م الموكلة الى تشكيالتكم لتنفيذ أتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية الشركات لالسراع في أنجاز المها

 حيز التنفيذ. لغرض أدخالها
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عدم أستئناف اللجنة ألعمالها بسبب أنتقال المقر  22/3/2115في  2933الشركة العامة للنقل البحري بكتابها المرقم بينت  .6
على ضرورة التنسيق  31/3/2115في  25522أكدت األمانة التنفيذية بموجب كتابها المرقم بالعدد الى محافظة البصرة ، و

وإستبدال رئيس اللجنة التابع للشركة بآخر من سكنة بغداد لغرض تسهيل وتسريع عمل اللجنة طالما أن جميع أعضاءها من 
 .ألستئناف أجتماعاتها سكنة بغداد 

 . 3/11/2115في  31221دين في الفقرتين )ي، ك( بموجب كتابنا تم التأكيد على كتابينا الوار .7
 22/3/2115أن اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة برئاسة معالي السيد الوزير قد أكدت بأجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ  .8

 وقد تم تبيليغ الجهات أعاله بالقرار بموجب ب ( على ضرورة اإلسراع بتطبيق االتفاقية وأدخالها حيز التنفيذ. -1قرار )

 . 31/3/2115في  25522كتابنا المرقم بالعدد 

يتضمن دراسات ومنشورات ونماذج عن النقل المتعدد الوسائط بموجب كتابنا  CDزويد اللجنة بقرص تم ت .9
 لغرض االستفادة منها . 13/11/2115 32313المرقم بالعدد 

على ألغاء اللجنة وتكليف الدائرة القانونية ودائرة العقود والتراخيص  31/12/2115حصلت موافقة السيد الوزير بتاريخ  .11
 بذلك :  21/1/2112في  121/2233في الوزارة على اآلتي وصدر االمر الوزاري المرقم 

 تكليف الدائرة القانونية بوضع ما يأتي بموجب أحكام االتفاقية :  .3

 د مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية وضع قواع -ث

 وضع صيغة عقد النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . -ج

 وضع صيغة وثيقة النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . -ح
 تكليف دائرة العقود والتراخيص بما يأتي بموجب أحكام االتفاقية : .4

 التراخيص لمتعهدي النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .منح  -ج

 مراقبة ومتابعة تطبيق أحكام وبنود االتفاقية . -د

 تحديد سقف زمني لتنفيذ ما مطلوب في الفقرتين أ ، ب أعاله وكما يأتي : - 
 . 31/1/2112فقرة )أ( : في موعد أقصاه  -         

 فقرة )ب( : تحديد مدة أصدار قرار مناسب بمنح الترخيص خالل  أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب . -     
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 موقف فرق العمل المشكلة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية لتسهيل النقل والتجارة لغاية 5/02/ 5102 

 

 توحيد الوثائق بوثيقة موحدة اسم فريق العمل : -2

 00/00/5104اجتماع اللجنة الفنية الرابع بتاريخ  القرار:

 01/05/5102في  0538/33257و 52/01/5102في  9192/31144و 07/3/5102في  5555/01772رقم وتاريخ االمر الوزاري: 

والتصريحة الكمركية والتأمينات الضريبية مع   العمل على    بحث االجراءات الفنية الالزمة لتوحيد االجراءات بوثيقة موحدة تشمل كشف المحتويات )المنافيست( : مهام فريق العمل

 اعتمادها بالصيغة االلكترونية.

 

 

 االجراءات المتخذة اسماء اعضاء فريق العمل ومكان عملهم ت
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مدير /  / رئيس اللجنةوميض خالد حمدالسيد  .1
 عام /الهيئة العامة للكمارك/وزارة المالية

الشركة العامة /  عبدالرزاق عيدان عليالسيد  .2
 وزارة النقل للنقل البري/

مدير قسم / السيد اركان سعيد ياسين .3
مدير فرع التأمين البحري وكالة / شركة المكاتب/

 التأمين الوطنية  
مدير قسم م./  جمهور سمير سربتالسيد  .1

 الهيئة العامة للضرائب/  االعمال التجارية
 الهيئة العامة/  مديرم./  ضياء كامل جوديالسيد  .5

 للضرائب
الهيئة /   مبرمج اقدم/ رياض حاتم عبيدالسيد   .2

 العامة للضرائب
/حقوقي/الشركة العامة السيد محمد علي مجلد .7

 للنقل البري
/ر.مهندسين/م.مدير قسم السيد احمد عودة عبود .3

 البحوث/وزارة النقل
/مشاور قانوني السيد جاسم محمد خلف .9

 لالنقمساعد/مقرر اللجنة/االمانة التنفيذية/وزارة 
 

 04/4/5102عقد االجتماع االول  -
 52/4/5102عقد االجتماع الثاني  -
 04/2/5102عقد االجتماع الثالث -
وصدرت التوصية )ضرورة القيام بزيارة ميدانية لمينائي ام  31/8/5102عقد االجتماع الرابع  بتاريخ  -

 قصر الشمالي والجنوبي(
)تم االطالع على كيفية ادخال  1/9/2115بتاريختمت زيارة لجنة توحيد الوثائق الى محافظة البصرة  -

المعلومات الى الحاسبة واصدار التصريحة الكمركية وزيارة الى ادارة النقل البري والهيئة العام للضرائب 
 وكيفية ملئ المعلومات حول البضائع الواردة الى الميناء(

ائق كل من التامينات الضريبية اللجنة لم تتوصل الى توحيد الوث 13/12/2115عقد االجتماع الخامس  -
والكمركية والنقل البري وغيرها من الرسوم لالسباب انه كل جهة تعمل وفق قانون خاص بها، مع االشارة 

 الى ان يمكن توحيد وثائق الضرائب والكمارك لكونهما من وزارة واحدة هي المالية .

 .5/11/2115في  31819تم التاكيد على فريق العمل بموجب كتابنا المرقم  -

وتم تنظيم محضر من قبل اللجنة يتضمن امكانية دمج وثيقة الكمرك مع الضريبة بنموذج مع عدم امكانية  -

 .وسيعرض على اللجنة الفنية  29/12/2115بتاريخ  دمج وثيقة المنافيست واجور الموانئ 



 131  5102النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / التقرير السنوي للجنة الوطنية لتسهيل 

 موقف فرق العمل المشكلة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية لتسهيل النقل والتجارة لغاية 5/02/ 5102 
 اعداد مشروع قانون النافذة الواحدة في المنافذ الحدودية اسم فريق العمل :-7

 3/3/5102اللجنة الفنية السادس بتاريخ  القرار:

 5102/  08/2في  4792/09209و  01/2/5102في  4298/08782و  3/2/5102في  4345/08021و  0/2/5102في  4551/07877رقم وتاريخ االمر الوزاري: 

 0195/33174و  31/05/5102في  5224/32082و  55/05/5102في  5308/34210و  03/01/5102في  7718/58820و  31/2/5102في  2012/51421و 

 .55/01/5102في  8985/59820و  50/05/5102في  528/34451و  02/00/5102في  9228/30220و  55/00/5102في  9808/35532و  8/05/5102في 

 يتولى فريق العمل على اعداد مشروع قانون النافذة الواحدة في المنافذ الحدودية . : مهام فريق العمل

 ك اسماء اعضاء فريق العمل ومكان عملهم االجراءات المتخذة

ولم تتوصل الى اعداد القانون السباب عده عقدت اللجنة ثمان اجتماعات 
 منها:

 احالة رئيس اللجنة على التقاعد. .1
انشغال رئيس اللجنة في المنافذ الحدودية نتيجة ذكرى اربعينية   .2

 االمام الحسين)ع( وانذارات اخرى.
 تم التاكيد على الفريق ألنجاز اعماله بموجب كتبنا المرقمة  .3

يق العمل وعدم استطاعته يالحظ توسع كبير في عدد اعضاء فر .4

حسم الموضوع وعدم حضور عدد من االعضاء بشكل مستمر 

وتحقيق اي تقدم يذكر رغم تقديم مقترحات من االمين التنفيذي 

 لحسم الموضوع.

فاتحت االمانة التنفيذية للجنة الوطنية بكتب رسمية بتوقيع السيد  .5

م وبرنامج االم WCOالوزير كل من منظمة الكمارك العالمية 

ومنظمة االسكوا بموجب كتبنا المرقمة  UNDPالمتحدة االنمائي 

 29/6/2115في  21363و  29/6/2115في  21364

 وتمت اجابة المنظمات كما ياتي: 29/6/2115في  21365و
 .16/7/2115منظمة الكمارك العالمية بموجب رسالتها في  .أ

اجاب  برنامج االمم المتحدة االنمائي/المركز االقليمي في القاهرة .ب

بتكليف مكتب بغداد التابع للبرنامج  13/8/2115بموجب رسالته في 

ونتيجة لوقوع المكتب في المنطقة الخضراء يتعذر عقد اجتماع للجهتين 

في مكان واحد، وعليه من المؤمل عقد اجتماع فيديوي في مركز 

 الوزارة مع المكتب اعاله.

 

 
 /المديرية العامة للمنافذ الحدودية عبدالكريم كاظم حديديد الحقوقي / العق .1
 معاون مدير عام دائرة السيطرة النوعية / وزارة التخطيط 1م1 صباح عزيز حسن 1د  .2
 مدير القسم القانوني / دائرة السيطرة النوعية / وزارة التخطيط  1 السيدة لبنى داوود سلمان .3
 زارة الداخلية المديرية العامة للمنافذ الحدودية  /و 1 العقيد حميد عبد محمد .1
 المستشار القانوني / الهيئة العامة للكمارك / وزارة المالية  1 السيد عبد الستار جبار شاكر .5
 مدير الحاسبة / الهيئة العامة للكمارك / وزارة المالية  1 السيد مؤيد محمد علي قدوري  .2
 رائب / وزارة المالية القسم القانوني / الهيئة العامة للض1معاون مدير  1 السيد زياد محمد هادي  .7
 قسم المعلومات الفنية / الهيئة العامة للضرائب / وزارة المالية1معاون مدير  1 السيد  ضياء كامل جودي  .3
قسم االعمال التجارية والمهن / الهيئة العامة للضرائب / وزارة  1معاون مدير 1 السيد جمهور سمير سربت .9

 المالية
 قسم الحاسبة االلكترونية / الهيئة العامة للضرائب / وزارة المالية 1مبرمج اقدم 1 السيد رياض حاتم عبيد  .11
 /وزارة التجارة  قسم االستشارات/  يةالقانونيالدائرة  1 السيد احمد موسى محميد  .11
 مبرمج اقدم /الشركة العامة لتجارة الحبوب / وزارة التجارة  1 السيد عدي عبد كاظم محسن  .12
 مدير قسم االستشارات / الدائرة القانونية / وزارة التجارة 1مشاور قانوني1 هاشم صابطالسيدة ابتهال   .13
مهندسين اقدم / الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية / وزارة  1ر1 السيد اوس علوان محمد  .11

 التجارة
 صاالت فني / الشركة العامة لالتصاالت والبريد/ وزارة االت1 السيد حسن جاسم صكر .15
 قانوني / الشركة العامة لالتصاالت والبريد/ وزارة االتصاالت 1 السيدة اسماء جاسم علي  .12
 قانوني / الشركة العامة لالتصاالت والبريد/ وزارة االتصاالت 1 السيد خالد لطيف عبد هللا  .17
مات / وزارة مشاور قانوني /الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلو 1 السيد احمد رياض هادي  .13

 االتصاالت 
رجمين /الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات / وزارة بم 1معاون ر 1 السيد مازن فاخر داغر  .19

 االتصاالت
 اون مدير /المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / البنك المركزي العراقي /مع السيد حازم عبيد عزيز  .21
 معاون مديرقسم ادارة شؤون النقل البحري والموانئ/الدائرة الفنية /  وزارة  / السيد حسين علوان احمد  .21

 النقل                                                                                                               
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قانونية للنافذة  33،35قامت االمانة التنفيذية بترجمة التوصيتين ج. 

الواحدة الصادرة عن اللجنة االقتصادية ألوربا التابعة لالمم المتحدة 

وتم توزيعها على الوزارات والدوائر المعنية حسب توصية منظمة 

 .WCOالكمارك العالمية 

  29/7/2115في  اجابت منظمة االسكوا بموجب رسالتها االلكترونية -د

عن  استعدادها ألقامة دورة تدريبية لمجموعة من المختصين 

العراقيين حول المشروع في بيروت على ان تتحمل الحكومة العراقية 

تكاليف السفر واالقامة في بيروت ،وتم االعتذار بموجب موافقة السيد 

الوكيل الفني لعدم توفر التخصيص المالي الالزم بكتابنا المرقم 

 .6/11/2115في  28122

نظراً لعدم حصول تقدم في عمل فريق العمل نرفق ربطاً المقترحات  -هـ

المقدمة من قبل االمين التنفيذي للجنة الوطنية لتعديل بعض القوانين 

النافذة بدالً من اصدار قانون جديد او اعداد مسودة مشروع القانون 

م الوطنية جنة الفنية ثمن قبل االمانة التنفيذية، ونقترح عرضها على الل

بأعتبار ان جميع الجهات المعنية ممثلة فيهما لغرض اقرارها ورفعها 

 الى مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس شورى الدولة.

في  31821تم التاكيد على فريق العمل بموجب كتبنا المرقمة  -و

بضرورة انجاز فريق  12/1/2116في  5911و 5/11/2115

ج والتوصيات الينا بالسرعة الممكنة ألهمية العمل واحالة النتائ

 الموضوع.

 

 
 مدير قسم النقل الجوي والطيران/ الدائرة الفنية / وزارة النقل 1 السيد حمودي علي حسن .22
 معاون مدير قسم شؤون النقل البري الدائرة الفنية /  وزارة النقل 1 السيد علي حسون خضر .23
 مدير قسم القانوني / الشركة العامة للنقل البري / وزارة النقل  1 السيد بسيم حسين عطوان  .21
 مهندسين / دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة النقل  1ر 1 السيد احمد عودة عبود .25
 مهندس/ مسؤول شعبة التخطيط والدراسات /االمانة التنفيذية /  1 السيد مصطفى عبد الخضر عبد الصاحب  .22

 وزارة النقل                                                                                                          
مسؤول وحدة االصالح االداري والقانوني/ االمانة التنفيذية / وزارة مشاور قانوني /  1 السيد جاسم محمد خلف. 27

 النقل/ مقرراللجنة
 شركة التامين الوطنية /وزارة المالية. مبرمج اقدم/السيد اثير فاضل راضي.  23
 /مدير فرع التامين البحري/شركة التامين الوطنية/وزارة الماليةالسيدة خلود يحيى محسن.  29
 .فيزياوي اقدم/مركز الوقاية من االشعاع/وزارة الصحة والبيئةالسيد الزم خنصير شويع. 31
 ي للرقابة والبحوث/وزارة الصحة والبيئة.صيدالني خبير/المركز الوطنالسيد فيصل عبدالقادر.  31
 /الشركة العامة لتسويق االدوية /وزارة الصحة والبيئةالسيد ماجد كريم كاظم.  32
 .معاون مدير قسم الرقابة الصحية في دائرة الصحة العامة /وزارة الصحة والبيئةد.علي حسين التميمي.  33
 عد/دائرة التخطيط والمتابعة/وزارة التجارة.مشاور قانوني مسا السيد وسام حسن عبدهللا.  31
 .م.مدير/دائرة التخطيط والمتابعه/وزارة التجارةالسيد علي غضبان حميدي.  35
 .مهندس/دائرة التخطيط والمتابعة/وزارة التجارةالسيد زهير طارق صادق.  32
 /مديرية شؤون االقامة/وزارة الداخليةالمقدم فؤاد كريم ربيع.  37
 /مديرية شؤون الجوازات/وزارة الداخلية م احمد حسين جاسمالمالز.  33
 /م.قسم تقنية المعلومات/الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية/وزارة التجارةالسيدة اسماء صالح محمدعلي.  39
 ةالتجارر.مالحظين/القسم القانوني /الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية/وزارة السيد وسام فيصل ناعم/.  11
 /م.مدير /الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن/وزارة التجارةحيدر السيد علي محيي.  11
 /م.ر.مهندسين/الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن/وزارة التجارةالسيد علي صالح نور . 12
 /قسم النقل المركزي/وزارة التجارةالسيد حسن علي حسين. 13
 /مدير قسم الفني/الشركة العامة للنقل البري/وزارة النقليد ياسينالسيد اركان سع. 11

  /صيدالني/دائرة االمور الفنية /قسم الصيدلة /وزارة الصحة والبيئةالسيدة صفية حسون سلطان. 15

 

 
 المرافقات/

 مقترحات االمين التنفيذي
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 الحدودية المنافذ في الواحدة االلكترونية النافذة فقرات ابرز

 
 

 . اإلجراءات النجاز للوثائق االلكترونية النسخ قبول .أ

 . الكمركية لالقرارات االلكتروني التقديم.ب

 .والتصدير االستيراد ألجازات االلكتروني التقديم.  

 .جواا  المشحونة البضائع لقائمة االلكتروني التقديم.  د

 .بحراا  المشحونة البضائع لقائمة االلكتروني التقديم. هـ

 .المنشأ شهادة ألصدار االلكتروني التقديم. و

 .االخرى والتكاليف الكمركية والرسوم للضرائب االلكتروني الدفع. ز

 .الكمركية الرسوم السترداد االلكتروني التقديم. ح

 .األخرى الدول مع الحدود عبر بالتجارة المتعلقة للمعلومات االلكتروني بالتبادل االلتزام. ط

 .األخرى العالم ودول العراق بين الكتروني بشكل المنشأ شهادات تبادل. ي

 .األخرى العالم ودول العراق بين النباتية والصحة الحيوانية الصحة شهادات تبادل. ك

 الى الحاجة دون التأمين وشركات المصارف قبل من الكترونية بطريقة االعتماد رسائل سحب. ل

 مستندات ورقية. إيداع

 .(للوصول سابق تجهيز) يسمى ما أو للبضائع المسبق االلكتروني التخلص. م

ا  الالزمة واإلجراءات والضوابط التعليمات ونشر وضع. ن  .الكترونيا
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 مقترحات االمين التنفيذي بتعديل القوانين التالية و كما ياتي:

 المعدل  0984لسنة  53قانون الكمارك رقم اوالا : 

( مع تعديل تسلسالت 1تعاريف و مبادئ عامة وتكون بتسلسل )المادة  –اضافة مادة جديدة الى الباب االول 

 المواد االخرى:

 تراعى في جميع االجرءآت الكمركية مبادئ التبسيط و العلنية و الشفافية و تطبيقاً لهذه المبادئ تتولى:  1المادة 

ادارة الكمارك االخذ باالساليب الحديثة و النظم المتقدمة و المتطورة فيما يتعلق بسير المعامالت الكمركية و 

 خاصة لجهة قبول بيانات الحمولة )المانيفيست( و التصريح عن البضاعة و سائر المستندات 

 والمعلومات المتعلقة بها الكترونياً.

ا :   5105لسنة  78و المعامالت االلكترونية رقم قانون التوقيع االلكتروني ثانيا

 لها و كما ياتي: التالية التسلسالت تعديل مع -بتسلسل حادي عشر  -0-اضافة فقرة جديدة الى المادة  -0
 السجالت االلكترونية: المعلومات و قواعد البيانات التي تنشأ و تخزن بوسائل الكترونية. -حادي عشر   

 

 و يكون بتسلسل ) ( مع تعديل التسلسالت التالية له وكما ياتي: -فقرة اوال -3- اضافة بند جديد الى المادة -5
 معامالت التجارة و النقل و تشمل التصدير و االستيراد و الترانزيت و كل ما يتعلق بها.-ج
 

ا  -3-تعديل البند )د( من المادة  -3  و تقرأ كما يأتي: -فقرة ثانيا
 شكلية معينة باستثناء ما ورد في البند ج من الفقرة اوالً من هذه المادة(.)المعامالت التي رسم لها القانون 

 

ا لالتي: -االوراق التجارية و المالية االلكترونية  -الفصل السادس  -53-اضافة فقرة جديدة الى المادة  -4  وفقا
 ً رونية بما السجالت االلكتتستخدام المعايير الدولية في تنظيم المستندات و االورق التجارية و المالية و  -ثالثا

 يضمن مقبوليتها في حل النزاعات القضائية على المستويين الوطني و الدولي.
 

 مع تعديل تسلسالت المواد التالية: -احكام ختامية–الى الفصل الثامن  58اضافة مادة جديدة بتسلسل  -2
ن يحة او الغير دقيقة او الناقصة ميحدد المستفيدون من هذا القانون مسؤولية ادخال البيانات الغير صح -اوالً 

 قبل المستخدمين.

 ً يكون نطاق سريان هذا القانون في كافة انحاء جمهورية العراق بما فيها كافة المنافذ الحدودية البرية  -ثانيا

 و البحرية و الجوية.

 ً  الكترونياً.تكون الشركة مسؤولة عن تأمين حماية و جودة تبادل و حفظ البيانات و امن التجارة  -ثالثا
 

ا من المادة  -2  و تقرا كما ياتي : 58 -اضافة كلمة وزير المالية الى الفقرة ثانيا
 )للوزير ووزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون(

ا   .اعداد و تشريع نظام النافذة االلكترونية الواحدة في المنافذ الحدودية بصالحية مجلس الوزراء -ثالثا
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 موقف فرق العمل المشكلة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية لتسهيل النقل والتجارة لغاية 5/02/  5102 

 
 العامة للمناطق الحرة()لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للكمارك والهيئة 5101( لسنة 4وضع التعديالت الالزمة على البيان الكمركي رقم) اسم فريق العمل :-8

 53/05/5104االجتماع الخامس للجنة الفنية بتاريخ  القرار:

 الصادر من وزارة المالية 53/8/5102في 3252/70082رقم وتاريخ االمر الوزاري: 

 ( من قانون الهيئة العامة للمناطق5الذي يتعارض تطبيقه مع المادة) 5101( لسنة 4) وضع التعديالت الالزمة على البيان الكمركي رقمتتولى  : مهام فريق العمل

ا ألستيفاء مكررة على نفس البضاعة.                         الحرة تجنبا
 

 ك اسماء اعضاء فريق العمل ومكان عملهم االجراءات المتخذة

، وتم التاكيد بموجب كتابنا  52/2/5102في  07320تم مفاتحة وزارة المالية/الدائرة االدارية بموجب كتابنا المرقم  -
 .9/8/5102في  53343المرقم 

حول اعالمنا عن نتائج اعمال  3/00/5102في  31251تم مفاتحة وزارة المالية/الدائرة االدارية بموجب كتابنا المرقم  -
 فريق العمل.

 المنا عن نتائج اعمال فريق العمل.حول اع  09/0/5102في  2211تم التاكيد على فريق العمل بموجب كتابنا المرقم  -
ومرفقه محضرين ألجتماع اللجنة مدار البحث  0/5/5102في  352اجابت الهيئة العامة للكمارك بموجب كتابها المرقم  -

 وكما يلي: 50/0/5102في  0181بانتظار مصادقة السيد وزير المالية بموجب كتاب الهيئة العامة للكمارك المرقم 

 و انت التوصياك: 5/1/7093االجتماع االول قتاريخ اجتمع فريق ال مل  .0

 تعديل االمر الوزاري الذي شكلت بموجبه اللجنة ليصبح تعديل القرار الكمركي وليس تعديل البيان الكمركي. .أ

 تقديم كل طرف اية اشارة الى التعديل في التعليمات والقرار اعاله. .ب
 و انت التوصياك: 97/99/7093اجتمع فريق ال مل االجتماع الثاني قتاريخ  .5

استيفاء اجور الكشف مرة واحدة لالرسالية المراد تسويقها الى المنطقة الحرة عند ترويج معاملة ترسيمها في  .أ

 كمرك المنطقة الحرة.

( من القرار اعاله وشطب اخر كلمة من الفقرة)عن كل مركبة( لكي يكون عبارة الفقرة مستقر 5تعديل الفقرة ) .ب

 وذات معنى واحد.

الحاجة الى وجوب استحصال موافقة مدير المنطقة الكمركية على التسويق بل يقتصر الموافقة على موافقة  عدم .ت

 مدير منفذ االدخال على تسويق االرسالية الى المنطقة الحرة.

ان المنافيست يوضح فيه المقصد النهائي للبضاعة فأن أشير فيه الى المقصد النهائي للبضاعة)المنطقة الحرة( فال  .ث

 ( من القرار اعاله.5موجب اتخاذ مايلزم ألستيفاء اجور تسويق االرسالية وفق ماورد في الفقرة )

 
/مستشار السيد عبدالستار جبار شاكر .1

قانوني/ رئيس اللجنة/الهيئة العامة 
 للكمارك/وزارة المالية

 
ور /مشااالنسة انوار صبحي جاسم -5

/ وزارة الحرة قانوني/الهيئة العامة للمناطق
 المالية

السيد مصطفى عبدالعظيم -3
/م.ر.مهندسين/ الهيئة العامة للمناطق عبدالنبي

 /وزارة الماليةالحرة
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 136  5102النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / التقرير السنوي للجنة الوطنية لتسهيل 

 موقف فرق العمل المشكلة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية لتسهيل النقل والتجارة لغاية 5/02/  5102 

 
 تصنيف التجار اسم فريق العمل :-9

 0/4/5102اللجنة الوطنية السادس بتاريخ ( اجتماع 8رقم ) القرار:

 الموجه الى وزارة التجارة والجهات االخرى 2/7/5102في  51918بموجب كتابنا المرقم رقم وتاريخ االمر الوزاري: 

 جارة التخصصية.عادة النظر قتصنيف التجار قاتجاه التخصص و يادة الخبرة و لق فرص منافسة حقيقية وذلك لغرض تلجيع التأ : مهام فريق العمل

 ك اسماء اعضاء فريق العمل ومكان عملهم االجراءات المتخذة

بضرورة الموافقة على قرار  17/5/2115في  12519تمت مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون اللجان بكتابنا المرقم  -
 التجارة.( وتعميمها على االتحاد العام للغرف التجارية وكذلك وزارة 3رقم )

بأعادة النظر  7/2/2115في  51/3/13932ابلغتنا االمانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون اللجان بكتابها ذي العدد :ش ل  /ص/ -
كان الكتاب ، وبتصنيف التجار باتجاه التخصص وزيادة الخبرة وخلق فرص منافسة حقيقية وذلك لغرض تشجيع التجارة التخصصية

 جارة / مكتب الوزير.موجه الى وزارة الت
باقتراح من وزارة النقل لتشكيل فريق عمل من  2/7/2115في  21913تمت مفاتحة وزارة التجارة /مكتب الوزير بكتابنا المرقم  -

المختصين في وزارة التجارة واالتحاد العام للغرف التجارية مع امكانية اشراك جهات اخرى ألعداد دراسة وافية لغرض تنفيذ التوصية 
 اعاله.

 .11/3/2115في  23253تم التاكيد على الموضوع اعاله بكتابنا المرقم  -
 2/9/2115في  1112ومرفقه كتاب دائرة تطوير القطاع الخاص المرقم  11/9/2115في  232اعلمتنا وزارة التجارة بكتابها المرقم  -

 بينت االتي:
المتبعة في اصدار هويات التجار حيث بين بأن اصدار الهوية من اختصاص تم زيارة اتحاد الغرف التجارية العراقية لمناقشة االلية  -1

غرفة تجارة بغداد حصراًوان االلية التي تتبعها الغرفة تعتمد على تصنيف )ممتاز ، أول ، ثاني ، ثالث ، رابع ( استنادا على القدرة 
 .المالية للتجار مع االخذ بنظر االعتبار سمعة التاجر وتزكيته داخل السوق

تتضمن الهوية التخصص وفق عمل التاجر ونوع السلع التي يتعامل بها على سبيل المثال )تجارة مواد ، تجارة غذائية ، تجارة البسة  -2

 ، تجارة مواد كهربائية ، ..(. 

عمل المختص المتضمن ترشيح عضو من االتحاد لفريق ال 8/11/2115في  4428وردنا كتاب االتحاد الغرف التجارية العراقية المرقم  -

 بأعادة النظر بتصنيف التجار.

 ومرفقه كتاب االتحاد الغرف التجارية. 16/11/2115في  31719تمت مفاتحة وزارة التجارة /مكتب السيد الوكيل االداري بكتابنا المرقم  -

دائرة تطوير القطاع  ومرفقه كتاب وزارة التجارة/ 16/12/2115في  33976تمت مفاتحة اتحاد الغرف التجارية /بكتابنا المرقم  -

الذي اشارت فيه ان تصنيف التجار يتم وفقاً للمادة السابعة عشر والمادة الثامنة عشر من  9/12/2115في  1811الخاص ذي العدد 

 النظام الداخلي ألتحاد الغرف التجارية العراقية.
 ترد النتائج لحد االنلم  . 21/1/2112في  2213بنا المرقم بموجب كتاعلى الكتاب اعاله تم التاكيد 

 
/اتحاد السيد هاشم بدن علي .1

 الغرف التجارية العراقية

/اتحاد السيد ثامر فاضل عباس .5
 الغرف التجارية العراقية
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 موقف فرق العمل المشكلة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية لتسهيل النقل والتجارة لغاية 5/02/  5102 

 الطرق الخارجيةهواتف طوارئ  اسم فريق العمل :-01

 50/4/5102( فقرة )ب( اجتماع اللجنة الفنية السابع بتاريخ 0رقم ) القرار:

 31/05/5102في  5242/32070رقم وتاريخ االمر الوزاري: 

 علي   اعداد دراسة وتوصياك لتنفيذ منظومة هواتف  وارئ للطرق الخارجية تنفيذا  لمتطلباك اتفاق الطرق الدولية في الملرق ال رقي الذ  صادقت : مهام فريق العمل

 .7002لسنة  35جمهورية ال راق قموجب القانون رقم                         

 

 

 ك عملهماسماء اعضاء فريق العمل ومكان  االجراءات المتخذة

 وقد اتفق المجتمعون على مايأتي: 02/05/5102عقد االجتماع االول بتاريخ 

ضرورة مفاتحة هيئة االتصاالت واالعالم لغرض استحصال موافقتها على المشروع لكونه سينفذ على  -9

شبكات الهاتف النقال وان شركات الهاتف النقال هي تابعة للهيئة ،حيث سيتم تخصيص رقم هاتف 

موحد لكافة انحاء العراق على شبكات النقال ووضع الحلول الهندسية لتنفيذه لتأمين اتصال طوارئ 

المواطن المستغيث بغرفة عمليات وزارة الداخلية، وان يكون االتصال مجاني بحيث تتحمل شركات 

 الهاتف النقال تكاليف هذه الخدمة كتبرع من جانبها لكونها بسيطة جداً.

قع الشخص المستغيث المتصل من خالل شبكات الهاتف النقال وتخويل هذه أدخال خاصية تحديد مو -7

 الصالحية لغرفة العمليات حصراً لغرض توجيه فعاليات الطوارئ بأتجاه موقع الحادث.

وضع شروط والية لكشف نداءات االستغاثة الوهمية او ذات االهداف والغايات المشبوهة او االستخدام  -5

 علين.السلبي ورصد ومحاسبة الفا

ً بين السيد رئيس فريق العمل والسادة ممثلي وزارة االتصاالت والبريد لتحديد الجهة  -6 التنسيق هاتفيا

 التي ستقوم بمفاتحة هيئة االتصاالت واالعالم هل هي وزارة االتصاالت  ام وزارة النقل.

عة وتضم سا 24تشكيل غرفة عمليات طوارئ الطرق الخارجية في وزارة الداخلية تعمل على مدى  -3

ممثلين عن مديرية المرور العامة ، مديرية الدفاع المدني العامة،مديرية شرطة النجدة ،مديرية 

االسعاف الفوري في وزارة الصحة ،جهاز االمن الوطني ،وزارة االتصاالت وتكون مهمتها استالم 

فظات او المواقع نداءات االستغاثة وتوزيعها على شكل اوامر وايعازات الى جهات الطوارئ في المحا

 القريبة من الحادث.

يعد هذا االجتماع اولياً على ان يحدد موعد االجتماع الثاني الحقاً بالتنسيق بين السادة اعضاء فريق  -6

العمل بعد ان يقوم كل عضو باالتصال بمراجعه لغرض انضاج االفكار والمقترحات حول تنفيذ 

 المشروع.

 من قبل الشركة العامة لالتصاالت.اعاله  4الزلنا بأنتظار حسم الفقرة  -2

في  41/415وردنا كتاب وزارة االتصاالت/الشركة العامة لالتصاالتوالبريد ذي العدد ن ض/ -8

بمفاتحة هيئة االعالم واالتصاالت ،بتحديد ارقام هواتف مختصرة مجانية و كذلك انشاء  19/1/2116

 غرفة عمليات مشتركة .

جنة االمين التنفيذي للفريق العمل/رئيس /السيد هالل عبدالرضا عبود .9

 الوطنية/وزارة النقل

المرورالعامة /  /مديرية زارةالداخليةو /العميد قيس حسن هادي .5

 معاون مدير مرور الكرخ

المرورالعامة /  ديرية/م الداخلية وزارة/مصطفى اقراهيم محسن  قيدال .5

 مرور الرصافة / مدير شعبة االشغال الهندسية

وزارة الصحة والبيئة /دائرة االمور الفنية / سلطان احمدالد تور احمد  .6

 / مدير قسم االسعاف الفوري

 جهاز االمن الوطني/السيد حسين توفيق مهد  .3

لعامة ا االعمار/ الهيئةووزارة االسكان /السيد جودك  اظم عليو  .6

 للطرق والجسور / ر.مهندسين.اقدم

الشركة العامة وزارة االتصاالت / /السيد فراس عبدعلي سلمان .2

 لالتصاالت والبريد/ م.مدير قسم التراسل

وزارة االتصاالت / الشركة العامة لالتصاالت /السيد سالم جبر عرار .2

 والبريد/ر.مهندسين اقدم/قسم االستشارات الفنية

مسؤول مقرر الفريق/مهندس/  1 السيد مصطفى عبد الخضر عبد الصاحب .9
 التنفيذية  / وزارة النقلشعبة التخطيط والدراسات /االمانة 
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 موقف فرق العمل المشكلة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية لتسهيل النقل والتجارة لغاية 5/02/  5102 

 
 توحيد االجراءات والضوابط والتعليمات الخاصة باالستيراد والتصدير والمنافذ الحدودية اسم فريق العمل :-00

 0/7/5102اجتماع اللجنة الوطنية بتاريخ ( ثانياا 05رقم ) القرار:

 رقم وتاريخ االمر الوزاري: 

 لتعليمات تشكل لجنة بين الوزارات االتحادية:المالية،الداخلية،التجارة،النقل مع نظيراتها في أقليم كردستان لغرض توحيد االجراءات والضوابط وا : مهام فريق العمل

 . والتصدير والمنافذ الحدودية   الخاصة باالستيراد                     

 

 

 

 ك اسماء اعضاء فريق العمل ومكان عملهم االجراءات المتخذة

 
في  965س/65المرقم ورد كتاب وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب  -

 قما يلي: 72/9/7096

 لمنفذنا في مندلي  : فتح حساب جاري امانات مغلق)لاليداع دون حق السحب(اوال  

 مصرف الرافدين /مندلي.في     

 تم تشكيل لجنة توحيد االجراءات والضوابط والتعليمات الخاصة باالستيراد ثانيا :

 والتصدير في المنافذ الحدودية مع نظيراتها في اقليم كردستان بموجب      

 (.7/1/2116في  24/349كتاب الهيئة العامة للضرائب )    

 :الباقي ألصدار االمر الوزاري لفريق العملتم ترشيح بعض الوزارات وبأنتظار 

 

 /مدير قسم االستيراد/الشركة العامة للمعارض السيد ميثم اسماعيل عبد .1
 والخدمات التجارية/وزارة التجارة                                           

 /خبير/الهيئة العامة للكمارك/وزارة الماليةالسيد فؤاد حسن سهيل .2
 وزارة المالية/م.مدير/الهيئة العامة للضرائبكامل جودي/السيد ضياء  .3
 وزارة المالية/م.مدير/الهيئة العامة للضرائبالسيد جمهور سمير سربت/ .1
 وزارة //الهيئة العامة للضرائبمشاور قانونيالسيد عالء علوان حميدي/ .5

 المالية                                                                          
 وزارة المالية//الهيئة العامة للضرائبمبرمج اقدمالسيد رياض حاتم عبيد/ .2
 /مدير الجنائية اللواء فارس جاسم حسين/وكالة الوزارة لشؤون الشرطة  .7

 والحركات/وزارة الداخلية                                                       
 مدير عام المنافذ الحدودية /وزارة الداخلية اللواء عبدالحسين راضي .8
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 تاسعال الفصل
 ورش العمل والمؤتمرات 
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 ورش العمل والمؤتمرات : تاسعال الفصل
 

 ورش العمل والمؤتمرات الخارجية  أوالا:

ورشة ال مل اإلقليمية حول السالمة المرورية على الطرق التي نظمتها منظمة االسكوا للفترة من  -1

في قيروك ضمن ف الياك أسبوع األمم المتحدة الثالث حول سالمة المرورعلى  72-71/3/7093

 الطرق(

تنفيذي للجنة الوطنية بموجب االمر الوزاري المرقم وقد شاارك فيها السايد هالل القريشي / االمين ال     

اللواء عامر خضمممير عباس / مدير المرور العام في وكذلك ،  21/5/2115( في 3921/12391بالعدد )

 وقد اصدرت الورشة توصياتها المدرجة في ادناه : وزارة الداخلية 

 توصياك ورشة ال مل :

دعوة الدول األعضممماء لتأسممميس هيئات قيادية وطنية إلدارة السمممالمة المرورية واإلسمممراع في تشمممكيل  .1

وتفعيل لجان أو مجالس وطنية للسممممالمة المرورية تضمممممم كافة الجهات ذات العالقة من أجل تحسمممممين 

 سالمة المرور على الطرق . 

والبيانات المتعلقة بحوادث  وضمممممع وتطوير وتوحيد نظم جمع المعلومات دعوة الدول األعضممممماء إلى .2

 المرور على الطرق وخاصة عدد الضحايا واالصابات الناجمة عنها وفق المعايير المعتمدة دولياً. 

دعوة الدول األعضمممماء إلى توحيد المؤشممممرات المعتمدة في قياس التطورات الحاصمممملة في موضمممموع  .3

 السالمة المرورية على الطرق .

 وارد مالية وبشرية لموضوع تحسين السالمة المرورية .دعوة الدول األعضاء إلى تخصيص م .4

دعوة الدول األعضاء إلى اإلسراع في تنفيذ بنود خطة تنفيذ " عقد العمل من أجل تحقيق السالمة على  .5

 (.2119تشرين الثاني/ نوفمبر 21" وااللتزام بتنفيذ بنود أعالن موسكو)2121-2111الطرق 

لفعالة بوفود متعددة القطاعات في المؤتمر الثاني رفيع المستوى دعوة الدول األعضماء الى المشماركة ا .6

 . 2115حول السالمة المرورية والي سينعقد بالبرازيل في تشرين الثاني / نوفمبر 

دعوة الدول األعضممماء الى التعاون والتنسممميق فيما بينها وبمسممماعدة االسمممكوا والمكتب اإلقليمي لشمممرق  .7

 وذلك للوصول لموقف موحد من أعالن برازيليا .المتوسط لمنظمة الصحة العالمية 

التأكيد على ضممممممرورة بناء القدرات الوطنية في الدول األعضمممممماء من خالل مراكز البحوث والبرامج  .8

التعليمية االكاديمية المتخصمممممصمممممة بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في مجاالت ذات العالقة 

 بالسالمة على الطرق .

ى تقديم توصيات هذا االجتماع الى لجنة النقل في دورتها السادسة عشر المزمع عقدها دعوة االسكوا ال .9

، ليصممممار الى مناقشممممتها وأعتمادها من قبل اللجنة تمهيداً لرفعها الى  2115في الربع األخير من عام 

 لجنة االسكوا اللوزارية العتمادها وإقرارها على المستوى الوزاري .

المنظمات الدولية المتخصمممصممة إلى أسمممتمرار في تقديم الدعم الفني للدول  دعوة االسممكوا وغيرها من .11

 األعضاء في مجال تحسين سالمة المرور على الطرق .

 

وقد حضرت الورشة وفود من العراق ، لبنان ، المغرب ، فلسطين ، منظمة الصحة العالمية ، االتحاد  

ية افة الى عدد كبير من منظمات المجتمع المدني اللبنانالدولي للنقل الطرقي ، االتحاد العربي للنقل البري اض

. 
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في اطار مبادرة االمم  5102 يونيو/تموز ، الرابعة اإلقليمية التجارة عمل تسهيل النقل و ورشة -7

 النقل حول اإلقليمية العمل ورشة -AFTIAS-بين الدول العربية  التجارة أجل من المتحدة للمعونة

 (5102 يونيو/تموز 07-02 الهاشمية، األردنية المملكة عمان،) التجارة وتيسير

وقد شاارك فيها السايد هالل القريشي / االمين التنفيذي للجنة الوطنية بموجب االمر الوزاري المرقم بالعدد     

 ، وقد اصدرت الورشة توصياتها المدرجة في ادناه : 1/2/2115( في 1333/13232)

 

 : ورشة العمل و اقتراحات توصيات

 النظااار إعاااادة المهااام مااان ،(واألمااان االساااتقرار، عااادم...  أي) المنطقاااة فاااي المعاصااارة التحاااديات لمواجهاااة: - 1

 االقتصاااادية الكفااااءة مااان المزياااد لتحقياااق الساااعي و و تحاااديثها الحالياااة والتجارياااة االقتصاااادية النمااااذج فاااي

 تحسااااين مااااع والصااااادرات االقتصااااادية القطاعااااات ذلااااك تنويااااع ويشاااامل و النمااااو المسااااتدام ،  واإلنتاجيااااة

 . والخدمات المنتجات منع تنويع عالية قيمة ذات جديدة أسواق إلى الوصول فرص

 وتحاااااديث العمااااال، فااااارص تولياااااد فاااااي اللوجساااااتية الخااااادمات لصاااااناعة الكبيااااارة باالهمياااااة االعتاااااراف: - 2

 المتعلقااااة للسااااوق الصااااديقة التاااادابير ماااان المزيااااد اعتماااااد ذلااااك فااااي بمااااا التنظيميااااة، والتاااادابير السياسااااات

 التشاااغيلية، الكفااااءة تعزياااز فاااي وأهمياااة مسااااهمتها اللوجساااتية، الخااادمات قطااااع فاااي الخااادمات فاااي بالتجاااارة

 الفعالياااااات افضااااال بواساااااطة مشاااااغلي تنافساااااية مشااااااركة وضااااامان أفضااااال، لوجساااااتية خااااادمات وتاااااوفير

 . والمختصين المؤهلين االقتصادية

 التنظيماااي اإلطاااار وتعاااديل االرتقااااء الجااال والتجاااارة النقااال تساااهيل فاااي الحكوماااات التزاماااات ان ترجماااة: - 3

اللوجساااتية هاااو  الخااادمات صاااناعة فاااي والمشااااركة العرباااي االقتصاااادي التكامااال لتعزياااز الحاااالي والقاااانوني

 أعلاااى نوعياااة عملياااات فاااي الخااااص القطااااع قبااال مااان األجااال طويلاااة االساااتثمارات لتشاااجيع ضاااروري أمااار

 المبسااااطة التااااي التنفيذيااااة لإلجااااراءات جدياااادة لااااوائح اعتماااااد وينبغااااي. واإلقليمااااي الااااوطني المسااااتوى علااااى

 . و الخبرات التجارية الممارسات مراعاة مع الدولية المعايير مع تتماشى

 واالتصااااالت المعلوماااات لتكنولوجياااا الحديثاااة التطبيقاااات وخاصاااة التكنولاااوجي، التقااادم علاااى االعتماااادا: - 1

 التحااارك الضاااروري فمااان والتجارياااة، التنظيمياااة فيهاااا بماااا الماااوانئ، فاااي العملياااات إدارة تحساااين أجااال مااان

 . المستهلكين ومتطلبات العالية التوقعات تلبية في المتكاملة الخدمات من المزيد باتجاه

 الوصاااول قبااال شاااحنة البضاااائع تخلااايص مثااال الحدودياااة المعاااابر إلدارة متقدماااة تقنياااات يعتبااار اعتمااااد: - 5

 السياساااات وتنسااايق النافاااذة الواحااادة االقتصااااديين، لينأذوناااات المشاااغ ،(للوصاااول تخلااايص ساااابق) الماااادي

 تحاااديث فاااي العربياااة االقتصاااادات تباااذلها التاااي الجهاااود علاااى للحفااااظ أساسااايا عاااامال الرقابياااة، والتااادابير

 . األعمال إنجاز طرق

 لتيسااااير تنساااايقا أكثاااار عماااال إطااااار العماااال علااااى تنظاااايم الحكوميااااة والجهااااات الحكومااااات يتطلااااب ماااان: - 2

 النظاااام التنساااقي اعتمااااد خاااالل مااان العربياااة الااادول باااين أوثاااق و انشااااء رواباااط والنقااال وتساااهيل التجاااارة

 .(CBM) الحدود إلدارة

 

 سياسااات تقااديم ماان يتكااون العربيااة الاادول بااين أوثااق ماان اجاال خلااق روابااط الرئيسااية األولويااات ان احااد: - 7

قبااال  مااان المناساااب الوقااات فاااي اللوجساااتية والخااادمات النقااال قطااااع فاااي التشاااغيلية واإلجاااراءات اإلصاااالح

 تكنولوجيااااا حلااااول قباااال ماااازودي ماااان الماااادعوم ماااان المشااااغلين اللوجسااااتيين، الفعليااااين والشااااركاء الحكومااااة

 لهاااذا التنافساااية القااادرة وتحساااين التجاااارة تكااااليف تقليااال الاااذي سااايؤدي الاااى ICTواالتصااااالت  المعلوماااات

 الكمركااااي االتحاااااد إطااااار فااااي متكاملااااة عربيااااة سااااوق نحااااو المتسااااارع التقاااادم ماااان المزيااااد القطاااااع باتجاااااه

 . العرب مؤتمرات واجتماعات القادة في عليه المنصوص على النحو الذي وضعت تصوراته العربي

 باالسااتفادة المنطقااة فااي الوسااائط متعاادد النقاال نظااام علااى أكثاار يااتم التركيااز جاادا أن الضااروري ماان إنااه: - 3

 التعااااون مااان باااد وال الغااارض، وغيرهاااا لهاااذا واألردن مصااار مثااال لااابعض البلااادان الجغرافياااة المواقاااع مااان
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الدوليااااة و  والمعااااايير العالميااااة الكمااااارك منظمااااة أدوات باسااااتخدام الكمااااارك إدارات بااااين والفعااااال الوثيااااق

 ضاامن مبااادرة اإلنمااائي المتحاادة األماام برنااامج قباال ماان المنفااذة لألنشااطة اإليجابيااة التجااارب االسااتفادة ماان

AfTIAS ، تقاااوم التاااي المباااادرات دعااام فاااي اإلنماااائي المتحااادة األمااام يساااتمر برناااامج أن المستحسااان ومااان 

 .التوريد سالسل وكفاءة التجارة تسهيل النقل و من المزيد نحو العربية الدول بها

 أنظماااة مجاااال فاااي والخبااارات التحاااديثات مااان مزياااد إلاااى تحتااااج العربياااة الااادول أن المشااااركون واقااار      -9

 النقاال شااركات يشاامل للتشاااور منتاادى تنظاايم المفيااد ماان ساايكون ولااذلك ،. الوسااائط الجدياادة المتعااددة النقاال

 ماان ماان تقااديم المساااعدة أيضااا بااد وال الغايااة ، لهااذه اإلقليمااي تحقيقااا المسااتوى علااى اللوجسااتية والخاادمات

 الملموسااااة والتحسااااينات اإلصااااالحات ماااان المزيااااد تنفيااااذ أجاااال ماااان اإلنمااااائي المتحاااادة األماااام برنااااامج قباااال

 اللوجستية.  الخدمات نوعية وتحسين التجارية ، العوائق وإزالة التجارة ، تكاليف تخفيض لغرض

 والترانزياااات وعبااااور الحاااادود الوسااااائط المتعاااادد النقاااال تعزيااااز يكااااون أن يجااااب ذلااااك ، إلااااى باإلضااااافة -01

 األسااااس المباااادئ تشاااكل فاااان هاااذه المطااااف، نهاياااة وفاااي. التناااافس العرباااي  إطاااار فاااي أساسااايا عنصااارا

 والخااادمات السااالع انتقاااال وحرياااة الحااار للبضاااائع التااادفق ألاااذي سيضااامن العرباااي الكمركاااي االتحااااد لتفعيااال

 .أخرى إنتاجية وعوامل النقل ووسائل

 لاااوزارة الكبيااار وتقاااديرهم شاااكرهم عااان الخااااص والقطااااع المنطقاااة حكوماااات مااان المشااااركون أعااارب -00

 التنمياااة فاااي والشاااركاء اإلنماااائي المتحااادة األمااام برناااامج الهاشااامية و األردنياااة المملكاااة حكوماااة فاااي النقااال

فاااي  فعاااال ستسااااهم بشاااكل اإلقليمياااة هاااذه التاااي العمااال ورشاااة لتنظااايم الدولياااة للتنمياااة الساااويدية الوكالاااة مثااال

وجااااه  كمااااا. العربااااي  االقتصااااادي التكاماااال إطااااار فااااي والحكومااااات عميقااااة بااااين الشااااركات  خلااااق روابااااط

 ماااان العربيااااة الاااادول ماااان والمتحاااادثين اإلنمااااائي المتحاااادة األماااام برنااااامج خبااااراء إلااااى المشاااااركون الشااااكر

 .القيمة لمساهماتهم مختلف االختصاصات
 

 الخاتمة:

 أنظماااة مجاااال فاااي والخبااارات التحاااديثات مااان مزياااد إلاااى تحتااااج العربياااة الااادول أن المشااااركون اقااارلقاااد          

 النقااال شاااركات يشااامل للتشااااور منتااادى تنظااايم المفياااد مااان سااايكون ولاااذلك ،. الوساااائط الجديااادة المتعاااددة النقااال

 قباال ماان ماان تقااديم المساااعدة أيضااا بااد وال الغايااة ، لهااذه اإلقليمااي تحقيقااا المسااتوى علااى اللوجسااتية والخاادمات

 لغاااارض الملموسااااة والتحسااااينات اإلصااااالحات ماااان المزيااااد تنفيااااذ أجاااال ماااان اإلنمااااائي المتحاااادة األماااام برنااااامج

 اللوجستية.  الخدمات نوعية وتحسين التجارية ، العوائق وإزالة التجارة ، تكاليف تخفيض

 والترانزياااات وعبااااور الحاااادود الوسااااائط المتعاااادد النقاااال تعزيااااز يكااااون أن يجااااب ذلااااك ، إلااااى باإلضااااافة        

 لتفعيااال األسااااس المباااادئ تشاااكل فاااان هااذه ، المطااااف نهاياااة وفاااي. التناااافس العربااي  إطاااار فاااي أساسااايا عنصاارا

 ووساااائل والخااادمات السااالع انتقاااال وحرياااة الحااار للبضاااائع التااادفق سيضااامنألاااذي  العرباااي الكمركاااي االتحااااد

 .أخرى إنتاجية وعوامل النقل

 

 

ا :  ورش العمل الداخلية   ثانيا
 

  2115ائقة المالية التي يمر بها العراق لعام /ضالتوجد ورش عمل داخلية نظراً لل 
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 شراعال الفصل

 المقترحات والمواضيع المطروحةأهم 

 من قبل اللجنتين الوطنية والفنية

 واالمانة التنفيذية
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 المقترحات والمواضيع المطروحة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية واالمانة التنفيذيةأهم 

 -دية قاالمكاناك المتوفرة حاليا  :مقنرحاك لم الجة م وقاك ال مل في المنافذ الحدووضع  -9

 

 

 المرافقاك

 جدول بمعوقات العمل في المنافذ الحدودية

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

 9/6/7093االجتماع السادس للجنة الو نية في 

 :( 9)قرار 

 

تكليف االمانة التنفيذية للجنة الو نية قمفاتحة  -أ

اللجنة االقتصادية في مجلس الو راء قكتاب 

قتوقيع السيد و ير النقل قأعتباره رئيس رسمي 

اللجنة الو نية لغرض أعالمنا المراحل النهائية 

التي وصل اليها هذا الموضوع ألهميت  في 

 تسهيل النقل والتجارة .

تكليف االمانة التنفيذية للجنة الو نية  -ب

قمفاتحة و ارة الدا لية / المديرية ال امة 

 لكمارك فيللمنافذ الحدودية والهيئة ال امة ل

و ارة المالية لتزويدنا قأ ر أجراءاك اللجنة 

الخاصة قاعمال تطوير المنافذ الحدودية 

 والمبالغ المطلوقة لذلك .

 

 
لتزويدنا بآخر المستجدات ونتائج  17/5/2115في  12521تم مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بكتابنا  -

 في األمانة العامة لهذا الغرض .  أعمال اللجان المشكلة
حول توفير أجهزة فحص وقد تم التوضيح أن المقصود  25/5/2115في  51/3/17237وردت أجابة األمانة العامة بكتابها ش ل/ت/ -

 .    3/2/2115في  13512بكتابنا أعاله هو تأهيل البنى التحتية من أبنية وطرق وأسيجة ومنظومات خدمات بموجب كتابنا المرقم 
بناءاً على ما ورد بكتاب لجنة الشؤون االقتصادية المرقم س  21/2/2115في  9223وردنا كتاب الهيئة العامة للكمارك المرقم  -

من وزارة الداخلية /مكتب  12/1/2115في  29172طلبت وزارة المالية /الدائرة االدارية بكتابها المرقم  12/2/2115في  35ل/
وزارتهم لغرض التنسيق لوضع خطة ألعادة تاهيل المنافذ الحدودية على ان بكون بدرجة مدير عام ونسخة الوزير بتسمية ممثل عن 

منه الى الهيئة العامة للكمارك بتسمية السيد مدير عام الكمارك ممثالً عن وزارة المالية لغرض التنسيق مع وزارة الداخلية تنفيذاً 
 لتوجيه اللجنة المذكورة أنفاً.

بجرد المشمماكل و المعوقات و    29/6/2115في     8/3/1/3/21681اب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم م ت/وردنا كت -

 العمل وفق مبدأ االهم ثم المهم.
المنافذ المعنون الى األمانة العامة لمجلس الوزراء أعطاء نسخ منه الى مديرية  3/2/2115في  13512تم بموجب كتابنا المرقم  -

 في وزارة الداخلية والهيئة العامة للكمارك في وزارة المالية لنفس الغرض أعاله . ولم ترد اإلجابة لحد االن . الحدودية
اعدت االمانة التنفيذية جدول بالمعوقات بموجب اجابات الجهات العاملة في المنافذ الحدودية و قامت باعداد مقترحات لوضع حلول  -

ة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق )مرفقة ربطاً( و ارسلت الى االمانة العامة لهذه المشاكل ضمن االمكانات المتاح
 لمجلس الوزراء بموجب كتابنا   
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 المقترحات والمواضيع المطروحة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية واالمانة التنفيذيةأهم 

 -ار قاتجاه التخصص و يادة الخبرة :اعادة النظر قتصنيف التج  -7

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجتماع السادس للجنة 

الددددددو ددددددندددددديددددددة فددددددي 

9/6/7093 

 ( :2قرار )

اللجنة الوطنية  صادقت
على توصية اللجنة 

الفنية قأعادة النظر 

قتصنيف التجار قاتجاه 

التخصص و يادة 

الخبرة و لق فرص 

حقيقية وذلك منافسة 

لغرض تلجيع التجارة 

 التخصصية.

 

 

( 3بضرورة الموافقة على قرار رقم ) 17/5/2115في  12519تمت مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون اللجان بكتابنا المرقم  -
 وتعميمها على االتحاد العام للغرف التجارية وكذلك وزارة التجارة.

 مكتب/  التجارة وزارة   7/2/2115في  51/3/13932لس الوزراء /دائرة شؤون اللجان بكتابها ذي العدد :ش ل  /ص/االمانة العامة لمج ابلغت -
 .بأعادة النظر بتصنيف التجار باتجاه التخصص وزيادة الخبرة وخلق فرص منافسة حقيقية وذلك لغرض تشجيع التجارة التخصصية الوزير

تشكيل فريق عمل من المختصين في وزارة التجارة واالتحاد باقتراح  2/7/2115 في 21913الوزير بكتابنا المرقم تمت مفاتحة وزارة التجارة /مكتب  -
 العام للغرف التجارية مع امكانية اشراك جهات اخرى ألعداد دراسة وافية لغرض تنفيذ التوصية اعاله.

 .11/3/2115في  23253تم التاكيد على الموضوع اعاله بكتابنا المرقم  -
 بينت االتي: 2/9/2115في  1112ومرفقه كتاب دائرة تطوير القطاع الخاص المرقم  11/9/2115في  232اعلمتنا وزارة التجارة بكتابها المرقم  -

تم زيارة اتحاد الغرف التجارية العراقية لمناقشة االلية المتبعة في اصدار هويات التجار حيث بين بأن اصدار الهوية من اختصاص غرفة  -3
تجار لرة بغداد حصراًو ان االلية التي تتبعها الغرفة تعتمد على تصنيف )ممتاز ، أول ، ثاني ، ثالث ، رابع ( استنادا على القدرة المالية لتجا

 مع االخذ بنظر االعتبار سمعة التاجر وتزكيته داخل السوق.
المثال )تجارة مواد ، تجارة غذائية ، تجارة البسة ،  تتضمن الهوية التخصص وفق عمل التاجر ونوع السلع التي يتعامل بها على سبيل -1

  تجارة مواد كهربائية ، ..(.

المتضمن ترشيح عضو من االتحاد لفريق العمل المختص بأعادة النظر  3/11/2115في  1123وردنا كتاب االتحاد الغرف التجارية العراقية المرقم  -

 بتصنيف التجار.

العالمنا ما تم  ومرفقاه كتااب االتحاد الغرف التجارية 12/11/2115في  31719لوكيال االداري بكتاابناا المرقم افااتحاة وزارة التجاارة /مكتاب تمات م-
 . 3/11/2115في  1123بصدد الموضوع و اجابتنا دائرة تطوير القطاع الخاص بكتابها المرقم 

مرفقه كتاب وزارة التجارة/ دائرة تطوير القطاع الخاص ذي العدد و 12/12/2115في  33972تمت مفاتحة اتحاد الغرف التجارية /بكتابنا المرقم     -

الذي اشارت فيه ان تصنيف التجار يتم وفقاً للمادة السابعة عشر والمادة الثامنة عشر من النظام الداخلي ألتحاد الغرف التجارية  9/12/2115في  1311

 العراقية.

 7096يتبع في تقرير / 
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 المطروحة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية واالمانة التنفيذية المقترحات والمواضيعأهم 

 

 -تسهيل النقل والتجارة في ال راق :تخصص وحدة ضمن هيكلية الو اراك والجهاك اعضاء اللجنتين الو نية والفنية لمتاق ة ش ون  -5

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجتماع السادس للجنة الو نية في 

9/6/7093 

 ( : 3قرار)

حصلت موافقة اللجنة الو نية على 

هيكلية كل  تخصيص وحدة ضمن
جهة من الجهات أعضاء اللجنة 
كوزارات وشركات وهيئات حكومية 
واتحاد قطاع خاص تسمى )وحدة 
تسهيل النقل والتجارة في منطقة 
االسكوا( لمتابعة مراسالت وشوؤن 
اللجنتين الوطنية والفنية وتوثيقها 

أستمراية العمل والمتابعة وضمان 
في حال تغيير المسؤول أو الموظف 
وتحديد نقاط األتصال به لغرض 
الرجوع اليه من قبل االمانة 
التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل 
النقل والتجارة في منطقة االسكوا 

 .أضافة الى أعضاء اللجنتين

للموافقة على تعميم القرار على الوزارات والجهات  17/5/2115في  12522ان بكتابنا تم مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللج -
 الحكومية والخاصة أعضاء اللجنة الوطنية للعمل بموجبه .

على تخصيص الوحدة ضمن هيكلية كل جهة من  3/2/2115في  51/3/19111حصلت موافقة األمانة العامة باعمامها الوارد بكتابها ش ل/ص/ -
 . 11/2/2115في  13711األعضاء في اللجنة الوطنية وبدورها قامت األمانة التنفيذية بتعميم الموافقة على أعضاء اللجنة الفنية بكتابها  الوزارات

 حيث  نسبت االتي 
تسهيل النقل ) تخصيص وحدة ضمن هيكلية كل جهة من الجهات اعضاء اللجنة كوزارات وشركات وهيئات حكومية واتحاد قطاع خاص تسمى )) وحدة 

غيير المسؤول توالتجارة في منطقة االسكوا ((  لمتابعة مراسالت وشؤون اللجنتين الوطنية والفنية وتوثيقها وضمان استمرارية العمل والمتابعة في حال 
 1او الموظف  وتحديد نقاط االتصال به  لغرض الرجوع اليه من قبل االمانة التنفيذية 

المتضمن  1 11/2/2115في  13711اتحة  السادة اعضاء اللجنة الفنية  لتسهيل النقل والتجارة بموجب كتابنا المرقم بالعدد بمف االمانة التنفيذيةقامت  -
 1تخصيص وحدة ضمن هيكلية كل جهة عضو في اللجنة ) وحدة تسهيل النقل والتجارة ( 

 يص وحدة ( من قبل .تم االجابة  على اعمامنا  ) تخص -
حيث رشحت السيدة /هدف عمران شاهين /مترجم اقدم  21/2/2115في  2575بموجب كتابها المرقم بالعدد  المسافرين والوفودالشركة العامة لنقل  11

 /لوحدة تسهيل النقل والتجارة ضمن هيكلية قسم التخطيط والمتابعة /شعبة التخطيط في الشركة 
حيث تم تشاااكيل وحدة ضااامن 1 9/7/2115في  25279موجب كتابها المرقم الزراعي ب وزارة الزراعة /دائرة التخطيط والمتابعة /قسمممم االقتصممماد 12

 هيكلية قسم االقتصاد الزراعي /دائرة التخطيط والمتابعة فيه
حيث اسااااااتحدثت وحدة ) وحدة النقل  1 21/2/2115امر اداري  في  2911بموجب كتابها المرقم بالعدد الشممممممركة العامة للسممممممكك الحديد العراقية  13

  1ط بشعبة مكتب المدير العام والتجارة ( ترتب
حيث تم تسااااامية االنساااااة /ندى يونس اساااااطيفو ياقوا  1 23/7/2115في  12115بموجب كتابها المرقم بالعدد  وزارة المالية /الهيئة العامة للكمارك 14

  1/كاتب في ديوان الهيئة العامة للكمارك 
 13/3/2115في  3219بموجب كتابها  المرقم بالعدد الدولية /المنظمات االقليمية   وزارة التجارة /دائرة العالقات االقتصمممادية الخارجية /المنظمات 12

 حيث تم ترشيح اسماء نقاط االتصال  1
 1ماجد عبيد عباس /مدير القسم  1د 1أ 
 1تصادية الخارجية في شعبة المنظمات االقليمية /قسم المنظمات الدولية في دائرة العالقات االق1فرح محمد عبد هللا / مسؤول الشعبة  1ب 
حيث شكلت  1 19/3/2115في  21311بموجب كتابها المرقم بالعدد وزارة االسكان واالعمار / دائرة التخطيط والمتابعة /قسم  الطرق والجسور  12

 وتم ترشيح الذوات  1)تخصيص وحدة (  23/7/2115في   11723دائرة الطرق والجسور بموجب امرها االداري المرقم 
 صفاء كامل /رئيس مهندسين اقدم /مسؤول الوحدة في مقرالوزارة  1أ 
  جودت كاظم عليوي /رئيس قسم التخطيط والتصاميم 1ب

 ج .جاسم محمد علي /رئيس مهندسين اقدم /قسم الصيانة 
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 -:ك االجانب  بع  رائط دولية لمحاور الطرق في ال راق لتو ي ها على السواح وسواق السيارا -6

 

 

 

 

 

 

   مهندس /قسم التخطيط والتصاميم  1هديل رزاق خضير / م 1د
     مهندس /قسم االشراف والمتابعة 1اوس مؤيد جميل /م 1 ـه
 .29/6/2115في  2/5/15161وزارة التخطيط /دائرة تخطيط القطاعات/قسم النقل واالتصاالت بموجب كتابها  -7

في  6924المرقم  الجهماز المركزي للتقييس والسمممممميطرة النوعيمة/دائرة السمممممميطرة النوعيمة /مكتمب سممممممكرتماريمة المدير العام بموجب كتابها -8

25/8/2115. 

 .7/9/2115في  1/1/53896وزارة الصحة والبيئة/دائرة االمور الفنية بموجب كتابها د.أ.ف/ -9

 السيدة قطرالندى اسعد عبدالصمد -ا

 السيد عباس فاضل فرحان -ب

 االجراء المتخذ رقم القرار

 79/6/7093االجتماع الساقع للجنة الفنية في 

 ( :9قرار )

ضرورة قيام الهيئة ال امة للطرق والجسور  .ج

قرسم محاورالطرق على  رائط دولية و ب ها 

وتو ي ها قما ي من سهولة أيصالها الى 

 السواح وسواق السياراك لمختلف الجنسياك .

 

للمصادقة على  1/3/2115في  23129العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا  تم مفاتحة األمانة -
  التوصية وااليعاز الى وزارة اإلسكان واالعمار لتنفيذ ما ورد فيها .

بينت  24/8/2115في  51/8/27118ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون اللجان ذي العدد ش ل/ -

 وجود ضرورة لتدخل االمانة العامة بلمجلس الوزراء في تنفيذ التوصية واالكتفاء بمصادقة اللجنة الوطنية العليا.بعدم 

بااليعاز بتنفيذ  16/9/2115في  26713تم مفاتحة وزارة االعمار واالسكان /مكتب الوزير بموجب كتابنا المرقم  -

 التوصية .

ومرفقه  24/11/2115في  37471وردت اجابة وزارة االعمار واالسكان /الهيئة العامة للطرق والجسور ذي العدد  -

متضمنة   CDبتزويدنا نسخه ورقية من خارطة طرق العراق مع نسخه الكترونية  1/9/2115في  17315كتابهم المرقم 

 محاور الطرق المارة في العراق. 
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 والمواضيع المطروحة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية واالمانة التنفيذيةالمقترحات أهم 

 

 -لملرق ال رقي :التا يد على مجلس النواب لالسراع قالمصادقة على انضمام ال راق التفاقية السكك الحديد الدولية في ا -3

 

 -( في قغداد:NON – STOP BUSتف يل ملروع مساراك المترو قاص ) -6

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

 9/2/7093االجتماع الساقع للجنة الو نية في 

 ( :6قرار )

التوصية الى االمانة ال امة لمجلس الو راء 

لغرض التأ يد على مجلس النواب لالسراع 

قالمصادقة على أتفاق السكك الحديد الدولية في 

الملرق ال رقي ألهميت  قالنسبة لجمهورية 

  ال راق. 

للمصادقة على  1/3/2115في  23123تم مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا -
 .التوصية والتأكيد على مجلس النواب لإلسراع بعرض قانون المصادقة على االتفاق للتصويت والموافقة عليه 

  51/3/31121ل/جلس النواب بموجب كتابها المرقم ش قامت االمانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون اللجان بمفاتحة م  -
 .2115لسنة   53على انضمام العراق الى االتفاقية بموجب القانون رقم   و صادق مجلس النواب 23/9/2115في 

 المتخذاالجراء  رقم القرار

 9/2/7093االجتماع الساقع للجنة الو نية في 

 ( :1قرار )

اوال  : مفاتحة األمانة ال امة لمجلس الو راء 

لغرض الموافقة واالي ا  الى  ل من أمانة قغداد 

ومديرية المرور ال امة لتنفيذ ملروع مساراك 

على مساراك (  Non- Stop Bus)المترو قاص 

تقا ع دملق  –المثنى  ريق مطار  –)ساحة عدن 

 -الجادرية  -جام ة قغداد)و ذلك  عالو  الحلة ( –

 -شارع فلسطين  - ساحة ميسلون  -الكرادة  ارج 

 .المستنصرية (الجام ة 

 

لمصادقة ل 9/8/2115في   23376تم مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا المرقم بالعدد  .9

التوصية لغرض تنفيذ المسارات السريعة لسير حافالت نقل المسافرين التابعة للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود المشار على 

ً مع التأكيد على ضرورة تثبيت العالمات المرورية واالشارات الالزمة التي توضح خصوصية المسار للغرض اعاله  اليها انفا

مواكب ومركبات المسؤولين اطالقاً مع السماح لسيارات الطوارئ )االسعاف الفوري ، شرطة اضافة الى منع استخدامها من قبل 

 النجدة ،الدفاع المدني( فقط باستخدامها في حالة الطوارئ فقط.

بتنفيذ المسارات السريعة لسير  16/9/2115في 26711تمت مفاتحة كل من وزارة الداخلية وامانة بغداد بموجب كتابنا المرقم  .7

 .ت نقل المسافرين مع التاكيد على ضرورة تثبيت العالمات المرورية واالشارات االزمة حافال

والذي بينت فيه مديرية المرور  22/11/2115في  37533ورد كتاب وزارة الداخلية /مكتب الوزير ذي العدد ج ع/ .5
خل ضمن اختصاصاتها وواجبات عمل العامة بأنه عملية انشاء مسارات النقل الجماعي وتأثيثها بالعالمات الالزمة التد

 المديرية وانما من صميم عمل امانة بغداد والجهات ذات العالقة .
 لم تردنا اجابة امانة بغداد لحد االن. .6
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 المقترحات والمواضيع المطروحة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية واالمانة التنفيذيةأهم 

 

 -ال مل في نظام الطواقع المالية : تف يل -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

 1/97/7093االجتماع التاسع للجنة الو نية في 

 (9)قرار 
ت يد وتثمن اللجنة الو نية مقترح السيد نائب 

محافظ البنك المر ز  ال راقي وتوجي  األمانة 

موضوع أصدار  اقع مالي لدعم  ةحالالتنفيذية قأ

النا حين وأعادة ال مل قنظام الطواقع المالية الى 

األمانة ال امة لمجلس الو راء لغرض النظر في  

ألهمية الموضوع في دعم النا حين وميزانية 

الدولة وتقليل اإلجراءاك والت امل قالنقد 

 الم امالك .أنجا  وتقليص  من 
 

لدراسة التوصية  11/1/2112في  2119لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بكتابنا تمت مفاتحة األمانة العامة  .1
 وصورة منه الى محافظ البنك المركزي .

 7096يتبع في تقرير / 
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 المقترحات والمواضيع المطروحة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية واالمانة التنفيذيةأهم 

 

 -ية الواحدة في المنافذ الحدودية :الم نية العداد ملروع قانون النافذة االلكترون تلكيل فريق عمل من الجهاك -2

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجتمدداع السدددددددادس للجنددة الفنيددة في 

5/5/7093 

 : (9)قرار 

تكلف األمانة التنفيذية للجنة الو نية  

لترشيح قمفاتحة الجهاك ذاك ال القة 

ملروع قانون ممثليها في لجنة أعداد 

النافذة الواحدة في المنافذ الحدودية 

 وأصدار أمر و ار  قذلك .

 

ت ، تم مفاتحة الوزارات : الداخلية ، المالية ) الهيئة العامة للكمارك ، الهيئة العامة للضرائب ( ،االتصاالت ، )الشركة العامة لالتصاال-
الشركة العامة لخدمات شبكة المعلومات الدولية ( ، التخطيط ) الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ( التجارة ) دائرة العالقات 

لجنة لاالقتصادية ، دائرة التخطيط والمتابعة ( البنك المركزي العراقي )المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان ( لترشيح ممثليهم في ا
 .12/3/2115في  11231وذلك بكتابنا  قانون النافذة الواحدة في المنافذ الحدوديةالخاصة بمشروع 

 لإلسراع بتزويدنا بأسماء ممثليها في اللجنة . 3/1/2115في  13153تابنا تم التأكيد على الجهات أعاله بموجب ك-
وبرنامج االمم المتحدة  WCOفاتحت االمانة التنفيذية للجنة الوطنية بكتب رسمية بتوقيع السيد الوزير كل من منظمة الكمارك العالمية  .6

في  21365و 29/6/2115في  21363و  29/6/2115في  21364ومنظمة االسكوا بموجب كتبنا المرقمة  UNDPاالنمائي 

 وتمت اجابة المنظمات كما ياتي: 29/6/2115

 .16/7/2115منظمة الكمارك العالمية بموجب رسالتها في  -أ

التابع للبرنامج  بتكليف مكتب بغداد 13/8/2115في  اجاب بموجب رسالتهبرنامج االمم المتحدة االنمائي/المركز االقليمي في القاهرة  -ب

وقوع المكتب في المنطقة الخضراء يتعذر عقد اجتماع للجهتين في مكان واحد، وعليه من المؤمل عقد اجتماع فيديوي في مركز ونتيجة ل

 الوزارة مع المكتب اعاله.

تم مم المتحدة وقانونية للنافذة الواحدة الصادرة عن اللجنة االقتصادية ألوربا التابعة لال 33،35قامت االمانة التنفيذية بترجمة التوصيتين  -ج

 .WCOتوزيعها على الوزارات والدوائر المعنية حسب توصية منظمة الكمارك العالمية 

عن  استعدادها ألقامة دورة تدريبية لمجموعة من المختصين   29/7/2115اجابت منظمة االسكوا بموجب رسالتها االلكترونية في  -د

الحكومة العراقية تكاليف السفر واالقامة في بيروت ،وتم االعتذار بموجب موافقة العراقيين حول المشروع في بيروت على ان تتحمل 

 .6/11/2115في  28122السيد الوكيل الفني لعدم توفر التخصيص المالي الالزم بكتابنا المرقم 

القوانين  للجنة الوطنية لتعديل بعضنظراً لعدم حصول تقدم في عمل فريق العمل نرفق ربطاً المقترحات المقدمة من قبل االمين التنفيذي  -هـ

طنية والنافذة بدالً من اصدار قانون جديد او اعداد مسودة مشروع القانون من قبل االمانة التنفيذية، ونقترح عرضها على اللجنة الفنية ثم ال

 مجلس شورى الدولة. بأعتبار ان جميع الجهات المعنية ممثلة فيهما لغرض اقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء بعد اخذ رأي

بضرورة انجاز فريق العمل  12/1/2116في  5911و 5/11/2115في  31821تم التاكيد على فريق العمل بموجب كتبنا المرقمة  -و

 واحالة النتائج والتوصيات الينا بالسرعة الممكنة ألهمية الموضوع.
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 والفنية واالمانة التنفيذيةالمقترحات والمواضيع المطروحة من قبل اللجنتين الوطنية أهم 

 - ة قهدف تخفيف الز م عن الميناء :استحداث حرم  مر ي جديد  ارج حدود ميناء ام قصر الحالية لغرض  زن البضائع المترو -أ -1

 -الى قغداد قواسطة السكك الحديد : تف يل ال مل في الحرم الكمر ي في محطة سكك حديد اللالجية قبغداد لغرض نقل البضائع مباشرة من ام قصر-ب

 االجراء المتخذ رقم القرار
 50/1/7096االجتماع الثالث للجنة الفنية في 

مناقلدددددة موضدددددوع تسدددددهيل وتسدددددريع تخليص 

ميندداء ام قصددددددر حيددث تم  رح البضددددددددائع من 

المقترحين التاليين المرسددددددلين الى الهيئة ال امة 

للكمدارك سدددددداققدار من و ارة النقدل ، وقد قررك 

اللجنددة الفنيددة مفدداتحدددة هيئتكم مجددددار لغرض 

استحصال موافقة م الي و ير المالية عليهما لما 

لددد  من اثر  بير في تسددددددهيدددل عمدددل الموانيء 

 ع فيها:وتقليص فترة ققاء البضائ

 المقترح االول 

انلدددداء سدددداحاك مسدددديجة  ارج ميناء ام قصددددر 

وقريبددة مندد  ، وتجهيزهددا قكددافددة المسددددددتلزمدداك 

والدخددددمددداك وعلى نفقدددة و ارة النقدددل لغرض 

اسدددددتخدامها من قبل الهيئة ال امة للكمارك  حرم 

 مر ي يتم فيد  اجراء  دافدة الم دامالك الكمر يددة 

( 10من ) وقضدمنها قيع البضائع المترو ة ال ثر

 يوم حسب القانون .

 المقترح الثاني 

تف يددل الحرم الكمر ي في محطددة سددددددكددك حددديددد 

اللددددددالجية في قغداد والسددددددماح قنقل البضددددددائع 

المتجهدة الى قغدداد والمندا ق القريبدة قواسددددددطة 

السددددكك الحديد مباشددددرة من ميناء ام قصدددددر الى 

محطددة اللددددددددالجيددة ، وانجددا   ددافددة الم ددامالك 

الحرم الكمر ي لمحطة سدددكك  الكمر ية عليها في

حدديدد اللددددددالجيدة ، وذلدك من اجل تخفيف الز م 

الحاصدددددل في ميناء ام قصدددددر ، علمار قأن دائرة 

 مارك المنطقة الجنوقية في البصدددرة قد رفضدددت 

 هذا المقترح ساققار .
 

لى  ، وعليه اعلمتنا الهيئة العامة للكمارك بموجب بما ورد في االع 15/11/2114في  27598تم مفاتحة الهيئة العامة للكمارك بموجب كتابنا المرقم  -

 االتي: 23/11/2114في  19328كتابها المرقم 

 تأييدها المقترح االول . -

ل قوبشمممأن ما ورد في المقترح الثاني فقد تم االيعاز الى مديريتي كمرك المنطقة الوسمممطى والجنوبية لغرض التنسممميق مع كمرك الشمممالجية بخصممموص ن -

كتاب بالبضممممائع بواسممممطة القطارات من الموانيء الجنوبية لتخفيف الزخم في الموانيء وتوسمممميع نشمممماط النقل بالسممممكك الحديد وذلك بناءا" على ما ورد 

والذي ايدت بموجبه العمل بنقل البضائع من ميناء ام قصر الى بغداد ) الشالجية (  31/3/2113في  4123الشمركة العامة للسكك الحديد العراقية المرقم 

 بواسطة القطارات . 

هات االخرى المعنية بالموضمممممموع الكمارك والج 3/12/2114في  3779في ذات السممممممياق خاطب مكتب السمممممميد الوكيل الفني بموجب كتابهم المرقم  -

 عة لذلك. متببأعالمهم بأسم ممثلهم في اللجنة التي ستتولى اختيار المكان والمساحة المناسبة الستخدامها كحرم كمركي خارج ميناء ام قصر وااللية ال

رطة الكمارك وهو العميد علي محسممن شممياع / بأجابة الكمارك اعاله وبأسممم مرشممح شمم 4/1/2115في  5171تم ابالغ الموانيء بموجب كتابنا المرقم  -

.وتم الطلب بأجراء الكشممف  23/1/2115في  2/1/1233مدير شممرطة كمارك المنطقة الرابعة الذي زودتنا به قيادة قوات حرس الحدود بموجب كتابهم 

 الموقعي وتحديد مكان ومساحة قطعة االرض المطلوبة الستخدامها كحرم كمركي .

العالمنا اجراءاتهم المتخذة بصممممدد المقترح الثاني اعاله ، حيث  26/1/2115في  7117لشممممركة العامة للسممممكك الحديد بموجب كتابنا تم التأكيد على ا -

بصمممدد الموضممموع ،واعلمتنا بعدم ورود االجابة من الهيئة بموجب كتابهم  22/1/2115في  924قامت السمممكك بمخاطبة الكمارك بموجب كتابهم المرقم 

 لغاية تاريخه. 11/2/2115ي ف 354المرقم 

 بأن ممثلهم في اللجنة هو السيد نائل خليل ابراهيم .  12/2/2115في  2431اعلمتنا الهيئة العامة للكمارك بكتابها المرقم  -

 العالمنا ما تم بصدد الموضوع . 31/3/2115في  12127تم التأكيد على الشركة العامة لموانيء العراق بموجب كتابنا المرقم  -

 : 2/6/2115في  1/6/111913اعلمتنا الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابهم المرقم  -

 من الضممروري ان تكون هناك سمماحات للكمارك تسممتخدم للخزن البضممائع المتروكة او المحجوزة على ان يكون انشمماء هذه السمماحات على نفقة الهيئة-1

 ي تستوفي رسوم كمركيةالعامة للكمارك كونها الجهة ذات االختصاص والت

فاض خعملية نقل كافة البضممممائع مباشممممرة من ميناء ام قصممممر الى بغداد واكمال االجراءات الكمركية هناك يؤثر سمممملبا على ايرادادت الميناء بسممممبب ان-2

 ايرادات الخزن ومع هذا المانع لدى الشركة العامة لموانئ العراق من نقلها مباشرة الى بغداد.

في  7117و 4/1في  5171بالتاكيد على كتبنا المرقمة  8/6/2115في  18515كمة العمامة لموانئ العراق بموجب كتابنا المرقم تممت مفماتحمة الشممممممر -

 راجين سرعة تسمية ممثلكم في اللجنة المشتركة  11/5/2115في  16369و 31/3في  12127و 26/1/2115

 ة وزارة النقل )الشركة العامة لموانئ العراق( حسب قرار اللجنة الفنية. مع الكمارك لغرض انشاء حرم كمركي خارج ميناء ام قصر على نفق -

وتم اصدار امر وزاري الحق  22/6/2115في  4871/19751تم تزويدنا باسمماء المرشمحين من الجهات المعنية وتم اصدار االمر الوزاري المرقم  -

 .1/7/2115في  5148/21547والمرقم 

بتزويمدنما بمالنتمائج والتوصمممممميمات لفريق العممل ، وتم التماكيمد بكتماب الحق ذي العممدد  21/8/2115في  24593لمرقم تم اعالم اللجنمة بموجمب كتمابنما ا -

 .8/11/2115في  31953

تزويدها بكافة االوليات الخاصة  14/12/2115في  33719طلبت الدائرة القانونية /قسم االمالك واالراضي في وزارة النقل بموجب كتابها ذي العدد  -

 7096يتبع في تقرير /                                                    ضوع مدار البحث.بالمو
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 قبل اللجنتين الوطنية والفنية واالمانة التنفيذيةالمقترحات والمواضيع المطروحة من أهم 

 

 -المحملة على شاحناك السكك الحديد في ميناء ام قصر وذلك من قبل اللر ة ال امة للموانئ :( لغرض فحص البضائع X – RAYشراء جها  فحص متنقل قاالش ة السينية ) -90

 

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجتماع السددددددادس للجنة 

 5/5/7093الفنية في 

 ( :5قرار)

اللر ة ال امة تكلف 

لم انى ال راق قنقل جها  

الفحص المتنقل 

(Mobile الى  ط )

السكة الغراض فحص 

البضائع المحملة 

 قاللاحناك السككية .

( وتم الطلب بنقل جهاز الفحص المتحرك الى خط السكة في ميناء ام قصر بموجب 3ابالغ الشركة العامة لموانيء العراق بقرار اللجنة الفنية رقم )تم  -

 ، وكذلك ابالغ الشركة العامة للسكك الحديد بمتابعة الموضوع. 15/3/2115في  11426كتابنا المرقم 

الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابها ومرفقه كتاب  5/7/2115في  1816ت/جهاز سونار /23ذي العدد الشركة العامة للسكك الحديد اجابت  -

والموجه الى مكتب السيد الوكيل الفني والذي اعتذرت فيه الشركة المذكورة  عن نقل جهاز فحص الحاويات  2/6/2115في  1/2/12/11895 المرقم

 لحاويات المحملة على القطارات بحجة عدم موافقة الشركة المجهزة. الى خط السكة في الميناء لغرض فحص ا

تم عرض موضوع عدم امكانية نقل جهاز فحص الحاويات الى خط السكة في ميناء ام قصر الى خطة السكة لغرض فحص الحاويات المحملة على  -

وبعد المناقشة مع مدير عام الموانئ وبسبب اختالف  28/7/2115في القطارات على اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بأجتماعها الثامن المنعقد 

 .قررك اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة شراء ونصب جها  جديد  اص قلاحناك سكك الحديدمواصفات الجهازين 

قررك اللجنة الفنية لتسهيل النقل الفنية )بعرض قرار اللجنة  13/8/2115في  23874تمت مفاتحة الشركة العامة لموانئ العراق بكتابنا المرقم  -

على السيد الوكيل الفني /رئيس اللجنة الفنية وقد دون سيادته هامشه التالي المؤرخ والتجارة شراء ونصب جها  جديد  اص قلاحناك سكك الحديد( 

 .قتبليغ الموانئ ألجراء الال م 11/8/2115في  259على مذكرتنا المرقمة  11/8/2115في 

سبق وان تم شراء اربعة اجهزة فاحصة خاصة بالنقل الطرقي  1/11/2115في  1/8/1/22336الشركة العامة لموانئ العراق بكتابها المرقم بينت  -

 وتم تسليمها الى الهيئة العامة للكمارك لموانئ ام قصر.

لت موافقة معالي السيد الوزير على مذكرتنا المرقمة بانه حص 12/11/2115في    31345تمت اجابة الشركة العامة لموانئ العراق بكتابنا المرقم  -

 لشراء جهاز فحص خاص بالنقل السككي وعلى نفقة شركتكم اسوة باالجهزة التي تم استيرادها سابقاً للنقل الطرقي. 9/11/2115في  351

والموجه الى الشركة  19/11/2115في  14224ت/جهاز فحص الحاويات /23اعلمتنا الشركة العامة للسكك الحديد العراقية بموجب كتابها المرقم  -

 ات.يالعامة لموانئ العراق بانها ترجو شراء الجهاز اعاله الخاص بالنقل السككي ونصبه قرب خط السككة لتالفي التاخير الذي يحصل بنقل الحاو

 7096يتبع في تقرير /  -
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 المقترحات والمواضيع المطروحة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية واالمانة التنفيذيةأهم 

 

 -البضائع المستوردة لل راق :ي نقل الترويج عن  دماك وامكاناك اللر ة ال امة للنقل البحر  لغرض االستفادة منها ف -99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجدتدمددداع السدددددددددادس لدلدجندددة الفنيدددة في 

5/5/7093 

 (:6قرار )

قيام االمانة التنفيذية لتسهيل النقل  .ك

اللر ة ال امة للنقل والتجارة قالتنسيق مع 

حول االعمام على الو اراك  افة  البحر 

للترويج عن  دماك الناقل البحر  و ت زيز 

االعمام  قذ ر وسائل االتصال الخاصة 

قاللر ة والموقع االلكتروني لتلقي 

االستفساراك من الجهاك الراغبة قالنقل عن 

  ريقها

 

قيام اللر ة ال امة للنقل البحر  قتزويد 

 الخارجية فيدائرة ال القاك االقتصادية 

و ارة التجارة قحموالك قوا ر إسطول 

 اللر ة .

( بناءا" على 1بقرار اللجنة الفنية رقم ) 02/3/5102في  01452 تم ابالغ الشركة العامة للنقل البحري بموجب كتابنا المرقم -

 .بتفعيل دور الشركة كناقل بحري وطني مقترح شركتهم 
( 3قدر تعلق االمر بالفقرة) 25/3/2115في  3922دائرة العالقات االقتصادية الخارجية/وزارة التجارة بكتابها المرقم  اعلمتنا -

 بتزويدهم بطاقات النقل وحموالت بواخر اسطول الشركة العامة للنقل البحري.
 : 3/1/2115في  2113اعلمتنا الشركة العامة للنقل البحري بموجب كتابها المرقم  -

 طن . 17511سفن حمولة متنوعة  (3) .1
 طن. 7351( سفينة حمولة متنوعة االغراض الحمولة الكلية 1) .2

 طن. 17351( سفينة حمولة متنوعة االغراض الحمولة الكلية 1) .3
بطاقات النقل وحموالت  21/1/2115في  11171تم تزويد دائرة العالقات االقتصادية الخارجية/وزارة التجارة  بكتابنا المرقم  -

 اخر اسطول الشركة.بو
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 المقترحات والمواضيع المطروحة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية واالمانة التنفيذيةأهم 

 

 -متخصصة لتفريغ الحيواناك الحية : و ارة الزراعة والموانئ ال راقية الستيراد اجهزةالتنسيق قين  -97

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

الفنيدددة في االجتمددداع السدددددددددادس للجندددة 

5/5/7093 

 (6قرار )

قيام و ارة الزراعة / من  الل ممثلها  .أ

ر شر ة ما قين النهرين ال امة للبذو

قتزويد اللر ة ال امة لموانئ ال راق 

قالمواصفاك الخاصة الجهزة تفريغ 

الحيواناك من البوا ر لدراسة أمكانية 

 توفيرها في الم انئ.

 

 بما يلي: 15/3/2115في 11132العامة للبذور التابعة لوزارة الزراعة بموجب كتابنا المرقم تم مخاطبة شركة ما بين النهرين  -

قيام شركتكم بتزويد الشركة العامة لموانئ العراق بالمواصفات الخاصة بمعدات تفريغ الحيوانات الحية وخاصة االبقال الحوامل  -

 من البواخر لغرض دراسة امكانية توفيرها من قبل الموانئ.

انها ترى  19/1/2115في  13922اعلمتنا وزارة الزراعة /دائرة التخطيط والمتابعة/قسم االنتاج الحيواني بموجب كتابها المرقم  -

ان تكون عملية نقل الحيوانات الحية وخاصة االبقار الحلوب عبر المطارات لغرض ضمان السالمة وسرعة الوصول كونها ابقار 

 حوامل.

بأنه عملية نقل الحيوانات  31/1/2115في  15292اعة /دائرة التخطيط والمتابعة/قسم االنتاج بكتابنا المرقم تمت اجابة وزارة الزر -

الحية وخاصة االبقار الحلوب عبر المطارات تعتمد على التاجر والمستورد وبأمكان وزارتكم وضع ضوابط بذلك وان وزارتنا 

 ستلتزم بها.

 : 11/5/2115في  17222يط والمتابعة/قسم االنتاج الحيواني بكتابها المرقم اجابت وزارة الزراعة /دائرة التخط -

 .2111لسنة  1تم اعداد ضوابط ألستيراد الحيوانات الحية )للتربية والذبح( رقم سبق ان  -1

 يفضل نقل االبقار الحلوب الحوامل عبر المطارات لضمان سالمة الحيوانات. -2

البحري فتنقل االبقار الحلوب بالبواخر التخصصية الخاصة بنقل الحيوانات او تنقل باقفاص بارضية في حالة رغبة المستورد بالنقل -3
 ( حيوانات للقفص الواحد وتنزل بكرين.5خشبية سعة )

اما بالنسبة لنقل العجول الحية ألغراض الذبح فأما تنزل بواسطة رمبات او خراطيم خاصة تربط بين الباخرة والرصيف لضمان  -1
 تعرضها لالذى اثناء التفريغ.  عدم
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 -الك المحورية على الطرق ال امة :تف يل ال مل قموا ين الحمو -95

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجتمدداع السدددددددادس للجنددة 

 9/6/7093الو نية في 

 (99قرار )

التوصية الى اللجنة  .ب

الو نية : التأ يد على 

الهيئة ال امة للطرق 

والجسور وأمانة قغداد 

لى وو ارة البلدياك ع

عمل وتثبيت ال الماك 

الدولية المرورية 

الخاصة قاالو ان 

المحورية قالتنسيق مع 

 مديرية المرور ال امة.

 

 للموافقة على التوصية وتعميمها . 2/2/2115في  17951اللجان بكتابنا تم مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون  .أ
على تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية الواردة في الفقرات )ب( )ج( )د( وااللتزام  21/2/2115في  51/3/21239حصلت موافقة األمانة العامة بكتابها المرقم ش ل /ص/ 

 اه:المدرجة في ادن االشغال العامة ، وزارة التجارة ، امانة بغداد ، الهيئة العامة للطرق والجسور والهيئة العامة للضرائب بها من قبل وزارة الداخلية ، وزارة البلديات و
 هد خطي بذلك.زيادة التوعية بنظام الموازين المحورية من خالل وسائل االعالم وعند اصدار اجازات السوق العمومية واالختبارات المرورية مع تقديم تع -1
المرورية الدولية الخاصة  يام وزارة االعمار واالسكان / الهيئة العامة للطرق والجسور وامانة بغداد ووزارة البلديات واالشغال العامة على عمل وتثبيت العالماتق -2

 باالوزارن المحورية بالتنسيق مع مديرية المرور العامة.
مة للضرائب بالزام شركات النقل عند تسجيلها او عند تجديد هويات التسجيل بالعمل وفق نظام االوزان المحورية قيام وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات والهيئة العا -3

 من خالل تعهد خطي مع الزام كافة سائقي شاحنات وزارة التجارة للعمل بموجب النظام.
 -واعالمنا االجراءات المتخذة بصدد موضوع الموازين المحورية؛ 11/3/2115في  23191تم مخاطبة الوزارات التالية بموجب كتابنا المرقم بالعدد  -

 17دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة  12الهيئة العامة للطرق والجسور  15الهيئة العامة للضرائب  11امانة بغداد  13وزارة الداخلية  12وزارة البلديات  11
 شار اليه في االعلى وكما يلي : وتم االجابة على كتابنا الم 1مديرية المرور العامة  19ة لموانئ العراق الشركة العام 13المديرية العامة للمنافذ الحدودية 

ومرفقه كتاب وزارة االعمار واالسكان المتضمن رائ الوزارة المذكورة  22/3/2115في  27352اعلمتنا االمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم بالعدد   -
( : قامت وزارة االعمار واالسكان 1فيما يخص الفقرة ) 11  -( الماخوذة في اجتماع اللجنة الفنية ، حيث بينت دائرة الطرق والجسور االتي :2ن التوصية رقم )انفاً بشا

 : ممثلة بالدائرة التخطيط والمتابعة /قسم الطرق والجسور باالجراءات التالية لزيادة  النوعية بنظام الموازين المحورية 
  1منشور لكل مديرية يتم توزيعها على سائقي السيارات في المحافظات  15111طبع االالف المنشورات الخاصة بقانون الطرق والحموالت وتوزيع  –ا 

تشغيل  -ث 1لمرور العامة اجراء ندوات تثقيفية للشركات وسائقي المركبات ) القطاع الحكومي والخاص (بالتعاون مع ا –ت  1نشر القانون في الصحف المحلية  –ب 
عرض اعالن بااللتزام بالحموالت المحورية وعرضها على القنوات الفضائية باالضافة الى لوحات  -ج 1تجريبي لمحطات الوزن واجراء لقاءات على القنوات الفضائية 

  1)فلكس( باحجام كبيرة وتثبيتها قرب محطات الوزن 
ة التخمينية لتصنيع وتثبيت العالمات  المرورية الدولية والتعريفية الخاصة باالوزان والمطلوب نصبها كمرحلة اولى على طرق ان الكلف -( :2اما فيما يخص الفقره ) 12

خطة ( مليار دينار حيث ادرجت  195محاور المشرق العربي للمناطق االمنة باالضافة الى عدد من الطرق الرئيسية والمحورية وقرب محطات الوزن تقدر باكثر من ) 
  1 2115تثبيت ونصب العالمات المرورية وتاثيث الطرق ضمن خطة الصيانة لعام 

  1( من كتابكم انفا في الوقت الحاضر وستؤخذ بنظر االعتبار في حال توفرالتخصيصات والتمويل المالي 2بالنظر لعدم توفر التخصصات المالية يتعذرتنفيذ الفقرة ) 13

انه تم  22/3/2115في  53521اعلمتنا وزارة الداخلية /وكالة الوزارة لشؤون الشرطة /مديرية المرور العامة /قسم التخطيط  والمتابعة بموجب كتابها المرقم بالعدد  -
  21239االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ( من كتاب 1مخاطبة قسم االوزان المحورية  التخاذ مايلزم والتنسيق مع شعبة اجازات السياقة بخصوص ماورد بالفقرة)

 .( واعالمنا اجراءاتكم 2والتنسيق مع الدوائر  ذات العالقة بخصوص العالمات المرورية الواردة بالفقرة) 21/2/2115في 
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 -اغبة قممارسة نلا  التامين على البضائع واالشخاص :فتح مكاتب للتامين في المنافذ الحدودية لللر اك ال راقية ال امة والخاصة الر -96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجتمددداع السدددددددددادس للجندددة الو نيدددة في 

9/6/7093 

 ( : 04قرار )
على  توصية اللجنة  اللجنة الوطنية صادقت 

قالموافقة على السماح قفتح مكاتب  الفنية

التأمين في المنافذ الحدودية لللر اك 

الراغبة قممارسة نلا  التأمين على البضائع 

الفرص واالشخاص فيها لغرض توفير 

المتساوية للر اك التأمين قموجب قانون 

 .7003( لسنة 90تنظيم أعمال التأمين رقم )

بالموافقة على التوصية  25/5/2115في  171227تم مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بكتابنا  -
 لفرض اعمامها .

. وقامت األمانة التنفيذية  13/2/2115في  21225كتابها ش ل/ص/م/حصلت موافقة األمانة العامة على القرار بموجب  -
أضافة الى نشره في الموقع االلكتروني  23/2/2115في  21122باعمام الموافقة على الجهات ذات العالقة بموجب كتابنا

 الرسمي للوزارة.
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 -منذ فتراك  ويلة :موانئ ال راقية وضع الية مست جلة من قبل و ارة البيئة والكمارك للتخلص من المواد التالفة والمرفوضة المكدسة في ال -93

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجتمداع السددددددادس للجنة الو نية في 

9/6/7093 

 ( : 93قرار )

اللجنة الوطنية الحاضرون بأن  قررك
تتولى وزارة النقل مفاتحة وزارة البيئة 

لغرض التخلص لوضع آلية مستعجلة 

من المواد التالفة والمرفوضة المكدسة 

قصر قلكل نهائي  حاليا  في ميناء أم

قالتنسيق مع الكمارك والبيئة لكونها 

تسبب أضرار صحية وتلغل مخا ن 

الموانئ ، وأن يتم حل مثل هذه الملا ل 

ثنائيا  قين أ  و ارتين أو جهتين وال 

يوجد مبرر ل رضها على اللجنة 

 الو نية .

العالمنا فيما اذا كانت جميع المواد المكدسة في الموانئ  21/5/2115في  17151تم مفاتحة الشركة العامة لموانئ العراق بكتابنا -1
ال التي ال يمكن اتالفها أو التخلص منها بسبب اعتراض وزارة البيئة حصراً أم توجد جهات أخرى تعترض على ذلك . لم ترد اإلجابة 

 لغاية تاريخه أعاله.
ونسخة منه الى الكمارك والمديرية العامة للمنافذ الحدودية  22/5/2115في  17353تم مفاتحة وزارة البيئة / مكتب الوزير بكتابنا -2

لترشيح ممثل عنها لعضوية فريق العمل المتخصص بوضع آلية عمل مستعجلة لغرض التخلص من المواد التالفة والمرفوضة في المؤانئ 
 العراقية . 

يح العميد اياد خضير عباس لعضوية فريق العمل ، ولم بترش 11/2/2115في  9113وردنا كتاب المديرية العامة للمنافذ الحدودية -3
 ترد أجابة البيئة والكمارك لغاية تاريخه أعاله.

برئاسة العميد اياد خضر عباس /المديرية العامة للمنافذ الحدودية  22/9/2115في  7112/27115تم اصدار االمر الوزاري المرقم  -

 سماؤهم ادناه:/وزارة الداخلية وعضوية كل من السادة المدرجة ا

 نائل خليل ابراهيم /مأمور كمرك/الهيئة العامة للكمارك/وزارة المالية. -

 يوسف مؤيد يوسف/كيمياوي اقدم/قسم مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع االلكترونية/الدائرة الفنية/وزارة البيئة والصحة. -

 يم المواقع االلكترونية/الدائرة الفنية/وزارة البيئة والصحة.اسراء منقذ عبدالجبار/كيمياوي اقدم/قسم مراقبة الكيمياويات وتقي -

 سهيل محمدعلي محمد/رئيس مالحظين/الشركة العامة لموانئ العراق/وزارة النقل. -

لم يتم عقد اجتماع لفريق العمل لحد االن بسبب عدم حضور اغلب اعضائه اضافة الى استبدال ممثل الكمارك الذي استغرق فترة  -

 ولم ينجز فريق العمل اعماله لحد االن.طويلة جداً 

 لسرعة انجاز اعماله. 8/11/2115في  31952تم التاكيد على فريق العمل بموجب كتابنا المرقم  -

الخاص بترشيح السيد صباح حسن عبدهللا ممثال عن الكمارك  19/1/2116في  418/6535تم اصدار االمر الوزاري المرقم  -

 الجنوبية.

 7096يتبع في تقرير / 
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 تاسيس منظومة هواتف الطوارئ على الطرق الخارجية على شبكاك الهاتف النقال واالرضية المتوفرة في البالد . -96

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجتمددداع السدددددددداقع للجندددة الفنيدددة في 

79/6/7093 

 (:9قرار )

التنسيق قين الهيئة ال امة -ب

للطرق والجسور وو ارة 

االتصاالك لغرض تأسيس منظومة 

هواتف الطوارئ على شبكاك 

االتصاالك النقالة واالرضية 

 المتوفرة حاليا  في البالد .

 

لغرض التنسيق  2/7/2115في  21792تم مفاتحة الهيئة العامة للطرق والجسور والشركة العامة لالتصاالت والبريد بكتابنا  1 -

يتعذر  23/7/2115في  11721اعلمتنا الهيئة العامة للطرق والجسور بموجب كتابها المرقم لتأسيس منظومة هواتف طوارئ .

لذا يتطلب التنسيق 2112لسنة  35دم مسؤوليتها عن ذلك وبموجب قانون الطرق العامة رقم على دائرتنا تقديم الخدمات المطلوبة لع
مع وزارة الداخلية والصحة واالمن الوطني ومن الممكن ان يتم التنسيق مع مع دائرتنا في حالة الحاجة ألنشاء مراكز لتلك 

لكتاب اعاله بأن الموضوع هو احد متطلبات تنفيذ اتفاق الخدمات.تمت االجابة على كتاب الهيئة العامة للطرق والجسور بموجب ا
،اعلمتنا الهيئة 2117لسنة  53الطرق الدولية في المشرق العربي الذي تم مصادقة جمهورية العراق عليه بموجب القانون رقم 

مركز اتصاالت اي بان الدائرة تعمل على دراسة امكانية انشاء  25/3/2115في  12331العامة للطرق بموجب كتابها المرقم 
 (.call centerمايسمى )

انها ترتأي عقد اجتماع مع المختصين من وزارة  5/3/2115في  312الشركة العامة لالتصاالت والبريد بموجب كتابها اعلمتنا  -

 النقل لمعرفة االولوية للطرق المراد التنفيذ لها والسعة المطلوبة لدراسة امكانية التنفيذ ووضع الكلف .
تحة كل من )الهيئة العامة للطرق والجسور ومديرية المرور العامة ووزارة الصحة وجهاز االمن الوطني (لتسمية ممثليهم تمت مفا -

كذلك تمت مفاتحة الشركة العامة لالتصاالت والبريد بموجب كتابنا المرقم 25/3/2115في 21925في االجتماع بموجب كتابنا 
 عقد االجتماع مع االشارة الى استعداد وزارة النقل ألستضافة االجتماع. بتحديد موعد ومكان 13/11/2115في  23915

 الخاص بتشكيل فريق عمل . 31/12/2115في  2512/35171تم اصدار االمر الوزاري المرقم  -
 . 15/12/2115عقد االجتماع االول بتاريخ  -

 7096يتبع في تقرير / 
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 مت دد الوسائط . –البحر   –السكك الحديد  –الطرق  –ال مل في اتفاقياك مكوناك النقل المتكامل في الملرق ال رقي  تف يل -92

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

 9/2/7093االجتماع الساقع للجنة الو نية في 

  (  :9قرار رقم )

 اوال  : المصادقة على توصياك اللجنة الفنية:  

ضرورة قيام الهيئة ال امة للطرق والجسور قاستكمال متطلباك ونواقص  .أ

أتفاق الطرق في الملرق ال رقي والبحث عن وسائل وأساليب جديدة 

للتمويل والتنفيذ مع ضرورة أستدامة ال مل في الفقراك الملار اليها في 

ة ألهميتها في تسهيل النقل والتجارة ووضع ال راق مقترح االمانة التنفيذي

 ضمن منظومة الطرق والنقل والتجارة الدولية .

ضرورة قيام الهيئة ال امة للطرق والجسور قرسم محاورالطرق  .ب

على  رائط دولية و ب ها وتو ي ها قما ي من سهولة أيصالها الى السواح 

 وسواق السياراك لمختلف الجنسياك .

في  23129تم مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا     -
  للمصادقة على التوصية وااليعاز الى وزارة اإلسكان واالعمار لتنفيذ ما ورد فيها . 1/3/2115

في  51/8/27118ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون اللجان ذي العدد ش ل/ -

بينت بعدم وجود ضرورة لتدخل االمانة العامة بلمجلس الوزراء في تنفيذ التوصية  24/8/2115

 واالكتفاء بمصادقة اللجنة الوطنية العليا.

في  26713تم مفاتحة وزارة االعمار واالسكان /مكتب الوزير بموجب كتابنا المرقم  -

 بااليعاز بتنفيذ التوصية . 16/9/2115

في  37171وردت اجابة وزارة االعمار واالسكان /الهيئة العامة للطرق والجسور ذي العدد  -
بتزويدنا نسخه ورقية من خارطة  1/9/2115في  17315ومرفقه كتابهم المرقم  21/11/2115

 متضمنة محاور الطرق المارة في العراق.  CDطرق العراق مع نسخه الكترونية 

لتاق ة لالمم المتحدة لبيان الرأ  قلأن أمكانية ج. مفاتحة منظمة االسكوا ا

أقامة دورة تدريبية ل دة أيام للمنسقين الو نيين التفاق الطرق لغرض 

تدريبهم على  يفية متاق ة وتطبيق االتفاق أو أرسال  بير الى قغداد اللقاء 

 محاضراك على مهندسي الطرق والجسور قخصوص الموضوع .

ة األمين العام وكيل -فيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )أسكوا(تم مفاتحة االمينة التن  -
العالمنا بموعد تنظيم دورة المنسقين الوطنيين  21/7/2115في  21933لألمم المتحدة بكتابنا  

 لمتابعة تنفيذ االتفاقية . 
 7096يتبع في تقرير / 
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 االجراء المتخذ رقم القرار

 ( : 7قرار)

المصادقة على توصية اللجنة  اوال  :

الفنية )) تقدم  ل من شر تي الموانئ 

والنقل البحر  تقريرا  في نهاية عام  

الحاصل في  لبيان مدى التقدم  7093

تنفيذ قنود وفقراك مذ رة التفاهمر  

والطلب من و ارة النقل تقديم النتائج (( 

. 

ثانيا  :التوصية الى االمانة ال امة لمجلس 

لغرض التأ يد على الجهاك الو راء 

اآل رى ال املة في الموانئ الستكمال 

متطلباك مذ رة التفاهم حسب 

أ تصاصها وهي المنافذ الحدودية ، 

الكمارك ، التأمين ، المصارف ، االمن 

 واالستخباراك ، البيئة واالتصاالك .

وتم دخول المذكرة حيز التنفيذ في  2117( لسنة 2م )تمت مصادقة العراق على أنضمام العراق الى مذكرة التفاهم بموجب قانون رق -
15/2/2113. 

المالية والصحة واالتصاالت أضافة الى شركتي النقل البحري والموانئ والدائرة الفنية في مقر وزارة النقل تمت مفاتحة الوزارات  -
الوزارات بأستكمال متطلبات تنفيذ مذكرة لاليعاز الى الجهات المعنية في تلك  13/9/2115في  22395بموجب كتابنا المرقم 

 التفاهم وتقديم عن أجراءات سير المذكرة .
للمصادقة على التوصية  1/3/2115في  23127تم مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا  -

م الطلب من دوائر وزارة النقل األخرى خارج وزارة النقل وااليعاز على الجهات المعنية بأستكمال متطلبات تنفيذ المذكرة . كما وت
 بضرورة اإلسراع في أستكمال أعمالها .

بتزويدنا بتفاصيل وافية عن اجراءاتكم  12/12/2115في  33975تم مفاتحة الشركة العامة للنقل البحري بموجب كتابنا المرقم  -
 متابعة تنفيذ وفقرات المذكرة .المتخذة بصددها وتضمينها ضمن استمارة االستبيان الخاصة ب

 ( :5قرار )

المصادقة على توصية اللجنة الفنية ر 

التأ يد على الجهاك الملار ة في لجنة 

تنفيذ أتفاقية النقل المت دد الوسائط 

للبضائع قين الدول ال رقية قضرورة 

أنهاء مهامها قأسرع وقت ألهمية هذه 

 االتفاقية في تسهيل النقل والتجارة ر

مفاتحة شركات النقل البحري والنقل البري والسكك الحديد والخطوط الجوية والهيئة العامة للكمارك وشركة التأمين الوطنية تم  -
 لإلسراع في انجاز المهام الموكلة بها وأدخال االتفاقية حيز التنفيذ . 1/3/2115في  23153بموجب كتابنا 

 23/7/2111في  5311/21371غاء االمر الوزاري المرقم  على ال 31/12/2115حصلت موافقة السيد الوزير في  -

الوزارية الملحقة المعدلة له ، وتكليف الدائرة القانونية ودائرة العقود والتراخيص في الوزارة  واالوامرلجنة الخاص بتشكيل ال

 على اآلتي : 

 تكليف الدائرة القانونية بوضع ما يأتي بموجب أحكام االتفاقية :  .2

 زاولة نشاط النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .وضع قواعد م  -خ

 وضع صيغة عقد النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . -د

 وضع صيغة وثيقة النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . -ذ
 تكليف دائرة العقود والتراخيص بما يأتي بموجب أحكام االتفاقية : .2
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 التراخيص لمتعهدي النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .منح  -ه

 مراقبة ومتابعة تطبيق أحكام وبنود االتفاقية . -و

 تحديد سقف زمني لتنفيذ ما مطلوب في الفقرتين أ ، ب أعاله وكما يأتي : .3   
 . 31/1/2112فقرة )أ( : في موعد أقصاه          
 فقرة )ب( : تحديد مدة أصدار قرار مناسب بمنح الترخيص خالل أسبوع واحد من تاريخ تقديم          

 الطلب .                            
بإلغاء مضمون األوامر الوزارية المشار اليها أعاله  21/1/2112في  111/2233 الوزاري المرقم بالعدد  تم أصدار االمر -

 .  ة السابقة وتكليف الجهات المذكورة أعاله بمهامهاالخاصة بتشكيل اللجن

التوصية الى االمانة ال امة ( :6قرار )

لمجلس الو راء لغرض التأ يد على 

مجلس النواب لالسراع قالمصادقة 

على أتفاق السكك الحديد الدولية في 

الملرق ال رقي ألهميت  قالنسبة 

  لجمهورية ال راق. 

للمصادقة على التوصية  1/3/2115في  23123لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا تم مفاتحة األمانة العامة -
 والتأكيد على مجلس النواب لإلسراع بعرض قانون المصادقة على االتفاق للتصويت والموافقة عليه.

في   51/3/31121كتابها المرقم ش ل/قامت االمانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون اللجان بمفاتحة مجلس النواب بموجب  -
 .2115لسنة   53و صادق مجلس النواب على انضمام العراق الى االتفاقية بموجب القانون رقم   23/9/2115
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 االجراء المتخذ رقم القرار

 9/2/7093االجتماع الساقع للجنة الو نية في 

 (2قرار رقم )
 : الفنية اللجنة توصية على المصادقة

 أن على التالية االتحادات تشكيل على الموافقة : أوال
الناقلين  رابطة( مثال تسمى جامعة مظلة تحت تعمل

 لمجلس العامة االمانة الى المقترح ورفع ، )العراقيين
دراسة  الفنية للجنة ليتسنى المصادقة لغرض الوزراء

 وأعداد والفنية القانونية الجوانب كافة من الموضوع
 :االتحادات هذه بتأسيس الخاص القانون مشروع

 .للبضائع للطرقي النقل العراقي األتحاد .أ
 . العراق في للركاب الطرقي للنقل العراقي االتحاد .ب
 . العراقي الجوي النقل اتحاد . 
 . العراقي البحري النقل اتحاد .د
 .العراقي السككي النقل أتحاد .هـ

 الوزراء لمجلس العامة االمانة الى التوصية : ثانيا
 بموجب المشكل العراقيين الناقليين أتحاد بألغاء
 0988 لسنة 008 القانون

 .6/8/2115في  23231تمت مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا المرقم  -

،  25/8/2115في  2/1/25/27211اجابتنا األمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية بموجب كتابها المرقم ق/ -

أشارت الى وجود مشروع قانون النقابات واالتحادات المهنية يتضمن كيفية تأسيس االتحادات والنقابات المهنية وقد حيث 

تم تدقيقه من مجلس شورى الدولة لكن السيد وزير العمل والشؤون االجتماعية طلب تأجيل عرض المشروع على مجلس 

 الوزراء الى اشعار اخر.

 ،  2/9/2115في  25677شؤون االجتماعية /مكتب الوزير بموجب كتابنا المرقم تمت مفاتحة وزارة العمل وال  -

 . 15/9/2115في  14747وقد اجابتنا الوزارة المذكورة انفاً /الدائرة القانونية بموجب كتابها المرقم  -

 تؤيد هذه الوزارة تأسيس )رابطة الناقلين العراقيين( اذا توفر سند قانوني لتأسيسها. -1

النافذ اال اذا كان هناك تدخال  1988لسنة  118ء اتحاد الناقلين العراقيين المشكل بموجب القانون رقم اليمكن الغا -2

تشريعيا يقضي بذلك مع العرض ان حضور ممثل عن االتحاد المذكور امرا مهما في اجتماعات اللجنة الوطنية 

 لتسهيل النقل والتجارة.

العمال نقابات عامة مماثلة للمهنة والقطاعات المذكورة )نقابة النقل ،  يضم الهيكل التنظيمي لالتحاد العام لنقابات -

النافذ مما  1987( لسنة 52نقابة السكك ، نقابة الموانئ( وقد تأسست في ضوء احكام قانون التنظيم النقابي رقم )

 يتطلب حضور ممثل عن االتحاد العام لنقابات العمال.

   22/9/2115في  311اللجنة الوطنية بموجب مذكرتنا الداخلية المرقمة  حصلت موافقة السيد وزير النقل / رئيس -

على تجيل النظر في الموضوع لحين اقرار قانون النقابات و االتحادات المهنية و ذلك الهمية االتحادات المطلوب 

 .تاسيسها بموجب المقترح
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 االجراء المتخذ رقم القرار

 9/2/7093االجتماع الساقع للجنة الو نية في 

 

 (6ار رقم )قر

 على التأ يد " الفنية اللجنة توصية على المصادقة

 لما االلكترونية التأشيرة ملروع وتطبيق تنفيذ أهمية

 المستثمرين د ول تلجيع في  بير تأثير من ل 

 مختلف من والسواح والناقلين االعمال ورجال

 الكبيرعلى االيجاقي وأن كاس ال راق الى الجنسياك

 التكنولوجيا أد ال ألى أضافة والتجارة النقل تسهيل

 في والمساهمة والزمن اإلجراءاك وأ تصار الحديثة

 رف ها مع " الدولية المنظومة ضمن ال راق د ول

 التأ يد لغرض الو راء لمجلس ال امة األمانة الى

 الدا لية و ارة على

لغرض تزويدنا  12/3/2115( في 11231تم مفاتحة مديرية شؤون االقامة في وزارة الداخلية بموجب كتابنا المرقم ) -

المؤمل تنفيذه من قبل المديرية اعاله والذي سيشمل التقديم    Electronic Visaبتقرير عن مشروع التأشيرة االلكترونية 

االلكتروني للحصول على تأشيرة واصدارها الكترونيا" ، مع المراحل الزمنية للمشروع وتأريخ وضعه موضع التنفيذ ، 
 البالد .  في لغرض عرضه في اجتماع الفنية القادم الهميته البالغة في تسهيل النقل والتجارة والسياحة واالستثمار

ان مديريتهم لديها خطة لتطوير  12/1/2115في  11322اعلمتنا مديرية شؤون االقامة / وزارة الداخلية بكتابها المرقم  -
عمل المديرية وادخال التكنولوجيا الحديثة ووسائل االتصاالت الحديثة في تسهيل عملهم اليومي ومنح الفيزا االلكترونية 

ات االقامة في المحافظات والمنافذ الحدودية وسفاراتنا في الخارج بمنظومة مركزية وقاعدة حيث سيتم ربط كافة مديري
بيانات مركزية تدار من قبلنا لضمان تأشير كافة السمات االلكترونية التي يتم منحها وكذلك استخدام الطباعة االلكترونية 

قة وحمايتها من التالعب والتزوير وسيتم اعالمنا في عملية اصدار وطبع الفيزا بما يضمن المحافظة على سرية الوثي
تفصيال" بااللية التي ستعتمد في عملية منح السمات االلكترونية والضوابط والتعليمات الخاصة بمنحها حال استحصال 

 الموافقات الرسمية لتنفيذ والمباشرة بالمشروع .
حول االسراع بتنفيذ المشروع  13/9/2115في  22397 تمت مفاتحة وزارة الداخلية /مكتب الوزير بموجب كتابنا المرقم -

 الخاص بالتوصية اعاله .
بأنها قد اعدت دراسة متكاملة عن متطلبات  12/11/2115في  31139اعلمتنا مديرية الجنسية العامة بكتابها المرقم  -

 محافظات العراق وكافةتنفيذ مشروع نظام الفيزا االلكترونية والذي يشمل نصب منظومة اصدار الفيزا في كافة 
السفارات والدوائر القنصلية العراقية في الخارج مرتبطة بواسطة شبكة االنترنت العكبوتية وذلك لتسهيل منح السمات 
لكافة الراغبين بالحصول عليها من بلدانهم، وقد قدمت هذه الدراسة الى مكتب السيد الوزير /دائرة المستشار الفني 

عتباره الجهة التي ستقوم بأبرام عقد استثماري مع احد الشركات العالمية المقدمة لتنفيذ /صندوق شهداء الشرطة با
بحضور السيد وزير الداخلية  2/11/2115-1المشروع وتم عقد ورشة عمل للشركات المقدمة لتنفيذ المشروع للفترة من 

 جراءات الخاصة بالتعاقد.وممثلي الشركات ومن المؤمل ان يتم ذلك خالل العام القادم بعد استكمال اال
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 -س اف الفور  على الطرق الخارجية :تف يل موضوع انلاء وفتح مرا ز لال -70

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

 9/2/7093االجتماع الساقع للجنة الو نية في 

 

 ( :7)  قرار

المصادقة على توصية اللجنة الفنية ر أن يتم  أوال  :

التنسيق قين و ارة الصحة ومديرية المرور ال امة 

اليالء الموضوع االهمية المطلوقة وأدراج  ضمن 

الخطط االستثمارية الخاصة قو ارة الصحة لغرض 

أنلاء مرا ز أس اف فور  على الطرق الخارجية مع 

الطرق أستيراد سياراك أس اف متخصصة قحوادث 

 وأعالم منظمة االسكوا قذلك ر .

ثانيا  : االي ا  الى و ارة اإلسكان واالعمار / الهيئة 

ال امة للطرق والجسور قأنلاء محطاك أستراحة 

متكاملة على الطرق الخارجية تحتو  على  افة 

وسائل الراحة والخدماك أضافة الى مرا ز اإلس اف 

ملترك الفور  قأسلوب االستثمار أو التلغيل ال

واإلسراع قأنجا  محطاك االستراحة المباشر قها حاليا  

. 

ثالثا  : مفاتحة األمانة ال امة لمجلس الو راء حول 

 التوصيتين أعاله .

للمصادقة  5/8/2115في  23189تم مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا المرقم بالعدد -

يعاز الى وزارات الصحة والداخلية واالسكان واالعمار ألتخاذ مايقتضي بشأنها وذلك لتحقيق االنسجام واالعلى التوصية 

والموائمة مع المعايير والسياقات الدولية ولغرض تفعيل وتعزيز اجراءات االستجابة بعد التصادم من قبل الجهات المعنية بموجب 

 قرارات االمم المتحدة بهذا الشأن.

والموجه الى وزارة  1/9/2115في  2131وزارة االعمار واالسكان والبلديات بموجب كتابها المرقم م خ /وردت اجابة  -
( اوالً وبالتنسيق مع دائرة الطرق والجسور احدى تشكيالت 7الصحة/البيئة بااليعاز واتخاذ الالزم حول القرار رقم )

ديم االسعافات الالزمة للمتضررين من حوادث الطرق هذه الوزارة وذلك ألهميته بالحفاظ على ارواح المواطنين وتق
 الخارجية .

بان وزارة  31/9/2115في  21137كذلك اعلمتنا وزارة الداخلية /وكالة الوزارة للشؤون الشرطة بكتابها المرقم  -
 7/9/2115في  3/3/53253الصحة/البيئة قد اعلمت الوزارة اعاله بموجب كتابها دائرة الصحة العامة بالعدد د ص ع/

بانه تم استحداث مركز لالسعاف الفوري على الطرق الخارجية وان تلك المراكز مجهزة بسيارات اسعاف مزودة 
( وان 122بمعدات مستلزمات االستجابة للحوادث والحاالت الطارئة ومرتبطة بالرقم الوطني لالسعاف الفوري المرقم )

 هناك مراكز اسعاف فوري اخرى قيد االستحداث.
مرفق بتقرير اعد من قبل دائرة  12/11/2115في  32123اب وزارة االعمار واالسكان والبلديات المرقم ورد كت -

الطرق والجسور حول انشاء محطات استراحة متكاملة تحتوي على كافة سبل الراحة بما فيها مراكز االسعاف الفوري. 
 على الطرق الخارجية.

بان المقصود بكتابنا المرقم  7/12/2115في  32952بموجب كتابنا المرقم  تم ابالغ وزارة االعمار واالسكان والبلديات -
هو انشاء محطات استراحة متكاملة كمشروع موحد بأسلوب االستثمار تحتوي على كافة  17/9/2115في  22319

 وسائل الراحة والخدمات .

 7096يتبع في تقرير / 
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 الزام التجار قالتامين على  افة قضائ هم المنقولة دا ل ال راق قواسطة شر اك التامين ال راقية ال امة والخاصة . -79

 

 

 

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

 9/2/7093االجتماع الساقع للجنة الو نية في 

 

 ( :   2قرار )  

ر لغرض تسهيل النقل المصادقة على توصية اللجنة الفنية 

والنقل والتجارة والمحافظة على البضائع والر اب المنقولين 

ووسائط النقل ، التوصية الى اللجنة الو نية قألزام  افة التجار 

قألتأمين على قضائ هم دا ل ال راق لدى شر اك التأمين 

منح أية قروض ما لم يتم ال راقية وتوجي   افة المصارف ق دم 

التأمين عليها ، و ما يجب ألزام الجهاك اال رى التي تصدر 

أجا اك االستيراد قهذا االجراء من أجل المحافظة على االموال 

ال راقية و ذلك تنليط قطاع التأمين ال راقير ومفاتحة األمانة 

 ال امة لمجلس الو راء قصددها .

 5/8/2115في  23191الوزراء / دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا المرقم بالعدد تم مفاتحة األمانة العامة لمجلس  -

للمصادقة على التوصية وااليعاز الى وزارتي التجارة والمالية لغرض أتخاذ ما يقتضي لتنفيذها ، مع االشارة الى ان 

 وزارة النقل سوف تلتزم تنفيذ التوصية اعاله في حالة مصادقتها عليها.

كل من وزارتي التجارة والمالية بالموافقة وااليعاز الى الجهات المعنية ألتخاذ مايقتضي لتنفيذ التوصية  تمت مفاتحة -

 . 16/9/2115في  26711بكتابنا المرقم 

بتعميمها لهذه التوصية الى المصارف والدوائر  28/11/2115في  88421اجابت وزارة المالية بكتابها المرقم  -

 عة لها ألتخاذ مايلزم.والهيئات والشركات التاب

 7096يتبع في تقرير / 



 169  5102النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / التقرير السنوي للجنة الوطنية لتسهيل 

 المقترحات والمواضيع المطروحة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية واالمانة التنفيذيةأهم 

 

 -لمحورية على الطرق ال  جهة  انت :منع ا  استثناءاك من تطبيق نظام الحموالك ا -77

 

 

 

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

 9/2/7093للجنة الو نية في االجتماع الساقع 

 

 ( : 99قرار )

المصادقة على توصية اللجنة الفنية راالعتراض ورفض أ  

أستثناء منح ساققا  لو ارة الدفاع والدا لية والنفط من تطبيق 

نظام الحموالك المحورية على الطرق و ذلك رفض أ   لب 

جديد من أ  جهة للمولها قاالستثناء ، الن ذلك ي د  الى 

ألحاق الضرر الكبير قالطرق والجسور وقأمكان هذه الجهاك 

أتباع أساليب هندسية حديثة لنقل حموالتها على الطرق قما 

يضمن االلتزام قنظام الحموالك المحورية قلكل دقيق ، مع 

التأ يد على ال مل على أساس دولة م سساك وأن القوانين 

التوصية واألنظمة تطبق على الجميع قدون أستثناءر ، مع 

قزيادة عدد محطاك الو ن ومفاتحة األمانة ال امة لمجلس 

 الو راء قصددها .

 

 

 

 9/8/2115في  23374تم مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا المرقم بالعدد  -

والتجارة ألتخاذ ما يقتضي لتنفيذها وبأمكانها للمصادقة على التوصية واأليعاز الى وزارات الدفاع والداخلية والنفط 

إتباع أساليب هندسية حديثة لنقل حموالتها على الطرق من خالل زيادة عدد محاور الشاحنات بما يتضمن االلتزام التام 

بنظام الحموالت المحورية على الطرق والمحافظة على الطرق العامة مع التأكيد على العمل بروح دولة المؤسسات 

 بيق القوانين واالنظمة والتعليمات بشكل متساوي على الجميع بدون إستثناء.وتط

ال نرى  21/3/2115في  51/13/27113اجابت االمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم ش ل / -
جل اضرورة لتدخل االمانة العامة لمجلس الوزراء في تنفيذ التوصية اال في الحاالت التي يتطلب االمر ذلك من 
ازاحة التداخل والتعارض واالكتفاء بمصادقة اللجنة الوطنية العليا عليها لتنفيذها وبالتنسيق مع الجهات ذات 

 العالقة.
تمت مفاتحة كل من الوزارات)الدفاع،الداخلية ،النفط،التجارة(بضرورة االلتزام التام بنظام الحموالت المحورية  -

 العامة.على الطرق والمحافظة على الطرق 
على كافة الوحدات بالتعميم  5/11/2115في  3/21/39997اجابت وزارة الدفاع بموجب كتابها المرقم ق

 للعمل بموجبه.
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 استكمال متطلباك فتح منفذ مندلي الحدود  . -75

 

 

 

 

 

 

 

 االجراء المتخذ القراررقم 

 9/2/7093االجتماع الساقع للجنة الو نية في 

 

 (: 97قرار)  

المصادقة على توصية اللجنة الفنية ر االي ا  الى و ارة  اوال  :

المالية قأعتماد مقترح تسديد الرسوم والضرائب من قبل التجار 

وو الء اإل راج الكمر ي في أحد مصارف مندلي وتسليم وصل 

القبض الى هيئة الكمارك والضرائب ولحين فتح مصرف في 

 المنفذر .

تلكيل لجنة قين الو اراك االتحادية : المالية ، الدا لية  ثانيا  :

، التجارة ، النقل ، مع نظيراتها في أقليم  ردستان لغرض 

توحيد اإلجراءاك والضواقط والت ليماك الخاصة قاالستيراد 

 والتصدير والمنافذ الحدودية .

مفاتحة األمانة ال امة لمجلس الو ارء حول الموضوع  ثالثا  :

 لموافقة واالي ا  قالتنفيذ.لغرض ا

 

 

 

 5/3/2115في  23133 تم مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا المرقم بالعدد -
 للمصادقة على التوصية وااليعاز للوزارات المعنية وحكومة أقليم كردستان ألخذ ما يلزم بموجبها.

 24/8/2115في  51/8/27118لوزراء /دائرة شؤون اللجان بكتابها المرقم ش ل /اجابت االمانة العامة لمجلس ا -

النرى ضرورة لتدخل االمانة العامة لمجلس الوزراء في تنفيذ توصياتها اال في الحاالت التي يتطلب االمر ذلك من اجل 

 الوطنية العليا. واالكتفاء بمصادقة اللجنةازاحة التداخل والتعارض الذي قد يحدث  مع الجهات االخرى 
وبالفعل تمت مفاتحة كل من الوزارات مكتب الوزير)المالية،الداخلية ،التجارة،حكومة كردستان وزارة المالية، حكومة  -

في  22712بموجب كتابنا المرقم كردستان/ الداخلية ، حكومة كردستان/التجارة، حكومة كردستان/النقل واالتصاالت (
 اللجنة الوطنية.بتنفيذ توصية  12/9/2115
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 عقد اجتماعاك شهرية او فصلية قين اللر ة ال امة للخطو  الجوية ال راقية وراقطة مكاتب وشر اك السفر والسياحة في ال راق . -76

 

 

 

 قين ال راق والدول المجاورة .موائمة االجراءاك وساعاك ايام ال مل في المنافذ الحدودية  -73

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

 9/2/7093االجتماع الساقع للجنة الو نية في 

 
 ( :  03قرار ) 

رتوجي  اللر ة تمت المصادقة على توصية اللجنة الفنية 

ال امة للخطو  الجوية ال راقية ق قد أجتماعاك شهرية مع 

راقطة شر اك ومكاتب السفر والسياحة في ال راق في فندق 

 الملا ل والم وقاك قينميرديان لزيادة التنسيق والت اون وحل 

 الجانبين ر.

 

في  23191تم مفاتحة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ورابطة شركات ومكاتب السفر والسياحة بكتابنا 
 وأعالمهم بتوصية اللجنة الوطنية الخذ ما يلزم بموجبها . 5/3/2115

 االجراء المتخذ رقم القرار

 72/2/7093االجتماع الثامن للجنة الفنية في

 
 (: 7قرار )

مفاتحة دائرة ال القاك االقتصادية الخارجية في و ارة التجارة لغرض 

االست الم عن آلية عمل المنافذ الحدودية وساعاك ال مل فيها قالنسبة 

 .لل راقللدول المجاورة 

 

لتزويدنا بآلية عمل المنافذ  13/3/2115في  23375تم مفاتحة دائرة العالقات االقتصادية الخارجية في وزارة التجارة بكتابنا  -
 الحدودية لدول الجوار .
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 تسديد  افة االجور والرسوم والضرائب في ال راق قالدينار ال راقي قدال  من الدوالر االمريكي . -22

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتخذاالجراء  رقم القرار

 76/2/7093االجتماع الثامن للجنة الو نية في 
 72/2/7093( قأجتماعها الثامن المن قد قتاريخ 9توصية اللجنة الفنية المتخذة ققرار رقم )(  :  المصادقة على 9قرار رقم )

 والتوصية قرف ها الى األمانة ال امة لمجلس الو راء ل رض  على مجلس الو راء لغرض أقراره .

إنسمجاماً مع معمول به في دول العالم كافة وبضمنها دول الجوار واالقليم ولتسهيل اإلجراءات على المواطنين وعدم لجوئهم الى شراء 

الدوالر لغرض أنجاز معامالت النقل والتجارة ولغرض رفع سمممعر الدينار العراقي وتعزيز قيمته وتشمممجيع التعامل به ودعم االقتصممماد 

ي الحد من المضاربات بأسعار العمالت ، وتحقيقاً ألحد مبادئ وأسس السيادة الوطنية ، نقنرح إلزام كافة الجهات الوطني والمسماهمة ف

الحكومية والخاصمممة العراقية واألجنبية بأسمممتيفاء كافة األجور والرسممموم والضمممرائب وأية مبالغ أخرى داخل العراق بالدينار العراقي 

الجهات والبنك المركزي العراقي لغرض تحويل هذه المبالغ بين الدينار العراقي والدوالر حصممممممراً مع وضممممممع آلية مناسممممممبة بين تلك 

 األمريكي وفقاً للسياقات واآلليات المصرفية الرسمية لضمان عدم إلحاق أية خسائر بأي طرف كان ، ويشمل ذلك : 

أجور  .11

 تذاكر الخطوط الجوية العراقية .

 بية التي تباع داخل العراق . أجور تذاكر كافة الخطوط الجوية األجن .11

 أجور أصدار المنافيست من قبل الشركة العامة للنقل البري في المنافذ الحدودية  .12

 رسوم أصدار تأشيرة الدخول العراقية )الفيزا( لألجانب في كافة المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية . .13

 تستوفيها السفارات األجنبية في العراق.رسوم منح العراقيين تأشيرة الدخول الى الدول األخرى التي  .14

 رسوم أصدار اإلقامة والفحص الطبي لألجانب في العراق . .15

 الرسوم والضرائب واألجور التي يستوفيها أقليم كردستان في المنافذ التابعة له . .16

 األجور والرسوم التي تتقاضها الموانئ والمطارات العراقية كافة . .17

توفيها دوائر الدولة والجهات الرسمية والقطاع الخاص والسفارات األجنبية والمنظمات الدولية أية رسوم أو ضرائب أو أجور تس .18

 األجنبية داخل العراق .

وكما ويجب إلزام جميع الجهات الحكومية واألهلية أعاله بأن تقوم بتسعير كافة األجور والرسوم والضرائب التي تستوفيها بالدينار 

 بدالً من الدوالر األمريكي لتسهيل عمليات االستيفاء . العراقي وبأرقام صحيحة وذلك

 

تمت مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة  -

ومرفقه  21/9/2115في 22912شؤون اللجان بكتابنا 

 محضر أجتماع اللجنة الوطنية المتضمن القرار أعاله.

 

األمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة ورد كتاب  -

في  2/4/25/32316المرقم ق/ القانونية

والذي تم فيه مفاتحة البنك المركزي  13/11/2115

 العراقي / مكتب المحافظ لبيان الرأي بالموضوع .

 

ورد كتاب وزارة الخارجية ذي العدد  -

استنادا الى  11/11/2115 في 23/2521م.خ./

 1963من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام  39المادة 

المستحصلة من البعثات االجنبية تحدد من فأن الرسوم 

 قبلها.

 

 7096يتبع في تقرير / 
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 . ASYCUDAتطبيق نظام الحوسبة االلكترونية لالجراءاك الكمر ية الدولي المسمى اسيكودا   -72

 

 االجراء المتخذ القراررقم 

اجتماع اللجنة الفنية الثاني المن قد في  

92/2/7096 

التأ يد على و ارة المالية / الهيئة ال امة -

للكمارك قسرعة تطبيق النظام الدولي 

( ، ASYCUDAالموحد االسيـــــكودا ) 

وهو نظام عالمي لحوسبة ال ملياك الخاصة 

ال راقية قاالداراك  الكمر ية في الكمارك 

مثل الكمارك وتقديم قرنامج  مني من قبل م

وتقديم قرنامج   مني  في االجتماع القادم

 من قبل ممثل الكمارك.

 
اجتماع اللجنة الو نية الراقع المن قد في 

91/99/7096 

تد يدددد الدلدجددندددة الدو دنديدددة تددطدبديدق نددظدددام 

في الكمارك  (  (ASYCUDAاالسددددديكودا

 ال راقية قأسرع وقت .

 

لالستفسارعن أسباب  23/3/2111المؤرخ في  21231تم مفاتحة وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك بموجب كتاب األمانة التنفيذية المرقم بالعدد  -

 ( في الكمارك  العراقية .(ASYCUDAعدم تطبيق النظام الكمركي الدولي الموحد االسيكودا 

 . 5/1/2115في  5191كتابنا المرقم تم ابالغ وزارة المالية بالقرار بموجب  -

 . 1/4/2115في  12258تم التأكيد على وزارة المالية العالمنا االجراءات المتخذة بصدد الموضوع بموجب كتابنا المرقم  -

اال انه  2119انها سممعت الى تطبيق نظام االسمميكودا ومنذ عام  25/3/2115في  4636اعلمتنا الهيئة العامة للكمارك بموجب كتابها المرقم  -

ي حث فاتعمذر تطبيقمه للكلفمة التخمينيمة العمالية ، وسممممممبق ان تم مخاطبة منظمة االونكتاد لتوفير دولة مانحة تتولى تطبيقه في حينه . وقد تم التب

لجنة الميزان التجاري ضممممن وزارة التجارة للمسممماعدة في تطبيقه بتعاون الشمممركة العامة لنظم المعلومات في وزارة الصمممناعة مع الهيئة من 

ة مقررلخالل التباحث واعداد دراسة متكاملة عنه اال ان الشركة المذكورة لم تتصل بممثل الهيئة / السيد المستشار القانوني ، وبينت الخطوات ا

 الغراض تطبيق هذا النظام وكما يأتي : 

 . اتخاذ قرار بتطبيق نظام االسيكودا العالمي من قبل الكمارك العامة حصرا" وهي الجهة المالكة للنظام والمسؤولة عن تنفيذه .1   

 نفذة له ودعمها بكل السبل.. مفاتحة منظمة االونكتاد الجهة الوحيدة المجهزة لهذا النظام والمسؤولة عن تسليمه الى الدول الم2  

 . تهيأة البنية التحتية من ) ابنية صمالحة لتطبيق النظام ، توفير جميع االجهزة والمعدات من حاسبات وسيرفرات وطابعات و...الخ وتصميم3  

كية بالمركز المراكز الكمروبناء شمبكة اتصماالت قوية وموثوقة لكي يتم من خاللها تنفيذ نظام االسيكودا ضمن شبكة رئيسية تربط المناطق و

 الرئيسي (.

 . تدريب كادر للعمل على النظام وكادر متقدم بأمكانه التعديل على النظام وفق متطلبات الكمارك العراقية .4

  .. وضع جدول تفصيلي يحدد خطوات استالم وتنفيذ نظام االسيكودا وتوقيتات زمنية لتنفيذه من خالل دراسة لواقع الكمارك العراقية 5

. اعداد دراسمممة توضمممح عمل المراكز الكمركية بأنواعها البري والبحري والجوي وحسمممب االهمية من خالل زخم العمل واعداد التصممماريح 6

 الكمركية الصادرة من كل مركز ليتسنى لنا تحديد عدد االجهزة والكادر .

 . اختيار مركز نموذجي لتطبيق نظام االسيكودا من خالل معايير معينة .7

( خمسممة وعشممرون مليون دوالر وهذا المبلغ بحاجة الى تخصمميصممات مالية 25بينت الهيئة المذكورة ان الكلفة الكلية لتنفيذ نظام االسمميكودا )و

 لكي يتم السير باالجراءات اعاله . 

لرصمد التخصميصات المالية  9/4/2115في  13156تم مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شمؤون اللجان بموجب كتابنا المرقم  -

 ( خمسة وعشرون مليون دوالر لغرض السير بتنفيذ اجراءات النظام . 25الالزمة البالغة )

 . 22/4/2115في 13344ية للنظر بمضمونه واجابتنا بموجب كتابهم المرقم قامت االمانة العامة بأحالة كتابنا اعاله الى وزارة المال -
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 المقترحات والمواضيع المطروحة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية واالمانة التنفيذيةأهم 

 

 الطرق السري ة من قبل شر اك اجنبية متخصصة مقاقل صيانتها وتاهيلها وا مال نواقصها وادامتها والمحافظة عليها قاستمرار .تاجير او استثمار  -72

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

 76/2/7093االجتماع الثامن للجنة الو نية في

 ( 7قرار )

الة أحتم قبول المقترح والتوصية من حيث المبدأ . وقررك اللجنة الو نية 

المقترح الى و ارة االعمار واإلسكان لدراست  قلكل أوسع وأعمق وتقديم 

 رائط وآلياك إلستحداث أو إنلاء أو أستثمار  رق جديدة وأن تكون وفق 

دراسة متكاملة وتقدم للجنة الو نية لدراستها وتقديم التوصية المناسبة 

 مار والبنكقلأنها على ضوء ذلك قالتنسيق مع الهيئة الو نية لألستث

 المر ز  ال راقي .

تأجير أو أستثمار الطرق السري ة لمدة م ينة من قبل شر اك  المقترح:

أجنبية متخصصة و فوءة مقاقل صيانتها وتأهيلها وأ مال نواقصها 

وأدامتها والمحافظة عليها قاستمرار مع أنلاء محطاك أستراحة للمسافرين 

ا  للم ايير والمواصفاك الدولية ومحطاك تجهيز الوقود على هذه الطرق وفق

، وذلك مقاقل أستيفاء أجور قسيطة من المر باك التي تستخدم هذه الطرق 

قأستخدام أنظمة الكترونية ويدوية لهذا الغرض وذلك قسبب النقص الكبير 

في التخصيصاك المالية الحكومية الال مة للصيانة والتأهيل وأ مال 

تجرقة أولية على  ريق المرور السريع النواقص . ويمكن تطبيق المقترح  

سفوان على شكل قطاعاك قين المحافظاك  –البصرة  –( قين قغداد 9رقم )

، و ذلك تطبيق  على  ريق محمد القاسم للمرور السريع دا ل قغداد ، وق د 

نجاح التجرقة واالستفادة من األ طاء والثغراك يمكن ت ميمها على الطرق 

 األ رى .

 

لدراسة المقترح  2/11/2115في  23111وزارة اإلسكان واالعمار بكتابنا المرقم تم مفاتحة  -
 وتزويدنا بهذه الدراسة بعد إنجازها لغرض مناقشتها وتقديم التوصية المناسبة بشأنها .

بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الدائرة  22/11/2115في  21527أجابت الوزارة بكتابها المرقم  -
ذ مشاريع الطرق السريعة وتأهيل المنفذ منها بأسلوب التمويل من المنظمات على الترويج لتنفي

 المقرضة أو بطريقة االستثمار .
حيث يبدي البنك على  11/11/2115في  9/3/15323ورد كتاب البنك المركزي العراقي المرقم  -

الخاص بأستثمار  الوطنية استعداده لتقديم االستشارة المالية والنقدية وكل مايتعلق بتنفيذ مقترح اللجنة

الطرق السريعة على ان يتم التنسيق والتعاون بين وزارتنا ووزارة االعمار واالسكان والبلديات 

 خصصة ثمار للشركات االجنبية المتوالهيئة الوطنية لالستثمار لوضع الية عمل وضوابط لتحديد االست

لهيئة الوطنية لالستثمار بالتاكيد على تمت مفاتحة كل من وزارة االعمار واالسكان والبلديات و ا -
 الكتاب اعاله وبرفقته كتاب البنك المركزي العراقي.

في  24982ورد كتاب وزارة االعمار واالسكان /الهيئة العامة للطرق والجسور المرقم  -

المعنون الى البنك المركزي العراقي /المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان  31/12/2115

 بتزويدهم باالفكار والخبرات واالستشارة المالية والنقدية حول الموضوع مدار البحث.

 3/1/2116في  5114تمت مفاتحة كل من وزارة االعمار واالسكان/مكتب الوزير بكتابنا المرقم  -

 بان اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا قد طلبت تزويدها بدراسة موسعه ومعمقة

عن الموضوع بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والهيئة الوطنية لالستثمار لغرض عرضها على 

 اللجنة واتخاذ التوصية المناسبة بشأنها ورفعها الى مجلس الوزراء.

ومرفقه  14/2/2116في  5125ورد كتاب وزارة االعمار واالسكان/مكتب الوكيل االقدم ذي العدد  -

المتضمن توصيات اللجنة المشكلة  4/2/2116في  2497للطرق والجسور المرقم كتاب الهيئة العامة 

( لنظام الجباية التعريفية وقد ارسلت التوصيات انفا 1لدراسة امكانية اخضاع طريق المرور رقم )

الى مكتب رئيس الوزراء بموجب الوزارة اعاله دائرة التخطيط والمتابعة قسم الطرق والجسور 

 وبأنتظار الرد . 18/8/2115 في 24672المرقم 



 175  5102النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / التقرير السنوي للجنة الوطنية لتسهيل 

 المقترحات والمواضيع المطروحة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية واالمانة التنفيذيةأهم 

 -مة المرورية في ال راق :قة قالسالم الجة الظواهر السلبية المت ل -71

 االجراء المتخذ رقم القرار

 76/2/7093االجتماع الثامن للجنة الو نية في

صادقت اللجنة الو نية على توصية اللجنة الفنية  ( : 5قرار )  

تقوم األمانة التنفيذية للجنة الو نية قمفاتحة المذ ورة وأن 

و اراك الدا لية والصحة واالعمارواإلسكان والترقية ودائرة 

المنظماك غيرالحكومية التاق ة لالمانة ال امة لمجلس الو راء 
 . لغرض أ ذ ما يقتضي قصدده

 توصية اللجنة الفنية : 

إلى وزارة  مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض اإليعاز

الداخلية والجهات المعنية األخرى لمعالجة الظواهر التالية المتعلقة 

 بالسالمة المرورية على الطرق : 

 تخلف قانون المرور العراقي النافذ . -ي

 تخلف نظام الغرامات وأساليب فرضها وإستيفائها. -ك

ضعف اإللتزام بأنظمة السير والنقل والسالمة الفنية للمركبات  -ل

. 

ال على الطرق والتوعية إجراءات سالمة االطفضغف  -م

 المدرسية 

 ضعف التثقيف والتوعية االعالمية .  -ن

تخلف الواقع الهندسي للطرق والتقاطعات وتأثيرها في أزدياد  -س

 حاالت الحوادث.

الواقع المتخلف لوسائل النقل في العراق وتأثيرها في أزدياد  -ع

 حاالت حوادث الطرق .

دني تعنى بالسالمة على الطرق عدم وجود منظمات مجتمع م -ف

 ورعاية ضحايا حوداث الطرق على المدى البعيد .

ضعف إجراءات اإلنقاذ واالسعاف بعد التصادم وأجراءات ط. 

 رعاية ضحايا حوادث الطرق .

 الخذ ما يقتضي لمعالجة هذه الظواهر والمالحظات . 2/11/2115في  23115المذكورة بكتابنا تمت مفاتحة الوزارات  -

بأن الجمعية العراقية  27/11/2115في  33231/ 5111ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم د م غ/ -

للسيارات والوقاية من حوادث الطرق هي من الجمعيات التي كانت مسجلة في وزارة الداخلية وقد راجع القائمون 

النافذ ولم  2111لسنة  12الغير حكومية رقم على ادارتها لغرض تكييف اوضاعها وفقا الحكام قانون المنظمات 

تحصل على شهادة تسجيل وفقا الحكامه لذا اليجوز لها ممارسة نشاطها ، ولكن توجد لدينا منظمة اخرى تعنى بهذا 

المجال وهي منظمة السالمة اوال للتوعية المرورية وهي حاصلة على شهادة تسجيل نافذة وفاعلة في ممارسة دورها 

 نفا.في المجال ا

المعنون الى مديرية  21/11/2115في  33315ورد كتاب وزارة الداخلية / مكتب الوزير المرقم بالعدد ج ع /  -
 المرور العامة لبيان الرأي مع معالجة الظواهر والمالحظات المذكورة.

في  11/13/2172ط/ورد كتاب وزارة الصحة/البيئة /دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة ذي العدد دع  -
 حول الفقرة)ط( وقد بينت التالي: 1/11/2115

وتم تعميمه على دوائر  29/3/2115في  71تم اصدار بيان لفتح مراكز اسعاف الطرق الخارجية ذي العدد  .1
 الصحة في المحافظات للعمل بموجبه.

 (مراكز اسعاف فوري للطرق الخارجية في المحافظات لحد االن.5تم افتتاح ) .2
بعض الدوائر الصحية في المحافظات عن فتح مراكز اكثر بسبب نقص المالكات وعدم توفر التخصيصات  اعتذرت -

 المالية الالزمة لبناء تلك المراكز في الوقت الحاضر.

فيما يخص الفقرة)و(ان التصاميم الهندسية التي تعد من  17/12/2115في  2/5729ورد كتاب امانة بغداد المرقم م/ -
اميم في امانة بغداد يتم اعدادها وفق المواصفات الهندسية القياسية للطرق والجسور العراقية ولكن قبل دائرة التص

 واقع الحال للطرق يفتقر الى االشارات المرورية واالشارات التحذيرية واالرشادية التي ترشد السواق على الطريق.

 7096يتبع في تقرير / 
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 مرفق قجدول م وقاك ال مل في المنافذ الحدودية

 )) جدول بمعوقات عمل المنافذ الحدودية ومقترحات الحلول المناسبة لها ((
 

 االمانة التنفيذية للجنة الوطنيةالحلول المناسبة المقترحة من قبل  معوقات عمل المنافذ الحدودية ة الوزارة او الجه

 

 وزارة التخطيط 
 الجهاز المركزي 

 للتقييس السيطرة
 النوعية

 

كثرة عدد المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية تؤدي  الى تشتت  -1
 1الجهود في  السيطرة على المواد المستوردة

     

واصل التالجهات المسؤولة في المنافذ الحدودية يؤدي  الى صعوبة  تعدد  -2
 1 مع هذه الجهات

 
 

عدم تواجد ممثلي السيطرة النوعية في المنافذ الحدودية   يؤدي الى   -3
صعوبة اتخاذ القرار وفي نفس الوقت فان هناك تخوف من تواجد 

  1الموظفين في المنافذ تحسباًمن تعرضهم لضغوط مادية وامنية 
 

اعمال ضعف التخصيصات المالية الداء مهام الجهاز في متابعة   -1
  1الشركات الفاحصة 

 
  

امتناع بعض التجار او المخلصين عن تسليم نموذج  لفحص البضائع  -5
 1المستوردة من قبلهم الى لجان الكشف المكلفة من قبل الجهاز 

  
 
 

  

 
 مفاتحة وزارة الداخلية . -1
 
 
 
نقترح ان يكون االرتباط االداري لكافة موظفي الدولة   - 3/  2

الحدودي ) باستثناء منتسبي المطارات والموانئ العاملين بالمنفذ 
( مباشراً بمدير المنفذ التابع للمديرية العامة للمنافذ الحدودية 
التابعة لوزارة الداخلية في حين يبقى ارتباطهم الفني بدوائرهم 

 االصلية .
 
 
يمكن اللجوء الى االستثمار او التشغيل المشترك مع القطاع  -1

 معينة تستقطع من التجار .الخاص مقابل اجور 
 
 
تطبيق العقوبات الواردة في القوانين النافذة بحق المخالفين -5

وفي حالة عدم وجود مثل هذه النصوص القانونية  يتم اصدار 
  1تشريع جديد بذلك 
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 وزارة الصحة والبيئة
مركز الوقاية من 

 االشعاع

وتبسيط عدم التعاون من قبل بعض المؤسسات الحكومية وتسهيل   -1
االجراءات لعمل وتواجد الجهات الرقابية ومنها وزارتنا والمخولة بموجب 
القانون الذي يمنحها الصالحية  الكاملة دون غيرها للعمل في المنافذ 

 الحدودية
 
عدم االلتزام بمبدأ العمل بروح الفريق الواحد الذي  يصب في خدمة الصالح  -2

نواع التلوث ومنها التلوث العام وحماية البيئة وعناصرها من كافة ا
  1االشعاعي 

 
عدم تقديم التسهيالت ووضع المعوقات امام مالكات  وزارتنا لممارسة  -3

دورها الرقابي لتنفيذ العقد االستثماري  الخاص بالفحص االشعاعي وهي 
مسؤولية قانونية تقع  على عاتق وزارتنا استنادا الى القوانين والتعليمات 

  1النافذة
 

 
، نقتـــرح ان يكــون االرتباط االداري لكـــافة  3،  2،  1

موظفي الدولة  العاملين بالمنفذ الحدودي ) باستثناء منتسبي 
المطارات والموانئ ( مباشراً بمدير المنفذ التابع للمديرية العامة 
للمنافذ الحدودية التابعة لوزارة الداخلية في حين يبقى ارتباطهم 

 1الفني بدوائرهم االصلية

 وزارة الزراعة

معظم بنايات الحجر الزراعي والبيطري غير متكامله من ناحية البناء  -1
اوالكهرباء او المختبرات وليس بالمواصفات المطلوبه والتي يتم تنفيذها من 

 قبل الوزارات المشرفه على المنافذ الحدودية مثل الداخلية والصحة.
حكومة اقليم  عدم التزام المنفذ الحدودي برويزخان )ضمن سيطرة -2

كردستان( بتعليمات الحجر الزراعي والبيطري الصادرة من الحكومة 
 االتحادية.

ان تغلبية الفحوص المستخدمة في المحاجر الزراعية هبارة عن فحوصات  -3
فيزيائية وعينية بسبب عدم توفر االجهزه المختبرية الالزمة وعدم توفر 

كما هو الحال في  كادر مختص ألجراء الفحوصات المختبرية الصحيحة
 دول الجوار ودول العالم.

هناك مواد تدخل عن طريق المسافرين ولم يتم الحجر عليها وان تم الحجر  -1
عليها من قبل كوادرنا فيتم السماح من قبل المشرفين على المنافذ بأدخالها 
الحاجة الى تدقيق الحجر على المسافرين في كل المنافذ والمطارات بشكل 

 اجهزة حديثة تضمن عدم االختراق.صحيح وبواسطة 
معظم الميازين التي يتم العمل بها في المنافذ الحدودية اهلية واحياناً التعمل  -5

عاطلة او يتم رفع االجور بصورة شخصية دراسة وضع الميازين ويفضل 
 انشاء ميازين حكومية تحت اشراف الدوائر المشرفة على المنافذ الحدودية.

سيق بشكل جاد بين المنافذ الحدودية لضمان عدم الحاجة الى تفعيل التن -2
 دخول البضائع واالرساليات التي يتم منعها ودخولها من منفذ آخر.

يمكن اللجوء الى االستثمار او التشغيل المشترك مع القطاع  -1
 الخاص مقابل اجور معينة تستقطع من صاحب البضاعة. 

التأكيد على اقليم كردستان حول الموضوع او اتخاذ اجراء  -2
بمنع البضائع الواردة من خالل اقليم كردستان من دخول 

ه المحافظات محافظات كركوك وديالى ونينوى بأتجا
االخرى اال بعد استيفائها لكافة المتطلبات والشروط 

 والضوابط بموجب القوانين والتعليمات النافذة.
يمكن اللجوء الى االستثمار او التشغيل المشترك مع القطاع  -3

 الخاص مقابل اجور معينة تستقطع من صاحب البضاعة. 
 التأكيد على هذه الجهات لغرض تطبيق التعليمات. -1

 
 

ارسال فريق عمل من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة  -5
النوعية لفحص وتقييس الموازين والعمل بأسلوب التشغيل 

 المشترك لتوفير موازين حديثة.
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ضرورة تفعيل اشراك المحجر الزراعي والبيطري في تكوين استمارة  -7
االستيراد ويكون لهم توقيع عليها وليس كما معمول االستمارة فقط تملئ 

 )الهيئة العامة للكمارك( وتوقع من قبله. من قبل ممثل وزارة الداخلية
 عدم وجود رافعة شوكية في معظم المحاجر. -3
ً واليتم فحصها بالكامل حيث في  -9 يتم فحص البرادات الوارد فقط خارجيا

اكثر االحيان يتم تحميلها بمواد مستوردة ممنوعه من وزارة الزراعة 
زراعية الحاجة الى تنسيق من قبل الكمارك مع موظفي المحاجر ال

 والبيطرية ألتمام الفحص منذ بداية التفريغ.
 توحيد الكلفة الكمركية في كلفة المنافذ الحدودية. -11
الزام كافة المنافذ الحدودية بالتعليمات الصادرة من الحكومة االتحادية   -11

 حفاظاً على اقتصاد البلد واتخاذ االجراءات القانونية بحق المخالفين.
المحلية في تنفيذ التعليمات وعدم السماح للمواد تفعيل دور الحكومات  -12

الممنوعه اثناء المنع الصادر من وزارة الزراعة بالتداول في االسواق 
 المحلية وتشديد الرقابة.

ان عدم وجود عقوبات رادعة للمستوردين الذين يدخلون المواد الزراعية  -13
دخال م في االممنوعة والتي تحمل افات زراعية ساهم في تشجيع الكثير منه

 هذه المواد وخاصة التفاح االيراني والجوز.
عدم وجود جهاز سونار لفحص المواد الموجودة في داخل الحاويات  -11

 والشاحنات فقط وجود جهاز لفصح المتفجرات .
 عدم وجود غرف ذات مواصفات جيدة لتبخير االرساليات. -15
مل ا يعيق عفي محافظة البصرة يقع المحجر امام سكة الحديد في المعقل مم -12

 الموظفين.
لوحظ هناك معاناة لكادر موظفي المحاجر الزراعية والبيطرية مع  -17

المسافرين الواردين الذين ليس لديهم معرفة بالمواد الممنوع دخولها حيث 
يتم حجرها او اتالفها مما يسبب مشاكل مع المسافرين لذا نرى ضرورة 

داخل المطار ارشاد المسافرين عن طريق وضع لوحات تعريفية في 
 بالتنسيق مع وزارة النقل تبين المواد الممنوعة والمسموح بدخولها.

ان التبادل للمواد المستوردة عن طريق الجانب االيراني تتم في ساحات  -13
التبادل العائدة لهم وليس في ساحات التبادل العائدة للحكومة العراقية وهذا 

ادل اكمال كافة اعمال التب مخالف للتعليمات الخاصة بالتبادل الحدودي ويتم
والفحص في الجانب االيراني وال يتم في الجانب العراقي وكذلك عدم وجود 

 ساحات نظامية في الجانب العراقي مما يسبب عائق في تبادل البضائع.

تنفيذ الربط االلكتروني بين كافة المنافذ لغرض تعميم  -2
االجراءات المتخذة ضد البضائع المخالفة للتعليمات 

 والضوابط.
 هيئة العامة للكمارك.يتطلب اخذ راي ال -7

 
االستثمار او التشغيل المشترك مع  العمل بأسلوبيمكن  -3

 .القطاع الخاص
 يؤكد على الهيئة العامة للكمارك. -9

 

 
 بيان رأي الهيئة العامة للكمارك. -11
التأكيد على المديرية العامة للمنافذ الحدودية والهيئة  -11

قوانين والالعامة للكمارك بذلك وتطبق التعليمات والضوابط 
 على المخالفين بشدة.

12- !! 
 

اصدار تشريع قانوني مشدد لمعاقبة هؤالء في حالة عدم  -13
 وجوده .

 
 متابعة االجراءات الخاصة بشراء اجهزة فحص. -11

 

االستثمار او التشغيل المشترك مع  العمل بأسلوبيمكن  -15
 .القطاع الخاص

مفاتحة الشركة العامة للسكك الحديد العراقية والشركة  -12
 لموانئ العراق. العامة

 تكليف وزارة الزراعة بتنفيذ المقترح. -17
 
 
 

مفاتحة المديرية العامة للمنافذ الحدودية والهيئة العامة  -13
 للكمارك.
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ان ساحات الكشف المخصصة لفحص الحاويات او البرادات في المنافذ  -19
موظفي المحجر الزراعي  الحدودي)سفوان / الشالمجة( غير مؤهلة لعمل

والبيطري كونها غير مبلطة )ترابية( والتحتوي على مسقفات تحمي 
العاملين من الظروف الجوية كذلك ان انتشار االتربة بهذه الساحات يؤدي 
 الى تلوث المنتجات الغذائية اثناء فتح البرادات او الحاويات المخزونة فيها.

خدامها في التخلص من الحيوانات التأكيد على توفير)محرقة نظامية(ألست -21
النافقة او المواد التالفة وخصوصاً للمحاجر البيطرية في منفذي الشالمجة 

 وسفوان بدالً من استخدام الساحات التربية.
عدم وجود تنسيق جيد بين المحاجر الزراعية والبيطرية الموجودة في اقليم  -21

 كردستان والمحاجر الموجودة في بقية المحافظات.
ية اتباع االنظمة الحديثة في تتبع االرساليات الواردة بطريقة للبالد اهم -22

بطريقة الترانسيت الكترونياً من خالل استخدام احدث انظمة التتبع وهي 
انظمة تستخدم في اكثر دول العالم مثل نظام )االسيكودا( وضرورة التدريب 

كافة  زراعيعلى هكذا انظمة للعاملين في شعبة الحجر بنوعيه البيطري وال
 وتبني هذه االنظمة.

ان المنافذ الحدودية الخاصة بأقليم كردستان التلتزم بالمعايير التي يعمل بها  -23
 في منافذ الحكومة االتحادية.

ان مهام المحاجر البيطرية في المنافذ الحدودية هي الفحص الحسي  -21
)الفيزياوي(والتأكد من سالمة وصحة المستمسكات المرافقة للشحنة وان 
قرار الصالحية لالستهالك البشري خاص بوزارة الصحة وحسب قانون 

 .1931لسنة  39الصحة العامة رقم 
عدم وجود محطات استقبال للحيوانات الحية في المنافذ الحدودية مما  -25

يضطر الكادر العامل في المحاجر ادخال الحيوانات في محطات االستقبال 
ير من المخاطر على الصحة الخاصة بالمستوردين  وهذا اجراء يحمل كث

 الحيوانية والصحة العامة.
التأكيد على ضرورة تفعيل قوانين الحجر الزراعي والبيطري لحماية الثروة  -22

 الحيوانية والصحة العامة للشعب العراقي.
مطالبة وزارة الصحة بأخذ دورها الفاعل في المنافذ الحدودية لفحص جميع  -27

  نافذ الحدودية.المواد الغذائية التي تدخل عبر الم

 
 
 

يمكن اللجوء الى االستثمار او التشغيل المشترك مع القطاع  -19
 الخاص مقابل اجور معينة تستقطع من صاحب البضاعة.

 
 
 

وزارات الزراعة يتم وضع صيغة عمل مشتركة بين  -21
 والصحة والبيئة والنقل والداخلية حول الموضوع.

 
التأكيد على اقليم كردستان حول الموضوع او اتخاذ اجراء  -21

بمنع البضائع الواردة من خالل اقليم كردستان من دخول 
محافظات كركوك وديالى ونينوى بأتجاه المحافظات 

والشروط االخرى اال بعد استيفائها لكافة المتطلبات 
 والضوابط بموجب القوانين والتعليمات النافذة.

ً على تطبيق نظام االسيكودا والترفيقة  -22 يتم العمل حاليا
االلكترونية في الكمارك العراقية وكذلك النافذة الواحدة 
االلكترونية في المنافذ الحدودية ويتطلب التأكيد لالسراع 

 في انجاز االنظمة.
حول الموضوع او اتخاذ اجراء  التأكيد على اقليم كردستان -23

بمنع البضائع الواردة من خالل اقليم كردستان من دخول 
محافظات كركوك وديالى ونينوى بأتجاه المحافظات 
االخرى اال بعد استيفائها لكافة المتطلبات والشروط 

 والضوابط بموجب القوانين والتعليمات النافذة.
 مفاتحة وزارة الصحة والبيئة. -21
الى االستثمار او التشغيل المشترك مع القطاع  يمكن اللجوء -25

 الخاص مقابل اجور معينة تستقطع من صاحب البضاعة. 
التأكيد على وزارة الزراعة والهيئة العامة للكمارك  -22

 والمديرية العامة للمنافذ الحدودية .
 التأكيد على وزارة الصحة والبيئة. -27
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وزارة السياحة واالثار 
 والثقافة

المنافذ الحدودية من ضعف البنية التحتية من تقديم كافة تعاني اغلب  -1
 الخدمات للزوار المتضمنة:

حصول زخم كبير في عملية دخول الزوار وذلك لقلة عدد بوابات  -أ
 الدخول للزوار في المنافذ البرية والمطارات.

االهمال وقلة العدد في الوحدات الصحية وتوفير المياه للتنظيف  -ب
 االنتظار المكيفة.والشرب مع قلة قاعات 

اغلبية الدوائر الحكومية ومنها السياحة تكون بناياتها عبارة عن كرفانات   -2
 دون بنايات مشيدة التي تمثل ذات طابع حضاري.

قلة توفير الطاقة الكهربائية في المنافذ البرية والتي تعرقل العمل وتاخير  -3
 مهمة دخولهم ومغادرتهم. الزوار انجاز

ارف ألستحصال االستحقاقات الحكومية بصورة قلة وجود فروع للمص -1
مباشرة مما يؤدي الى التعامل بالنقد وبالنتيجة يؤدي الى الفساد المالي 

 وضياع المال العام.

يمكن اللجوء الى االستثمار او التشغيل المشترك مع القطاع  -1
 .المسافرينالخاص مقابل اجور معينة تستقطع من 

 

 

التشغيل المشترك مع القطاع  يمكن اللجوء الى االستثمار او -2
 . المسافرينالخاص مقابل اجور معينة تستقطع من 

مفاتحة وزارة الكهرباء لغرض استثناء كافة المنافذ البرية   -3
 والبحرية والجوية من القطع المبرمج للكهرباء.

 
مفاتحة البنك المركزي العراقي ووزارة المالية ورابطة  -1

 المصارف العراقية.

 

 
 
 التجارةوزارة 

 
 

 

تاهيل طريق الدخول والخروج وساحات التبادل التجاري ومبيت الشاحنات  -1
1 

 1توفير الخدمات االنسانية والصحة لمبيت سائقي الشاحنات   -2
تخصيص بناية لموظفي االخراج الكمركي لشركات الوزارة ومكتب النقل   -3

  1المركزي 
 1ذلك العاملة الكافية لالتعاقد مع متعهدي التحميل والتفريغ وتوفير االيدي  -1

تسهيل حركة الشاحنات من والى المنافذ الحدودية بعد اكمال االجراءات  -5
 القانونية المطلوبة

  

 

 

يمكن اللجوء الى االستثمارأو التشغيل المشترك مع القطاع 
الخاص مقابل أجور معينة تستقطع من التجار وسائقي شاحنات 

 البضائع .

 
الطيران وزارة النقل/

 مطار بغداد ي /المدن

 
تدخل الجهات االمنية العاملة في مطار بغداد الدولي من )امن وطني ومخابرات(  -1

بعمل الكمارك وامام انظار المسافرين داخل الحرم الكمركي )صالة الوزن( مما 
 يؤدي الى تقليل هيبة سلطة الكمارك وافراغ العمل الكمركي من محتواه

العائدة لمكتب مخابرات  المطار داخل الحرم عدم تواجد اعضاء اللجنة الفنية  -2
الكمركي لصالتي بابل ونينوى للقيام باعمال التفتيش والفحص على االجهزة 
االلكترونية والكامرات والمعدات العسكرية من ) دروع وخوذ (  وغيرها لغرض 

 1اعطاء موافقات دخول لهذه المواد وتواجدهم في الشحن الجوي فقط 

 
 

 

 مفاتحة الجهات األمنية المختصة . -1
 .تحة جهاز المخابرات الوطني مفا -2
 مفاتحة وزارة الثقافة . -3
 مفاتحة وزارة الصحة. -1
 مفاتحة البنك المركزي العراقي ووزارة المالية. -5
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وزارة الثقافة من ذوي االختصاص بالقطع االثرية والتراثية  عدم وجود ممثل من -3
واللوحات واللوحات الفنية لغرض تقييم القطع واللوحات وتحديد اعمارها وذلك 
لتسهيل حركة المسافرين عدم وجود لجنة فنية من وزارة الصحة للكشف عن 

  1االدوية التي يتم ادخالها للمطار من قبل المسافرين 
ساعة  21دوام مصرف الرشيد فرع مطار بغداد في الصالة لمدة نرى ان يكون  -1

( ايام في االسبوع لغرض ايداع وتامين المبالغ  المالية الكبيرة 7في اليوم لمدة )
من العملة  االجنبية وكميات الذهب الكبيرة المصادرة من المسافرين ولمعرفة 

 1غسيل االموال 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النقل وزارة النقل / 
 البري

تغير جذري في البنى التحتية من انشاءات حديثة ومباني ذات مواصفات  -1
تتناسب مع المعايير الدولية التي تتم على  اساسها انشاء المنافذ الحدودية 
تعكس الوجه الحضاري للبلد وتلبي االحتياجات للعاملين والوافدين 

   1والمغادرين  كما هو الحال وعلى اقل تقدير بالدول المجاورة 

  1وفير اجهزة الفحص )السونار ( تناسب طردياً مع زخم  المنفذ وعمله ت -2
انشاء الطرق والساحات المعبدة وان تصمم بطرق  مدروسة تلبي حركة   -3

العجالت بانسيابية مع االخذ بنظر االعتبار الصهاريج والعجالت الناقلة 
ى رللمشتقات النفطية  والكيمائية والموادالخطرة حيث تخصص لها طرق اخ

1 

تهيئة الطاقة الكهربائية وعلى مدار الساعة وطنية كانت ام من خالل  -1
 المولدات

 وتوفير المسالزمات التشغيلية لذلك.     

 فتح ساحات للتبادل التجاري وتهيئتها بكل المستلزمات  التشغيلية من مخازن -5
  1اعتيادية  والمخازن المبردة  ومستلزمات المناولة وغيرها    

يل الموازين لتطبيق مقاييس الحمولة المعمول بها وفق المعيارية تهيئة وتشغ -2
  1والضوابط للحفاظ على الطرق 

تجهيز مكاتب المنافذ باالجهزة الحديثة من الحاسبات  ومستلزماتها مع ايجاد  -7
نظام الكتروني يتم من خالله تبادل  المعلومات وفق اسس معتمدة ومدروسة 

مكاتب المنفذ وربطها ببعض الكترونياً تتالءم واحتياجات  كل مكتب من 
لسهولة وسرعة ودقة ايصال وتبادل المعلومات بين مكاتب المنفذ الحدودي 

  1الواحد وبين المكتب والدائرة التابع لها من خالل شبكة انترنت فعالة 

ايجاد ) لغة مشتركة ( بين العاملين في مكاتب المنافذ الحدودية  ولكافة  -3
ي مصلحة عمل المنفذ  والدولة من خالل التعاون الدوائر بحيث تصب ف

وتبادل المعلومات وبشفافية عالية بعيداًعن العصبية وباعتبار المكاتب قنوات 
 1نصب  في مركز المنفذ وبهدف موحد هو خدمة الصالح العام 

 

يمكن اللجوء الى االستثمار او التشغيل المشترك مع  5و3و2و1
 القطاع الخاص مقابل اجور معينة تستقطع المسافرين.

 

 
 
دودية الحمفاتحة وزارة الكهرباء لغرض أستثناء كافة المنافذ -1

 البرية والبحرية والجوية من القطع المبرمج للكهرباء .
 
 

 
 مفاتحة الهيئة العامة للطرق والجسور.  -2

 
 . ـ مفاتحة وزارة االتصاالت7
 
 
 
 
 
ـ نقترح أن يكون االرتباط اإلداري لكافة موظفي الدولة 3

العاملين في المنافذ الحدودية )باستثناء المطارات والموانئ( 
مباشراً بمدير المنفذ التابع للمديرية العامة المنافذ الحدودية 
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توحيد ساعات عمل جميع مكاتب المنفذ بحيث تتناسب  مع حجم وزخم    -9
  1د ممكن من  المعامالت في ذات اليوم عمل المنفذ النجاز اكبر عد

توفير االعالنات والنشرات واالرشادات والشروط  والوثائق والمستلزمات  -11
الواجب توفرها او تقديمها من قبل الناقلين او المخلص او سائقي الشاحنات 

 1او التجار معلنة وبصور واضحة مع توفير لوحات الداللة 

 1احتياجات المنفذ توفير وسائط نقل مناسبة تلبي  -11
الهتمام بقيافة موظفي المنافذ ويفضل ان يكون الزي رسمي وموحد ولكل  -12

  1تشكيل 

التابعة لوزارة الداخلية في حين يبقى أرتباطهم الفني بدوائرهم 
 االصلية .

 يرية العامة المنافذ الحدودية.المد ـ مفاتحة9
  .ـ مفاتحة الدوائر المعنية11
 
 
 

 .ـ مفاتحة الدوائر المعنية11

 .ـ مفاتحة الدوائر المعنية12
 
 
 
 
 
 

وزارة المالية/الهيئة 
 العامة للكمارك 

 -تاهيل البنـــــى التحتية للمناطق الكمركية الحدودية : -1
 ،مندلي ،زرباطية،صفوان ،ساحات العمل الزالت ترابية كما في   -أ

  1الشالمجة 
  1مساحة ساحة الحرم الكمركي غير مناسبة الى عدد الشاحنات  1ب        
 المبلط منها بحاجة الى اعادة تاهيل لتقادمها لما لها على اثر على 1ج       

               1انسيابية العمل كما في طريبيل             
  1العمل في مركز سفوان قائم في كرفانات  1د         

عدم توافر اجهزة الفحص )كالسونار( والموازين الجسرية لكافة المناطق  -2
  1الكمركية وعدم كفايتها العددية 

عدم وجود مكاتب للدوائر الساندة كما في كمرك ام قصر الجنوبي  -3
 )كالصحة ، الزراعة،البيطرة ، البيئة ، المصارف ( 

نعدام االنارة كما في الشالمجة االمر الذي يؤثر على العمل في الساعات ا -1
  1المتاخرة 

التهديد الداخلي المتمثل بتدخل الجهات االمنية المخالف لتعليمات وزارة  -5
  1الداخلية وفقاً للمهام الموكلة الى مديرية المنافذ الحدودية 

 

 

رك يل المشتيمكن اللجوء الى االستثمارأو التشغ 1 و 3 و2 و 1
مع القطاع الخاص مقابل أجور معينة تستقطع من التجار وسائقي 

  شاحنات البضائع .

 . مفاتحة وزارة الداخلية ـ 5
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 الحادي عشرالفصل 

 نشاطات اخرى
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  -أوالا 

الصادرتين عن مركز االمم المتحدة لتسهيل التجارة  32و  33قامت االمانة التنفيذية بترجمة التوصيتين 

 و توزيعها على الجهات المستفيدة  UN/CEFACTو االعمال االلكترونية 

 33التوصية رقم  –أ 

 .واألطراف التجارية الحكومةبين  لتعزيز تبادل المعلومات الفعال توصيات وتوجيهات إلنشاء النافذة الواحدة
 23التوصية رقم  -ب 

 .لنافذة التجارة الدولية الواحدةقانوني الطار الإ تشريع توصيات وتوجيهات إلنشاء النافذة الواحدة     

 

 

ا    –ثانيا

 خارطة نظام النقل التكامل في المشرق العربي

 

ا   -ثالثا

 النقل والتجارة في منطقة االسكواالهيكل التنظيمي للجنة الوطنية العراقية لتسهيل 
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 33التوصية رقم  اوالا:

 واألطراف التجارية  بين الحكومة لتعزيز تبادل المعلومات الفعال توصيات وتوجيهات إلنشاء النافذة الواحدة

 

 مركز االمم المتحدة لتسهيل التجارة واالعمال االلكترونية

(UN / CEFACT) 

 والخطوط الرئيسة إلنشاء النافذة الواحدة " 33" التوصية رقم 

 عمليات بسيطة وشفافة وفعالة للتجارة العالمية

لتسهيل التجارة واالعمال االلكترونية هو تحسين قدرة األعمال والتجارة والمنظمات  CEFACTأن مهمة مركز االمم المتحدة /  

االدارية من اقتصاديات متقدمة ونامية وانتقالية الى تبادل منتجات وخدمات ذات الصلة على نحو فعال . أن تركيز المركز 

تبسيط المستندات ومواءمة العمليات واإلجراءات الرئيسي هو على تسهيل التعامالت االقتصادية الوطنية والدولية من خالل 

مفتوحة للدول  CEFACTأن المشاركة في مركزاألمم المتحدة /  وتدفق المعلومات، وبالتالي اإلسهام في نمو التجارة العالمية.

األمم المتحدة  األعضاء في األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل مجلس

. ومن خالل مشاركة الحكومات وممثلي قطاع األعمال من مختلف أنحاء العالم وضعت االمم المتحدة /  االقتصادي واالجتماعي

CEFACT  مركز تيسير التجارة واألعمال اإللكترونية المعايير والتوصيات واآلليات والتي تمت الموافقة عليها من المنظمات

 ي إطار واسع ليتم تنفيذها على الصعيد العالمي.الحكومية الدولية ف

 مقدمة : 

لجعل عمليات وإجراءات  -أن كلمة "تسهيل" هي وسيلة لجعل الشيء سهل أو أسهل، وهذا هو بالضبط هدف تيسير التجارة 
تبسيط وموائمة التجارة الدولية بسيطة وفاعلة وموائمة قدر االمكان للتجار والحكومات والجهات المعنية. أن الحاجة إلى 

هي بشكل خاص في إعداد وتقديم مجموعة واسعة من المعلومات والوثائق المطلوبة من قبل السلطات الحكومية ليتم 
. تشكل هذه المتطلبات عبئا ثقيال على موارد . قاللحناك المستوردة والمصدرة وال اقرةأتباعها ضمن االنظمة المتعلقة 

 أن تشكل عائقا خطيرا أمام التنمية وكفاءة التجارة الدولية، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.الشركات، ويمكن 
تعالج هذه المشكلة من خالل توصية الحكومات والتجار بأنشاء "النافذة الواحدة"،  33رقم  CEFACTأن توصية مركز    

ارة مرة واحدة فقط عند نقطة قيد واحدة الستيفاء جميع حيث من الضروري أدخال المعلومات الوثائق ذات الصلة بالتج
. وتشير التوصية أيضا الى وجوب قيام السلطات قاللحناك المستوردة والمصدرة وال اقرةالمتطلبات التنظيمية المتعلقة 

سهيالت ديم التوالوكاالت المشاركة بتنسيق الضوابط الخاصة بها من خالل نافذة واحدة، وينبغي أن تأخذ بعين االعتبار تق
لدفع الرسوم والضرائب واالجور ذات الصلة. وأكملت التوصية بمجموعة مفصلة من المبادئ التوجيهية المصممة لمساعدة 

 البلدان في التنفيذ.
( مركز إجراءات التجارة الدولية لألمم المتحدة / ITPWG-TBG15عن طريق فريق عمل ) 33وقد وضعت التوصية   

CEFACT  / وهي األحدث في سلســلة التوصيات التي 5114وتمت خالل عملية موافقة بين دورتين في سبتمبر  .
وكلها متوفرة مجانا على موقع اللجنة   CEFACTتوصية لتسهيل التجارة أعدت من قبل األمم المتحدة /  31تتجاوز 

 .w.unece.org/tradewwاالقتصادية أوروبا  
وأنا مقتنعة بأن إنشاء نافذة واحدة يشكل لبنة هامة في مجال تسهيل التجارة، وبالتالي أدعو جميع األطراف المعنية من 

  القطاعين العام والخاص لجعل هذه التوصية موضع التنفيذ .

 السيدة بريجيتا شموغنيروفا                                                                               
 المديرة التنفيذية                                                                                              

 لجنة االمم المتحدة االقتصادية آوروبا                                                                                  

0   

     

http://www.unece.org/trade
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 المحتويات 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجزء األول   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ألنشاء النافذة الواحدة   33الـتوصية 

  3المقدمة ............................................................................................................  .1

  3المدى  ............................................................................................................  .2

 1.................................................................................................... الفوائد ......... .3

 1البيئة  ............................................................................................................   .1

 1................................................................................  أستخدام المعايير الدولية ........ .5

 1توصية ...........................................................................................................   .2
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجزء الثاني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أرشادات حول أنشاء النافذة الواحدة 

  5 ....................................................................................المقدمة .......................... .1

 5.......  ........................................ما هي النافذة الواحدة ............................................... .2

 5.. ................................................................ما هي النماذج األكثر شيوعاً للنافذة الواحدة .... .3

 3.....  ...............................ما فوائد أنشاء النافذة الواحدة .................................................. .1

 11.....  .........................................................................الخدمات المقدمة من النافذة الواحدة  .5

 12......  ...............................خطوات عملية في تخطيط وتنفيذ النافذة الواحدة ........................... .2

 13.......  ............................................المعايير واألدوات المتاحة للمساعدة في تنفيذ النافذة الواحدة  .7

 13........  ...............................العوامل الرئيسية في أنشاء النافذة الواحدة الناجح ........................ .3

 17.........  ........................نماذج عن النافذة الواحدة الحالية ........................................ Aالملحق  

 21.........  ...............................الخطوات العملية في تخطيط وتنفيذ النافذة الواحدة .............. Bالملحق 

 21 .........................................المكونات الرئيسية لدراسة الجدوى .............................. Cالملحق 

 23..........  ...............................األدوات المتاحة للمساعدة في تنفيذ النافذة الواحدة ............. Dالملحق 

 32  ..مواقع لمزيد من المعلومات ............................................................................. Eالملحق 
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 الجزء االول 

 

 قين التجارة والحكومة  لت زيز التبادل الف ال للم لوماك نافذة واحدة إلنلاء 55التوصية   

 

التجارة الدولية األمم  CEFACT( من / ITPWG - TBG15)فريق عمل من قبل  وضعت إجراءات التجارة الدولية   

  CEFACTاألمم المتحدة / وفد تمت الموافقة عليه رسميا من قبل رؤساء  (. TBGمجموعة ) المتحدة والعمليات التجارية 

 . قبل مختلف المنظمات الصناعية والحكوميةبعد عملية مراجعة واسعة النطاق من  ، 2114في سبتمبر 

 العاشرة إلى الدورة سابقا قد قدم ( TRADE / CEFACT / 2004 / MISC.7وكان مشروع التوصية ) 

 UN / CEFACT  2114مايو  فيالعامة. 

 

  مقدمة. 9
 

ووكالء الشحن، المخلصين  ووكاالت الشحن  تصدير واالستيراد وتشمل شركات ال )شركات وال  في العديد من البلدان 

الدولية  التجارةفي  ةمشارك( الالبضائع.  واألطراف األخرى المعنية مباشرة في حركة  قلالن وشركاتمركيين والناقلين، كال

ة المتعلقة لتوظيفها في المتطلبات التنظيميوثائق للسلطات الحكومية الو كميات كبيرة من المعلومات تقوم بشكل دوري بتقديم 

وكاالت لاالعديد من  ئق في كثير من األحيان تقدم من خالل ثاوالومعلومات ال  ههذ .  ةالعابرو والمصدرة  المستوردة بالشحنات

لمترتبة اتكاليف المع  واسعةالهذه المتطلبات أن تقديم  ونماذج ورقية .)يدوية أو أوتوماتيكية(  معينة ، ولكل منها نظم خاصة

 . وهناكة لدوليا التجارةعائقا خطيرا أمام تنمية كون تومجتمع األعمال، ويمكن أيضا أن  ةالحكومعلى تشكل عبئا خطيرا   عليها

م أدخال المعلومات والوثائق ذات الصلة بالتجارة مرة يتإنشاء النافذة الواحدة حيث  لمعالجة هذه المشكلة هو ةواحد طريقة
بين  تدفق المعلوماتتسريع وتبسيط و هاوالتعامل معيعزز من توفر المعلومات أن هذا يمكن  و. واحدة فقط من نقطة قيد واحدة

 البيانات ذات الصلة عبر األنظمة الحكومية وتبادل  الموائمة إلى مزيد من بالتالي يؤدي  الذي والحكومة يةالتجاراألطراف 

 لىايمكن أن يؤدي   لوسيلةاستخدام مثل هذه اأن  في التجارة عبر الحدود.  جلب مكاسب مفيدة لجميع األطراف المعنية وي

 لموارد. االستخدام األفضل ل  نتيجةكل من الحكومات والتجار ل التكاليف  وتقليلفعالية الرقابة الرسمية  و تحسين الكفاءة

التي  مركيةكض الحواجز التجارية غير اليخفت ومنها مفاهيم تسهيل التجارة لعملي تطبيق النافذة الواحدة هو ولذلك يعتبر نظام 

 مجتمع االعمال . ء فوائد فورية لجميع أعضا حقق ت

 

 المدى   .7 

لمعلومات ا  بإيداع المشاركة في التجارة والنقل لالطراف تسمح وسيلةواحدة  بمثابة ال نافذةتكون ال في سياق هذه التوصية 

المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالشحنات المستوردة والمصدرة  واحدة لتلبية جميع قيدنقطة  من خالل  بشكل موحدوالوثائق 

 مرة واحدة فقط. الفردية  البيانات اإللكترونية ت والمعلوماي أن تقدم إذن ينبغ . والعابرة

  

تحقيق و يةالتجارواألطراف  ةالحكوم تسريع وتبسيط تدفق المعلومات بين  إلىالنافذة الواحدة تهدف ،  من الناحية العملية

كالة و من قبل بشكل عام  النافذة الواحدة مركزيا  تدار لجميع األطراف المشاركة في التجارة عبر الحدود.  مكاسب ذات مغزى 

باإلضافة   .ا الغرضتعلقة بهذمالأو الوصول إلى المعلومات  الحكومية المختصة باستالم السلطات والوكاالت ، تمكن متخصصة

 افذة الواحدة الن توفر بعض الحاالت، قد فيو ضوابطها. تقوم بتنسيق  أنالمشاركة وكاالت والسلطات ال ينبغي على إلى ذلك،

علومات تنفيذ واستخدام معني بالضرورة تواحدة ال ال االجورالخاصة بالتجارة . أن النافذةتسهيالت لدفع الرسوم والضرائب و

 علىالحكومات  أعتمدت إذا فيما بشكل كبير  ويمكن تعزيز هذه التسهيالت(،  ICTت )وتكنولوجيا االتصاال ذات تقنية عالية

 واحدة. النافذة ذات صلة بالتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
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 الفوائد. 5 

مخاطر  بواكللحكومات أن ت حيث يمكن. يةالتجار واألطراف ةالحكوممن للغاية لكال له فائدة كبيرة واحدة النافذة التنفيذ  أن 

لمجتمعات تستفيد افي حين . تعزيز ألتزام التجارمع دات  عائدات االيرازيادة  وتحسين مستويات األمن و أفضلاالدارة بشكل 

 تحقيقلى إ يؤديلموارد البشرية والمالية، مما ل أفضل  أنتشارتطبيق القواعد والقابل للتوقع و الواضح االداء  التجارية من 

هميتها بإتخاذها شكالً جديداً أل التجارية  افواألطرللحكومات  الوسيلةقيمة مثل هذه أن  القدرة التنافسية. و نتاجيةاإل فيمكاسب 

 المعلومات وتحليل المخاطر.  يمتقد على  هاديدة مع تركيزة الجمنآلبيئة أفي ال  المتزايدة
 

  بيئةال  .6 

حديد مدى تاالقتصادية  ووضع تحليالً ليتم دراسة الجدوى اوالً  تطلب ي النافذة الواحدة في كثير من األحيان أن المدخل الى  

)بما في  تنفيذلا خيارات  ، القانونية  القضايا ، طلوبة الم طبيعة الطلب والبيانات وغيرها من المعلومات  نطاقها، ومستوى و

ت مختلفة، والموارد تحت سيناريوها وتكلفة التنفيذ التنفيذ التجريبيطبيعة االحتماالت الممكنة ولتنفيذ(، ولذلك المراحل الممكنة 

البشرية والتقنية، الخ(، والفوائد المحتملة والمخاطر واإلطار الزمني القوى المطلوبة )وارد األخرى والم المطلوبة األخرى

السلطاك و هي اإلرادة السياسية للحكومة النافذة الواحدة  لنجاح تنفيذ أهم المتطلبات األساسيةأن االدارة .  ستراتيجيةوتنفيذ 

 لك قما في ذ األساسي التلري ياإل ار  فضال  عن تطوير.مجتمع االعمالالدعم الكامل والملار ة في  الحكومية ذاك الصلة و

 . الم لوماكألمن في تبادل واقواعد الخصوصية توفير استحداث قوانين و

   

  استخدام الم ايير الدولية  .3 

، وجودةملنظر في استخدام التوصيات الل بشكل كبير  يةالتجار واألطرافشجع الحكومات ت نظام النافذة الواحدةعند تنفيذ 

ات الوكاالت والمنظم ،السنوات الماضية من قبل المنظمات الحكومية الدولية التي تم تطويرها على مدى  آللياتالمعايير واو

مارك العالمية والمنظمة البحرية الدولية، منظمة الطيران المدني كاللجنة االقتصادية ألوروبا، واألونكتاد ومنظمة الالدولية مثل 

نظم ال أمكانية  توافق ساعدعلى ضمان ت المتاحة سوف لياتاستخدام المعايير واألأن  المحكمة الجنائية الدولية. الدولي و

لمعلومات ا ساعد أيضا في تبادلت، و بلدان أخرى  مماثلة فيالتطورات تلك المع تنفيذ النافذة الواحدة ل التي وضعتالمتطورة 

 مع مرور الوقت.  الوسائلبين هذه 

 

  توصية  .6 

كما واحدة النافذة الأن إنشاء ب(، UN / CEFACTواألعمال التجارية اإللكترونية ) مركز األمم المتحدة لتيسير التجارة أدرك  

األطراف وتبادل المعلومات بين الحكومة  وتبسيط يعمل على موائمة فقة، االمبادئ التوجيهية المروموضح في هذه الوثيقة  هو

ي التجارة والنقل ف صي الحكومات والعاملين وتو ،كال الطرفينالتي تعود على  الفوائد الحقيقيةجلب وسيلة ل اعتبرهاو يةالتجار

 بما يلي :  الدولي للبضائع

 

 التي تسمح: وبالدهم  تنفيذ النافذة الواحدة في  إمكانية  في أمعان النظر أ( 
  

   واحدة  قيدنقطة  من  اللاأل راف الملار ة في التجارة والنقل أد ال الم لوماك الموحدة  وقياناك الوثائق من قبل

ردية ف الكترونيةالمقدمة إذا  انت البياناك و. وال اقرة النجا   افة المتطلباك المت لقة قاللحناك المستوردة والمصدرة

     ؛ ينبغي أن تقدم مرة واحدة فقط
 

   يوفر الخصوصية واألمن في  إ ار قانوني ق ودعمهالم امالك التجارية الدولية قا جميع الم لوماك فيما يت لق  تبادل

 الم لوماك؛ تبادل 

 

 االكالووالحكومية قملار ة الجهاك الم لوماك لحصول على لواحدة ال القيدنقطة لغرض نلر أو توفير فرصة الد ول ل  

 .  ت ددةضواقط الحكومية المال تنسيقيتم ، لها قالد ول المصرح 
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   وققيةالرسوم  اكدف استالم م لوماك الحكومية ذاك الصلة، وقال يةالتجار لتزويد الم سساكالوسائل   يادة 

 . االجورواللحناك   
 

 الحكومية جهاك ال ت اوني معالجهد ال على المستوى الو ني من  الل النافذة الواحدة ب( المضي قدما في إنلاء  

 والتجم اك التجارية .وجميع المنظماك ذاك الصلة       
 

 ج ( مراعاة المبادئ التوجيهية المرافقة للتوصية الحالية وأخذها بعين االعتبارعند أنشاء النافذة الواحدة وبشكل تام ويدعو

 الخبرات واألنشطة تتوفروتقديم تقرير إلى أمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا حيث الحكومات بالمشاركة  المركز    

 في بلدانهم. النافذة الواحدةتنفيذ في مجال المناسبة الرائدة      
 

    

 الجزء الثاني
 

 والحكومةية التجاراأل راف قين   لت زيز التبادل الف ال للم لوماك  نافذة واحدة  إنلاءالمبادئ التوجيهية قلأن  

 واحدةالنافذة الإنلاء   55رقم  CEFACT  نصر مكمل للتوصية األمم المتحدة /  هاراأصد تم
 

 

 المقدمة : .0
 

واحدة، تم تصميمها النافذة الإنشاء  حول 33رقم   CEFACTالمم المتحدة / ا لتوصية لتي هي مكملة او هذه المبادئ التوجيهية 

الغراض متطلبات الشحنات المستوردة والمصدرة واحدة النافذة الفي تخطيط وإنشاء  يةالتجارواألطراف لمساعدة الحكومات 

 واتالمتاحة والخط ليات العملبعض أو،  لمحة عامة عن القضايا الرئيسية التي ال بد من معالجتها متقد دولياً ، وهي والعابرة

  التي يجب أتخاذها .
 

  واحدة؟النافذة ال يما ه  .7 

توجيهية المبادئ ال مفهوم النافذة الواحدة التي تغطيها هذه أن ، 33رقم  CEFACTاألمم المتحدة / توصية كما هو محدد في  

واحدة لتلبية  يدقنقطة  منوالوثائق  البيانات الموحدة تقديم باألطراف المشاركة في التجارة والنقل لكل تسمح  طريقةتشير إلى 

أن  كانت المعلومات اإللكترونية، ينبغي وفي حالة أذا .ها من عمليات النقل والتصدير، وما يتصل باالستيراد متطلبات جميع 

 . فقط  مرة واحدةالفردية تقدم عناصر البيانات 

 

  واحدة؟اللنافذة لما هي النماذج األ ثر شيوعا   .5 

فريق العمل مركز التجارة ميزها  ثالثة نماذج أساسية  هناكواحدة، النافذة الإلنشاء  العديد من األساليب  وجودعلى الرغم من 

 ة،إعداد هذه المبادئ التوجيهيالدولية خالل عرض األنظمة المتعددة الموضوعة حاليا أو التي يجرى عليها التطوير)خالل 

واحدة في أستراليا، وجمهورية التشيك، فنلندا، اليابان، موريشيوس، النافذة التشغيل أو تطوير  نظماستعرض فريق العمل 

  (النرويج، السويد، سنغافورة، تايالند، المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية. هولندا، 

 

  وقبل التعرف على هذه النماذج ال بد من اإلشارة الى ما يلي :   

  

 كل بلد أيضا لجميع البلدان، فإن  بين تكون شائعةالممارسات التجارية االعمال وعلى الرغم من أن العديد من •   

 وشروط خاصة به . متطلبات    

 ة جاريالتواالطراف  وكاالتواللتعاون الوثيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية وسيلة لواحدة النافذة تمثل اليجب أن •  

  وأيضاً فيما بينها .    
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 عند تطبيق النافذة  (ICTتكنولوجيا االتصاالت ) تنفيذ واستخدام المعلومات ذات التقنية العالية وليس بالضرورة •  

  ات واالتصاالتتكنولوجيا المعلوم علىالحكومات  أعتمدتإذا فيما بشكل كبير  ويمكن تعزيز هذه التسهيالت الواحدة    

 .واحدةالنافذة ذات صلة بال     

 

 واحدة هي: اللنافذة لالنماذج األساسية الثالثة  

 

المعلومات لجميع الجهات الحكومية  نشر هذه ة وأو إلكتروني كانت ورقيةالمعلومات، سواءتقوم باستالم  سلطة واحدةتواجد أ(  

الواحدة افذة لناعلى سبيل المثال، في إطارلوجستية. السلسلة ال مناسب يعترضغيرعائقالمنع أي ضوابط الق يوتنس المعنية

ات على ضريبة المبيع) قام األول إدارة الضرائب الوطنيةن بعض السلطات )في الممحددة نيابة عبمهام مارك كال تقومالسويدية 

 ((. )تراخيص االستيراد للتجارة ، والمجلس السويدي للزراعة والمجلس الوطني  ةي(، إحصاءات السويد التجارVAT االستيراد
     

 
  
 

اإللكترونية واستخدامها  المجموعةيدمج  الذي( الخاصة )سواء العامة أو واحد لجمع ونلر الم لوماكالب( النظام اآللي  

على سبيل المثال، وضعت الواليات المتحدة برنامجا يسمح الحدود.  العابرة عبرالتجارة ب البيانات المتعلقة ونشرها وتخزين

في  هتمام مشتركأالوكاالت التي لديها نات إلى توزيع البيابنظام العمليات ويقوم مرة واحدة فقط لبيانات قياسية  للتجاربتقديم

 : متعددة احتماالت وجد تو االعمال التجارية
 

 تتم معالجة البيانات من خالل النظام  اوالً : نظام متكامل :  

 .نظام ربط )الالمركزي(: يتم إرسال البيانات إلى وكالة للمعالجة  : ثانيا 

  مزيج من األول والثاني. : ثالثا 
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ت اإللكترونية للسلطا يةالتجارالبيانات قدم يالتاجر أن  من خالله يستطيع :الم امالك التجارية م لوماك  نظام اتمتة ج(  

اسوب حإلكترونيا من السلطات الحكومية إلى تنتقل الموافقات وبهذه الطريقة والموافقة عليها في طلب واحد.  لتجهيزها  المختلفة

احتساب راء أج في النظام السنغافورييتم  وعالوة على ذلك .  مثل هذا النظام قيد االستخدام في سنغافورة وموريشيوس التاجر.

ستخدام ايتم مراعاة شاء مثل هذا النظام عند إنمصرفية. التجارالتلقائيا ويتم خصمها من حسابات  االجوروالضرائب و  الرسوم

لمعامالت ا مسبقاً لجميعتحقق من صحتها مو تكون محددة، والتي عينةم تعريفاتتكون من ت البيانات الرئيسية، التي مجموعة 

  جارية .الت
    

  واحدةالنافذة أنلاء الالو الة الرائدة في   5-9 
 

  اكالتلرياعتمادا على  آ رإلى  إنلاء وتلغيل النافذة الواحدة تختلف من قلد  المتخصصة التي تقود عمليةو الة أن ال 

ة في هولندا أو قد يكون من الضرور  اقام فقط  ما يدورتنسيق ائدةو الة الرقد يكون لل ) القانونية والسياسية والتنظيمية

الخاص(  ال ام /)القطاع الخاص أو القطاع  اكوالمنظمة أو شر  أصحاب المصلحةلوضع مهام ومس ولياك  نوع من االتفاق 

 . (دور  لتقييم تكون  اض ةهذه ال القة و واحدة. النافذة الالتي تدير

 يوالدعم السياسسلطة )القانونية(، وال، حيويةالرؤية المن المنظماك الرصينة والفاعلة جدا مزودة قيجب أن تكون الو الة و

 والوسائط أو الواجهاك قالنسبة الى غيرها من الو االك الرئيسية .والمالي والموارد البلرية 

 ةيرئيسال  هاقاالوثائق ومووالم لوماك في استالم ذ نافمسلطاك المارك أو كللدور المحور  القسبب وفي ق ض الحاالك،  

  ما أنها يمكن أن تكون نقطة 'المد ل'  األنسب لقيادة تطوير وتنفيذ النافذة الواحدة.  تكون الجهتينأن  ترجحالحدود،  عند

 .التنظيمية عبر الحدود المتطلباك جميع قانجا  لتلقي وتنسيق تدفق الم لوماك المت لقة 

كيان خاص مثل غرفة التجارة أو منظمة شبه حكومية  يمكن أن يكون  ،حكومية فذةالمن بالضرورة أن تكون الجهةليس  ولكن 

ق والقدرة وثائالالمعلومات و موافقةالمنظمات الخاصة تفتقر أحيانا إلى السلطة القانونية إلصداروغير أن  مثل مجلس التجارة. 

السعي للحصول على دعم رسمي صريح  اتمنظمللزاماً على ايكون  الحالةلذلك، في مثل هذا  . واللوائح القواعد فرضعلى 

 تصرف. ال وحقتي لديها السلطة الالحكومية  الجهاتمن 

 موريشيوس هي شبكة خدمات واحدةالنافذة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي أدت إلى إنشاء الومن األمثلة على  

ي خاص وشريك فني أجنبممثلون عن القطاع ال هي شركة مشتركة ثالثية تضم القطاعين العام وو المحدودة في موريشيوس. 

تدار   تهاغلبياوكانت  هذه المبادئ التوجيهيةفي تطويرنافذة اثني عشر  وتم أستعراض)انظر المرفق ألف لمزيد من التفاصيل(. 

 توزيع على النحو التالي: وكان ال . ركاممن الك

 

 مارك )بما في ذلك وزارة المالية( كال•  

 إدارة موانئ •  

 السلطات الحكومية األخرى •  

 خاصة / الالعامة : شراكة ال•   

  

  واحدة؟النافذة الما هي فوائد إنلاء . 4 

لكل من لتنظيمية امتطلبات ال النجازالمعلومات الالزمة  النافذة الواحدة تبسيط وتسهيل إلى حد كبير عملية توفير وتبادلبامكان  

لكال  كاليفتالل يتقل لىع ويساعداستخدام هذا النظام يؤدي إلى تحسين كفاءة وفعالية الرقابة الرسمية  أن التاجر والسلطات. 

 الستخدام األفضل للموارد.  نتيجةالحكومات والتجار الطرفين 
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  لحكومةافوائد  6-9 

اليب يسيرة أس تنميالوقت نفسه  في و، بشكل أفضل  والعمليات الحكومية القائمةالحالية النظم  دمجواحدة إلى النافذة ال ؤديت

ً  وأكثر لتجار اعندما يقدم على سبيل المثال،  مع قطاع األعمال. بها تواصل تلحكومات وا بهاعلى الطريقة التي تعمل  انفتاحا

 من أجل توزيع هذه المعلوماتإنشاء نظم أكثر فعالية  سيكون باالمكانواحد،  قيدمن خالل  افة المعلومات والوثائق المطلوبةك

ين الجهات باالفضل وهذا يؤدي أيضا إلى التنسيق والتعاون  لحكومية ذات العالقة. على جميع الجهات ا أسرع وأكثر دقة  بشكل

  الحكومية المشاركة في األنشطة ذات الصلة بالتجارة. 

  

ة البيانات جمع كافتي تالمن خالل النافذة الواحدة   حصر النتائجالرقابة وب الخاصةز تقنيات إدارة المخاطر يويمكن أيضا تعز 

افذة خالل النلدفع ام تنفيذ نظافأن وعالوة على ذلك، . أكثر أمنا وكفاءة  ية تجارمما أدى الى أيجاد أجراءات  بطريقة منتظمة

 أخرى للسلطات والجهات الحكومية.أجورالمطلوبة وأية  للرسوم الدفع السريع والدقيقيضمن  الواحدة 

  

د من أي أخطاء حت القانونية واإلجرائية والمتطلبات مركية كالتعريفات الالخاصة ب المحدثةلمعلومات لواحدة النافذة الأن توفير

نافذة لاالمطلوبة من خالل  يةوثائق التجارالوتنسيق المعلومات و جمع أنضافة إلى أو ،ارجتتزيد من التزام الو غير مقصودة

ي المهام سابقا ف ةستخدمالمقلل من استخدام الموارد البشرية والمالية وتمكين الحكومات من إعادة توزيع الموارد يواحدة سوف ال

 ثر أهمية وذات صلة .أك في مجاالتاإلدارية 

 
 

  لحكومةافوائد 
 

 .أ ثر ف الية و فاءةقطريقة  نلر الموارد•  

 الحكومية. إليراداكالقدرة اإلنتاجية وا يادة ضبط و•  

 . قالقوانين  ارجتال التزامتحسين •  

 . ت زيز األمن•  

  .  يادة النزاهة واللفافية•  

 

 

  

  ةيلتجارافوائد ال 6-7 
 

مات والوثائق تقديم كل المعلوواحد للتاجر يتيح له  قيد بتوفيرالنافذة الواحدة  قيام يه ةالتجاري طرافالفائدة الرئيسية لالأن  

ن أكما  . التجارة العابرةالمشاركة في إجراءات التصدير أو االستيراد أو الحكومية الجهات جميع الى المطلوبة لمرة واحدة 

كثر دقة، وأبطريقة الرسوم على حد سواء كذلك والمعلومات والوثائق تقديم تسيير عملية من النافذة الواحدة تمكن الحكومات 

 . التوريدلسلة ستسريع من هذه عملية التخليص الكمركي السريعة التي توفر كثير من الوقت وتمكنهم على التجار االستفادة من 

ن العام احتماالت السلوك الفاسد من القطاعي تحد من   توقع النتائجزيادة تحسين الشفافية والقدرة على  فأنباإلضافة إلى ذلك، 

 والخاص. 

نية القانولوائح وال ثة عن قواعد التجارة الحاليةإذا كانت وظائف النافذة الواحدة كنقطة اتصال للحصول على معلومات محد 

 زام. مزيد من االلتالتجار على التشجيع  ، فإنه سيتم خفض التكاليف اإلدارية للمعامالت التجارية ولتزام ومتطلبات اال
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  الفوائد التجارية
 .  فض التكاليف من  الل الحد من التأ ير•  

  تخليص  مر ي أسرع •  

 واللوائح شرح القواعدقاقل لتوقع النتائج مع تطبيق •  

 أ ثر ف الية و فاءةقطريقة  نلر الموارد•  

   يادة اللفافية•  
 

  

  واحدةالنافذة الالخدماك المقدمة من   .3 

في إعداد هذه )تغطية ال مدىو ار مجموعة واسعة من الخدمات والتسهيالت اعتمادا على تصميمهيواحدة توفالنافذة لليمكن  

( تشغيل أو تطوير ITPWG / TBG15)أجراءات التجارة الدولية  االمم المتحدة/ ملعالمبادئ التوجيهية، استعرض فريق 

الند، النرويج، السويد، سنغافورة، تاي واحدة في أستراليا، وجمهورية التشيك، فنلندا، اليابان، موريشيوس، هولندا، ال النافذة

 (المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية. 

 بما في ذلك تفاصيل كاملالوصف  واحدة. النافذة الموجز قصير من الخدمات التي تقدمها عينة مختارة من ندرج في االدنى 

  )أ(. والنموذج المالي، ورد في المرفق  إضافية على الفوائد، نموذج التنفيذ 

 

ً الكتروني اوعودته معالجتهاومركية كال لتصريحاتواحدة في موريشيوس بتقديم االنافذة ال تسمح موريليوس:  شبكة الن خالل م ا

نغافورة س المحدودة بالتعاون مع خدمات شبكة خدمات شبكة موريشيوس نظام الملكية التي وضعتهاوقد تم تطوير ، ة يالتجار

 قائمة على التبادل االلكتروني للبيانات التيشبكة النظام هو تطبيق  (. كريمسون لوجكاسم  المحدودة )التي تعمل اآلن تحت

ً نقل الوثائق إلكترونيبتسمح  ، مارك كوهي دائرة ال في حركة استيراد وتصدير البضائع،  المشاركةبين مختلف األطراف  ا

مناولة البضائع ، وزارة التجارة والمشغلين داخل شركات مارك، ك، وكالء الشحن، وسطاء الوالمخلصين الكمركين، الضرائبو

لرسوم لكتروني لدفع اإللباللسماح  ةيشبكة التجارالعلى سيتم ربط البنوك في المستقبل ولمصدرين. اون ، والمستورديالميناء 

 موريشيوس.  ( بنك MACSSوالضرائب عن طريق مقاصة موريشيوس اآللي ونظام التسوية )

ريق تنفيذ ، عن طالرئيسي  حوسبةالمشروع فرصة للشروع في  الضرائبمارك وكلا دائرةلأيضا  ةيشبكة التجارالوقد وفرت  

 مركية. كوالموافقة عليها، وتخليص البيانات ال العملياتمعها في  يربط (، التي CMSمارك )كنظام إدارة ال

  http://mns.intnet.mu/projects/tradenet.htm  مصدر لمزيد من الم لوماك: 

 

 يةمرككال بالتصريحات (، ويسمح VCO" )فعليمارك الكالسويدية والمعروفة باسم "مكتب الالنافذ الواحدة نظام  السويد: 

 . الستراتيجية المنتجات اتراخيص ولحصول على تراخيص االستيراد والتصدير ااإللكترونية وتطبيق 

(  )شفراترموزوأسعار صرف العمالت ، تغييرات لتحديث تلقائيا ويتم الويمكن دمجها في نظام التجار ورجال األعمال  

جار الت يزوديمكن أن وتضم النافذة الواحدة أيضا جميع األنظمة المتعلقة بالتجارة  مركية. كال التعرفة ومعدالت الرسوم

عروض الدورات  أيضا VCOيعرضو لتحديثات التلقائية على التغييرات عبر اإلنترنت و / أو خدمات الرسائل القصيرة. با

ي والتي تحتوي على جميع المعلومات والعمليات الت كمركية شخصية وإمكانية تخصيص وإنشاء مكاتب واصليةالتدريبية الت

 . ما يرغب بهااحتياجاتها والى صلة  إيجادكل تاجر، و هايستخدم

يتم تجميع كافة الخدمات و .EDIFACTاالستيراد والتصدير على حد سواء عبر شبكة اإلنترنت وتصريحات يمكن معالجة  

 المعلومات واإلجراءات وأنخدمة إلكترونية.  151تتوفر حاليا أكثر من و، االلكترونية  VCOالنافذة الواحدة صفحة  على

 بعشر لغات مختلفة.  ةمودعم VCOعلى 
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 دائرة، و المجلس الوطني للمعارض ، الوكالة الرائدة(، المجلس السويدي للزراعةوهي مارك السويدية )كالوقد تم أشراك  

 النظام القائم حاليا.  في التفتيش الوطنية للمنتجات االستراتيجية والشرطة

 

 لمزيد من الم لوماك: مصدر 

http://www.tullverket.se/TargetGroups/General_English/frameset.htm 

  

 مارك. كلى االشركات الطيران عن طريق  أالكتروني سليم بيانات الحمولةتبسمح تواحدة في مطار شيفول النافذة أن ال هولندا: 

 الذي تم أنشاءه من قبل الكمارك . أن VIPPROGنظام الى مارك كة إلى اليالتجاراالطراف يتم توفير المعلومات عن طريق 

لة رساالالشحن ، لرسائل وكالء  اإللكترونيبالمرورالتي تسمح  EDI على شبكة تستندالكتروني ل هو تطبيق VIPPROGنظام 

علومات تنتقل الم . ( تحاد النقل الجوي الدولي/ لمنظمة االياتا )افي نظام سيتا  المتوفرة IATA منظمة االياتا القياسية التي حددتها

 Cargonaut'لـ طيران ترخيص الأعطت شركة  وقد،  خاص قطاعلمنظمة  وهو نظام Cargonautتا عبر نظام "سي من نظام

 . Cargonautنظام استخدام وصيانة  اجوردفع بمارك كال وبدورها تقوم مارك بالمعلوماتكال لتزويد
  

إنشاء ما يسمى "نقطة تخليص البضائع" عنه  نتج ذياألخرى ال التنفيذالنافذة الواحدة على التعاون مع وكاالت  اعتمدتو

(CCP في عام )ويستند  مختلفة. تنفيذ البضائع عن طريق وكاالت  نقل عملية  . تأسست لتحسين1994CCP  بيناتفاقية على 

  )الهجرة )دائرة Marechaussee  األخرى التنفيذوكاالت  وتشمل .اطراف تجاريةوأخرى  تنفيذوكاالت  عشرةو مارككال

وإدارة المياه، ومفتشية حماية الصحة ، األشغال العامة  ، من المفتشية العامة للنقلعديدة شعب و، ة العناية الصحيمفتشية و

 مارك. كمن قبل ال CCPتتم إدارة و واللحوم وإدارة وقاية النباتات. الوطنية للتربيةدائرة التفتيش ،  والصحة العامة البيطرية

 الذين هم بحاجة لها أخرى تنفيذ وكاالت معلومات ذات صلة الى إعطاء قادرة على هذه الوكاالت من أجل أن تكون 

مريرها وتالمعلومات  بتحليلمارك كال تقوم على أساسهالتي  بملف المخاطرمارك كالبتزويد هذه الوكاالت تقوم  نجازمهامهمأل

مارك في المقابل اذا كانوا يريدون التحقق كغ الإبالبالوكاالت األخرى وتقوم  إلى الوكاالت األخرى.  ورقياً إما إلكترونيا أو 

 عم تدقيقق اليتنس CCPتتولى سلع، تريد االطمئنان على ال مارك( كأكثر من وكالة )بما في ذلك ال كان هناك إذا من السلع. 

 لوجستية. العملية ال ةعرقلا من شأنه الفحص التي تكرارعمليةوالهدف من ذلك هو منع  ، جميع الوكاالت المعنية

 

ة ارة الدوليباسم نظام بيانات التج وتنفيذه في الواليات المتحدة  تطويرهنظام النافذة الواحدة التي يجري عرف  الوالياك المتحدة: 

(ITDS .)هذا النظام  رؤية وأن ITDS  القطاع الخاصلتلبية متطلبات  متكاملو آمننظام حكومي واسع المدى هو استخدام 

مارك وحماية الحدود كال  للمعلومات القياسية للتجارة والنقل . تقوم  اإللكترونيواالستخدام والنشر  والمتطلبات الفدرالية للتجميع

(CBP )متطلبات  دمجبITDS  / بيانات التجارة الدولية المشترك  إلى نظام البيئة التجارية اآللي 

 (ACE / ITDS في محاولة لتجنب )نظام النافذة الواحدة وقد حدد نظم القابلة لالزدواجية. تناظر وانفصال ال ITDS الجهات 

مارك كة وهيئات الرقابة واليالتجار االطراف(، PGAs) تركةلمشاا الوكاالت الحكوميه أصحاب المصلحة الرئيسية التالية: 

 وحماية الحدود. 

 

 : تجارية دولية بما في ذلك مهام( لديها PGAs) تر ةالمل الو االك الحكومي  

 . التفريغنقل ووعمليات ال،  ، الطاقمشحنة قبول أو تصدير  )أ( السيطرة على 

)ج(    شغيل، الت تخويالتمركية والحصص والتراخيص، وكمثل التعريفات ال فدراليةالتجارة ال)ب( تنظيم االمتثال لقوانين 

 .تصديرلعمليات مساعدة تقديم المثل أنشطة  تعزيز التجارة الدولية من خالل 

 التجارة والنقل الدولي.  ن معلومات إحصائية حول ع)د( جمع وإعداد التقارير 
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 على النحو التالي: ) نظام النافذة الواحدة (  ITDSألغراض يمكن تصنيف الوكاالت 

حنات شالمتعلقة بال وتجارة الترانزيتتصدير الستيراد والا عملياتمسؤولية  مهامهاتقع ضمن  – الحدود عملياكو االك  

، لمرورا تصريحو منح الرخصمسؤوليات مثل الحدود أيضا  وكاالت عملياتوقد يكون ل .الكادر / أوو التفريغنقل وعمليات ال،

ماح )شهادة االعتراف بالشي والسأجهزة مراقبة المقبولية بأنها  يهافي بعض األحيان يشار إل، و ، أو الترويج التجاريءاتإحصا

 والتصدير. له بالدخول ( 
 

وؤلة مسكون تقد وريح. اتصالرخص وحفظ معلومات الكوسيلة أساسية للقيد و ACEستخدم ت - اكتصريحوال يص اترالو االك 

  التجارة . ترويج أو اتاإلحصائيعن 

لدعم ، مستوى المعاملة ليس على عادةتكون،  أو النقل ةلتجارعن ابيانات  الستخراج ACEستخدم ت - و االك اإلحصائيةال
 . للتجارة كاالت اإلحصائية أيضا مسؤوليات الترويجللوقد يكون و،.االخاصة به لتحليل اإلحصائيا احتياجات

 

تصدير والستيراد الا وذلك بتوفير معلومات أساسية عنلتسهيل تجارة الواليات المتحدة  ACEستخدم ت - و االك ترويج التجارة

 . عامة الناسووالتجار  الخدمات زوديمالى مثل القواعد واللوائح، 
 

  مزيد من الم لوماك:مصادر للحصول على 
http://www.itds.treas.gov  

http://www.cbp.gov  

  

  النافذة الواحدة  طواك عملية في تخطيط وتنفيذ  .6 

 جهاتلالعديد من أصحاب المصلحة والتي تتطلب التزام من العديد من ا يشارك فيهامهمة كبيرة،  يعدتنفيذ النافذة الواحدة أن 

بعض الخطوات أدناه منذ البداية. االعتماد على منهج نظامي من الضروريفبالتالي  في كل من الحكومة وقطاع األعمال. و

 . Bصيل في الملحق امزيد من التفمع  هاعرضبهذا الخصوص تم طرحها بشكل موجز وتم الرئيسية 

ذلك في  االعراف السائدةالظروف السياسية واالجتماعية وب بشكل كبيرمتأثراً كون المنهج على االرحج ي تنفيذومع ذلك، فإن 

  .بلد ال

 

 وأ بأعداد المفهموم غالبا ما يبدأ في بلد ما  واحدةالنافذة الالعمل الجاد على إنشاء أن  :واحدةاللنافذة لتطوير المفهوم األولي 

من و أصاحبة السلطة حكومية المن قبل السلطة تعد وعلى األرجح  ، تمهيدية تستند على أبحاث  موجزة إعداد ورقة مفاهيمية 

 النهائي للمشروع.  بالتنفيذ معنية بشكل كبيرتكون  قدخاصة منظمة وكالة أو قبل 

 

 ادةع، ية التجارواألطراف بين الحكومة الشراكة المفتوحة في إطار  واحدة:النافذة الصنع القرار األولي لدراسة الجدوى من 

ظمات وتشمل المن، الحكومية والخاصة )بالتجارة  المعنيةالمنظمات األطراف واجتماع رفيع المستوى لممثلين من جميع ينظم 

الجمعيات واتحاد الصناعة وجمعيات األعمال، والمستوردين و / أو المصدرين رابطة الوطنية للتجارة و الغرف مثلالنموذجية 

 المؤسسات الماليةوممثلين عن البنوك المدفوعات يجب إشراك  عنصرذة الواحدة النافيكون ضمن نظام عندما ووما إلى ذلك 

الهدف من هذا االجتماع هو التوصل الى اتفاق على مفهوم المشروع أن و لمناقشة ورقة مفهوم النافذة الواحدة .  (األخرى

 . الفني قييم تالو ةفصلالمحتياجات الدراسة الجدوى التي من شأنها أن تشمل تحليل اب لالنطالق

ة المشروع دارإلإنشاء فريق ينبغي لمضي قدما في دراسة الجدوى، لقرار ايجابي على سبيل الفرض ، في حالة التوصل الى  

 يقضا إنشاء فريجب أيو. والمستفيدة منهتنفيذ بالمباشرة لها صلة الرئيسية التي  طرافيتكون من كبار ممثلي االفي االجتماع 

 لمشروع. ا لامعأوتنفيذ  ةالتنظيميللقيام باالعمال  همن أجل تنفيذ تلك االطرافمن  ينمناسب ينواداري فنيين ينممثلمن عمل 
 

 

 

 
 

 

97 

 



 198  5102النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / التقرير السنوي للجنة الوطنية لتسهيل 

 ىالمد. ينبغي أن تحدد الدراسة الكلي  الواحدةنافذة مشروع ال النشاءساس االعنصرالدراسة الجدوى هي أن  دراسة الجدوى:

نافذة الواحدة، ومستوى وطبيعة الطلب، والسيناريوهات المحتملة للتنفيذ )بما في ذلك مراحل التنفيذ الممكنة(، للالمحتمل 

لبشرية وغيرها من الموارد المطلوبة )ا مختلفةالسيناريوهات الوطبيعة التنفيذ التجريبي، تكلفة التنفيذ في إطار أحتماالت 

 دارة.التنفيذ وستراتيجية إالوالمخاطر واإلطار الزمني ووالتقنية، الخ(، والفوائد المحتملة 
 . Cالمرفق  ب ض المجاالك الرئيسية التي ينبغي تغطيتها في دراسة الجدوى فيلعرض يوجد  

 

عليها  ة وأستحصال الموافق النظر في نتائج دراسة الجدوىلفريق العمل ينبغي   في تقرير دراسة الجدوى:أعتباراك يو ذ قها 

ري الوقت الكافي ، كما أنه من الضروهذه العملية  تأخذوينبغي أن  المشروع للبت فيها .  إدارةمجموعة لوتقديمها  عملنهاية الفي 

لمفضل يقدم الخيار ا. وفي أعقاب ذلك، النهائي التقرير صدورقبل  لموافقةوا من المشاركات والمدخالتالحد األقصى تضمن أن 

 ندوة وطنية. تنفيذ الى الحكومة واألطراف التجارية ومن خالل والمتفق عليه مع سيناريو ال

 

دارة إل واضح هجنالشروع ب التنفيذ الكامل، فمن الضروري تم أختيار طريقة التنفيذ التجريبي أو الممرحل أوإذا  : فيما لتنفيذا

يق العمل فررسميا من قبل عليها االتفاق  التي تم خطة إدارة المشروعويجب أن تحتوي مشروع طوال فترة تنفيذ المشروع. ال

مجموعة فريق العمل والتي يمكن أن تساعد  للحدثمترابطة ومعالم المهام ال محددة منعلى مجموعة وع مجموعة إدارة المشرو

 على تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم وضبط تنفيذ المشروع. وع إدارة المشر
 . 3، القسم Bي الملحق تنفيذ الملروع مدرجة ف لخطةال ناصر الرئيسية 

  

 النافذة الواحدة الم ايير واألدواك المتاحة للمساعدة في تنفيذ  .2 

لموجودة استخدام التوصيات والمعايير واألدوات مراعاة أة بقوة يالتجارواألطراف ، تشجع الحكومات  عند تنفيذ النافذة الواحدة

قبل الوكاالت الحكومية الدولية والمنظمات الدولية مثل اللجنة االقتصادية التي تم تطويرها على مدى السنوات الماضية من و

مارك العالمية والمنظمة البحرية الدولية، منظمة الطيران المدني الدولي والمحكمة الجنائية كألوروبا واألونكتاد ومنظمة ال

  .)د(في المرفق  هذه السلسة في االرشاداك ق ض تم وصف الدولية. 

ر عرضة أكث يه النافذة الواحدةساعد على ضمان أن النظم التي وضعت لتنفيذ سوف ي الحاليةفإن استخدام المعاييرواألدوات 

النافذة ومساعدة في تبادل المعلومات بين هذه المرافق اللتكون متوافقة مع تطورات مماثلة في بلدان أخرى، واستطاعوا أيضا 

 إن استخدام أدوات القائمة وأفضل الممارسات تساعد على تقليل التكلفة اإلجمالية للتنفيذ أضافة الى الواحدة على مر الزمن.

 المعايير الدولية. بموجب المنظمات قبل حيث أن المشروع سيكون باالعتماد على العمل المنجز بالفعل من 
 

  الناجحة الواحدنافذة نظام ال نلاءال وامل الرئيسية في إ .2 

ن بعض الشروط المسبقة وعوامل النجاح التي تختلف مل المدى الكبير علىيعتمد الناجح مفهوم النافذة الواحدة تنفيذ أن عرض و

 تهاالتي تم خالصبعض عوامل النجاح  يدرجالمبادئ التوجيهية  هذه القسم األخير من أنمشروع.  الىبلد إلى بلد ومن مشروع 

تشغيل وتطوير عمليات استعراض خالل  CEFACT  /(ITPWG / TBG15.)قبل فريق عمل أجراءات التجارة الدولية من 

ضافة الى أفي البلدان  لتفاوت المواقفالعوامل في أي ترتيب معين،  هذهلم يتم ترتيب . في مختلف البلدان  النافذة الواحدة

كن تم لالمبادئ التوجيهية، هذه  نقاط سبق ذكرها فيالالعديد من  أن على الرغم من إلى حد كبير.التنفيذ عمليات  أختالف نطاق

 .والتأكيد عليها كمالها ستا لغرضتكرارها هنا 
  

  اإلرادة السياسية 2-9

من أهم العوامل الحاسمة  وهالنافذة الواحدة لتنفيذ  واالطراف التجاريةوجود إرادة سياسية قوية من جانب كل من الحكومة أن 

هداف ألموضوعية عن االواضحة وال نشر السليم للمعلوماتالتحقيق هذه اإلرادة السياسية يتطلب وأن  .لنجاح تقديم المشروع 

 توفر الموارد الالزمة إلنشاء أن  .  المحتملة في إنشاء النافذة الواحدة وائقوالفوائد و العالضمنية  لمقتضياتوا

ً النافذة الواحد تأسيس وأن . لمشروعبتنفيذ امستوى اإلرادة السياسية وااللتزام ب مباشراً  ة يرتبط في كثير من األحيان ارتباطا

 عليه كل عوامل النجاح األخرى .  تستندحجر األساس الذي  يه الزمة للمشروعاإلرادة السياسية ال
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  و الة رائدة  قوية 2-7

إطالق المشروع ذات صالحيات واسعة تعمل على  وحاذقة قوية هيئةإرادة سياسية هو اشتراط وجود ى تعلق بالحاجة إلما ي

 ارد الماليةالسلطة القانونية والموالكافي و ويجب أن تتمتع بالدعم السياسيمراحله التنموية المختلفة.  حتى أستكمال وتحقيقه

اخل د متنفذفة إلى ذلك، فمن الضروري أن يكون هناك شخص . وباإلضاالتجارية  األعمال مجتمعاتمع وترتبط والبشرية 

 . يتولى قيادة المشروع  هيئةال

 

  ةيالتجاراال راف اللرا ة قين الحكومة و 5 -2

ة. وهو يمثل يالتجاراالطراف بين الحكومة و وكذلكة يالحكوم لمؤسساتواحدة هي نموذج عملي للتعاون بين االنافذة أن ال

القطاعين  ممثلين عنينبغي دعوة اء وتشغيل النظام. ونتيجة لذلك، بين القطاعين العام والخاص في إنشفرصة جيدة للشراكة 

 لتقديماالمشاركة في جميع مراحل المشروع من ، ويجب أن تكون ركة في تطوير النظام منذ البدايةالعام والخاص المعنيين للمشا

احدة بشكل لنافذة الولالنجاح النهائي  يعتمد التنفيذ. لغاية نهايةلمشروع تصميم االموقعي ، تحليل لهداف المشروع، األاألولي 

 ارية.لتجعملياتها ال ميزة قياسية النظام  يصبحضمان أن  من قبل هذه االطراف من أجلكبير على المشاركة وااللتزام واالستعداد 

  

  وأهداف الواضحة إنلاء حدود الملروع  2-6

في توجيه المشروع البداية  منذلنافذة الواحدة ل ومحددةأهداف واضحة أغراض ووضع يساعد كما هو الحال مع أي مشروع، 

مصلحة ب الموارد أصحاوحتياجات وطموحات ال تحليل دقيقإلى هذه العملية ستند تيجب أن وخالل مراحله التنموية المختلفة. 

 ردوإلى تقديم المعلومات ذات الصلة بالتجارة إلى الحكومة. كما ووالمناهج الحالية الموجود التحتية  ىالرئيسيين، وعلى البن

أعتبار جب يبشكل عام ، لحكومي والتجاري. ا التحليل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين يجب أن يشمل، اً سابق

 جارة. كجزء من االستراتيجية الشاملة للبلد لتحسين تسهيل التالواحدة  نافذة ال

 

  حسن الم املة وأمكانية الوصول  2-3

شغيل تهي أيضا من العوامل الرئيسية لنجاح مشروع النافذة الواحدة. يجب إنشاء تعليمات  أن أمكانية الوصول وحسن المعاملة

ولى المرحلة األيب، وخاصة في بما في ذلك التدرخدمات دعم المستخدم مساعدة و مكتبو توجيهية للمستخدمينئ مبادشاملة و

الصعوبة  مواطنعلى  االفعالردود ومكتب المساعدة وسيلة مفيدة لجمع المعلومات يمكن أن يكون تنفيذ المشروع.  من

الدورات التدريبية  وأهمية اتحاجأن   تطويرهواالختناقات في النظام، وهذه المعلومات يمكن أن تكون أداة قيمة في زيادة 

متعددة ال باتالمتطل معالجةتنفيذ المشروع. ومن المهم أيضا االولية لمرحلة الخصوصا في توكيدها العملية للمستخدمين ال يمكن 

 الدول.  اللغات في بعض 

  لذيا للبلد أو اإلقليم واقعيةتصميم النظام منسجم مع قدرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال يكون ومن الضروري أن

لمستخدمين عدد امن أن يكون الحد األقصى والتطورات التكنولوجية المستقبلية المحتملة في هذا المجال،  فيه ، مع مراعاة عملسي

رقي واستخدام النظام ال يتطلب االمرقد  في بعض الحاالت انطالق العمل به.لواحدة من لحظة قادرين على االستفادة من النافذة ا

روني االلكت خاص بمنطقة جغرافية معينة وتكون سعات الدخولتصميم ال الكتروني ومن هنا يكون/  يمزدوج ورقال النظامأو 

 محدودة.

 

 القانونية الداعمة  البيئة 2-6
 

ذات العالقة  نينالقوا يجب تحديد. النافذة الواحدة هو شرط مسبق لتنفيذ الداعمة لمشروع النافذة الواحدة نشاء البيئة القانونية ن إإ

تسهيل ا لغرض لهفي التشريعات تكون هناك حاجة  الحاصلة ، التغييرات والقيود القانونية وتحليلها بعناية. على سبيل المثال

 تكون هناك قد  ،  فضالً عن ذلك ةإللكترونيا اتنظام التوقيعفي أو  ها و/تبادلوتقديم البيانات االلكترونية 
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يل تشغالتنظيمية ل االعدادتوكذلك  لمعلومات بين السلطات والوكاالتالقيود المفروضة بشأن تبادل اعلى إلى التغلب حاجة 

  .والتخويالت الالزمة لريادة الوكالةتفويض السلطة لمعنية بالقضايا القانونية االحاجة الى دراسة  وكذلك نافذة واحدة
 

  الم ايير والتوصياك الدولية 2-2

لوثائق ونماذج هذه او البيانات. اميعومجذات الصلة تنسيق ومواءمة الوثائق التجارية  يستلزم بشكل عام تنفيذ النافذة الواحدة أن 

، وينطبق  خرى الدولية األتطبيقات والالتوصيات الدولية من أجل ضمان التوافق مع النظم ستند إلى المعايير وتالبيانات يجب أن 

   للمعلومات . اإللكترونينظام التبادل دون استخدام به بالنافذة الواحدة للعمل  في حالة تصميمذا حتى ه

كون تالتبادل االلكتروني للبيانات، وتنسيق وتبسيط وتوحيد جميع البيانات المستخدمة في التجارة الدولية ب ةشاركحين تتم الم

 العديد منل تنسيق البيانات المستخدمة من قبوأن . سلسة لتشغيل النافذة الواحدة ية لعملية تلقائ ةساسياأل هذه الوسائل المتطلبات

 . النافذة الواحدة  آالليةمن أكبر التحديات لتنفيذ واحدة كون ت قد المشاركين في النظام القديم
 لتنفيذ نظام النافذة الواحدة . ( تحتو  على م لوماك قيمة 92و  9 تين تسهيل التجارة لألمم المتحدة )مثل التوصي توصياك

  

  تحديد ال قباك المحتملة 2-2

 هذهفي ، وواحدة النافذة ال تنفيذ بقد ال يرحبون  األطراف سواء من الحكومة أو/ و األطراف التجارية من الممكن أن جميع 

لعقبات اتلك  تحديدوقت ممكن في المشروع. وينبغي  سرعومعالجتها في أالجهات المعترضة هتمامات ينبغي تحديد االحالة 

ً ومن الواضح  .المحلي متطلبات الوضع ، مع األخذ بعين االعتبار أنفرادي بشكل  كن أن التكلفة ستكون عقبة كبيرة ولأيضا

ة من حيث واضحالعملية كون ت. فمن المهم أن 4هو موضح في القسم معادلتها مع ما  يترتب من الفوائد المستقبلية كما يجب 

نية  قد وأن المسائل القانوكما . مرحل المبشأن التنفيذ الكامل أو يمكن أتخاذ قرار بحيث ، المشروع  مناآلثار المالية المترتبة 

 مشكلة محتملة كبيرة. ايضاً  تشكل 

 

  النموذج المالي 2-1

ظام نويكون أما عن طريق المشروع.  فيوقت ممكن  أسرعلنافذة الواحدة في لل إلى قرار بشأن النموذج المالي التوص يجب

ان السعي وكذلك بأالمك)على سبيل المثال موريشيوس(. ذاتيال التمويلنموذج أو بالكامل من قبل الحكومة )مثل هولندا(  تمويلال

 الوضوح بشأن هذه النقطةأن األسلوب . هذاما تم تفضيل إذا  صشراكات بين القطاعين العام والخاقامة إلإمكانيات الى أيجاد 

 صناع القرار لدعم تنفيذ النظام. على ؤثر بشكل كبير ييمكن أن 
 

 الدفع إمكانية 2-90

حميالت تو الجورلحكومية، الضرائب وا)على سبيل المثال تايلند( تشمل نظاما لدفع الرسوم ا مشاريع النافذة الواحدةبعض 

 عند الحاجة ةخاصتزداد أهميته ، ويةلتجارواألطراف اجذابة للغاية لكل من الحكومة  ذا خاصيةيكون  النظامهذا وأخرى. مالية 

درا قيتطلب خاصية الدفع على النظام عادة ما تجدر اإلشارة إلى أن إضافة واإليرادات.  كونه مصدراً لزيادةنظام الى مثل هذا ال

 األمنية. في االمور وخاصة  التنسيقكبيرا من العمل اإلضافي مع 
 

  ترويج والتسويقال 2-99

ن جميع اوينبغي أن تشمل الحملة الترويجية ممثلين ع بعناية. له واحدة مهم جدا وينبغي التخطيط النافذة ال فيالترويج والتسويق 

، ألن هذه األطراف يمكن أن توفر معلومات المشروع في أصحاب المصلحة التجارية الرئيسية واألطراف الجهات الحكومية 

مني زجدول ويجب وضع يساعد على توجيه رسائل الترويج والتسويق. و ينالمستخدم وأنطباعات أوساطقيمة عن توقعات 

التسويق للمشروع ومساعدة  كونه يساعد في لمشروع النافذة الواحدة المراحل االولىفي عنه الترويج وللتنفيذ واضح 

بشكل يق التسو أن يحدد يجبو وفقا لهذا الجدول الزمني.  همستثماراتن لتخطيط عملياتهم ذات الصلة واالمستخدمين المحتملي

 دة. زيادة الكفاءة المستمدة من تنفيذ عملية النافذة الواحتتعلق ب عينةمعن نقاط فورات في التكاليف فضال الولفوائد وواضح ا
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  ستراتيجية االتصاالك 2-97

أضافة الى سير العمل المشروع  غاياتو أغراضأهداف وبجميع أصحاب المصلحة  تضمن أستمرار علمإنشاء آلية مناسبة 

، في هذا السياق . مشروع جيد  حل أيالفهم الذي يمكن أن يؤدي إلى  كل انواع سوء ويجنبيخلق الثقة سوف ، والصعوبات 

أقل  وعودأعمال في االصحيح، ويجدر بنا أن نتذكر القول المأثور بشكل أصحاب المصلحة توقعات لتعامل مع ا جداً من المهم 

أكثر )وليس العكس(. ومن المهم أيضا أن نتذكر أن أصحاب المصلحة في كثير من األحيان ال يتوقع المعجزات: حل ووفاء 

 التنمية.  بمحاذاة طريق المشروعفي  أي صعوبات هامة لتذليلحسنة نوايا خلق بسيطة تالالمشاكل العملية 

 

 

  Aالملحق 

 

 النافذة الواحدة الحاليةعلى نماذج  

ً )التوجيهية، تم استعراض عدد من  مبادئوضع هذه ال خالل في إعداد هذه المبادئ مشاريع النافذة الواحدة االمطبقة حاليا

ك، واحدة في أستراليا، وجمهورية التشيال النافذةالتجارة الدولية تشغيل أو تطوير أجراءات فريق عمل  التوجيهية، استعرض

 ، (  يةحدة والواليات المتحدة األمريك، المملكة المت ، تايالند ، السويد، سنغافورة فنلندا، اليابان، موريشيوس، هولندا، النرويج

ً وصف وفي االدنى  .  لهذه النماذج المختارة ا

 

ً الكتروني اوعودته معالجتهاومركية كال لتصريحاتواحدة في موريشيوس بتقديم االنافذة ال تسمح موريليوس: شبكة الن خالل م ا

المحدودة بالتعاون مع خدمات شبكة سنغافورة  خدمات شبكة موريشيوس نظام الملكية التي وضعتهاوقد تم تطوير ، ة يالتجار

 قائمة على التبادل االلكتروني للبيانات التيشبكة النظام هو تطبيق  (. كريمسون لوجكاسم  المحدودة )التي تعمل اآلن تحت

ً نقل الوثائق إلكترونيبتسمح  ، مارك كوهي دائرة ال في حركة استيراد وتصدير البضائع، المشاركةطراف بين مختلف األ ا

مناولة البضائع ، وزارة التجارة والمشغلين داخل شركات مارك، ك، وكالء الشحن، وسطاء الوالمخلصين الكمركين، الضرائبو

لرسوم للكتروني لدفع اإلباللسماح  ةيشبكة التجارالعلى سيتم ربط البنوك في المستقبل  ولمصدرين. او، والمستوردين الميناء 

 ةيشبكة التجارالوقد وفرت  موريشيوس.  ( بنك MACSSوالضرائب عن طريق مقاصة موريشيوس اآللي ونظام التسوية )

(، CMSك )مارك، عن طريق تنفيذ نظام إدارة الالرئيسي  حوسبةالمشروع فرصة للشروع في  الضرائبمارك وكلا دائرةلأيضا 

 مركية. كوالموافقة عليها، وتخليص البيانات ال العملياتمعها في  يربط التي 

 

 لطريقةبول األفضل قالمن األساليب التقليدية، والسلس تدريجي الفي مراحل لضمان التغيير  الشبكة التجارية وقد تم تنفيذ نظام 

اإللكترونية لتسليم  بالتراخيصتعامل توكانت الكمارك  1994 تموزالمرحلة األولى في بدأت مارك. كمع ال الجديدة تعاملال

تم إدخال المرحلة الثانية  1995 كانون الثانيوفي وقت الحق، في مركي. كالتفتيش التتطلب لم  التيالبضائع في الحاالت 

متطلبات تلبية ل تقديم تسهيالتمن قبل وكالء الشحن. تم  )المنافيست( يةمارك البحركللبيانات اتقديم اإللكتروني بال والسماح

ظائف وأضيفت  2111 تموز بحلول. 1997في عام الثالثة تنفيذ المرحلة  ضمندخول الوتجهيز فواتير  ةاإللكتروني التصريحات

ستيراد اال ورخصالشحن كالء ونقل الحاويات من منطقة الميناء إلى محطات الرابعة والخامسة لتشمل  لتينإضافية في المرح

 فترة الزمنيةال دلعم قد خفضت جاريةتبين أن الشبكة الت وعند أجراء التقييم. بشكل متوالي/ التصدير من قبل وكاالت السيطرة 

ي بحوال، مع تحقيق وفورات تقدر ة قاضيمتغير لتصريحات الدقيقة ل 15حوالي الى ساعات  4البضائع من حوالي  خليصتل

 من الناتج المحلي اإلجمالي.  1٪
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عدة وكاالت تابعة لحكومة موريشيوس، وغرفة تجارة وصناعة  منة هي شراكة بين القطاعين العام والخاص يالتجارأن الشبكة 

 سددوت (في سنغافورة الشبكة التجاريةمن بها  النسخة الخاصة تشغلالشركة الشريكة التي وكريسمون لوجك )موريشيوس 

،  األهم من ذلك  . لكل مستخدم رمزباإلضافة إلى التسجيل األولي وانشاء ،  ستخدامالعند ا الدفعجميع الخدمات على أساس 

ً لما يكفي من الموارد لذلك  يحققاالكتفاء الذاتي ومن مشاريع المشروع هو  فأن ال االستثمارات في مجزيادة في  لمضي قدما

 ياجاتهالغرض أحتغانا وتكييفها من قبل التجارية موريشيوس  شبكةتم شراء نظام  وكذلكالحكومة اإللكترونية داخل البلد. 

 .الداخلية 

 

  cts/tradenet.htmhttp://mns.intnet.mu/projeلمزيد من الم لوماك:  موقع

 

 يةمرككال بالتصريحات (، ويسمح VCO" )فعليمارك الكالسويدية والمعروفة باسم "مكتب الالنافذ الواحدة نظام  السويد:

االستيراد  لكال منستراتيجية لالمنتجات اتراخيص ولحصول على تراخيص االستيراد والتصدير ا اتاإللكترونية وتطبيق

أسعار صرف العمالت ، تغييرات لتحديث تلقائيا ويتم الويمكن دمجها في نظام التجار ورجال األعمال . والتصدير 

مكن أن يوتضم النافذة الواحدة أيضا جميع األنظمة المتعلقة بالتجارة  مركية. كال فة ومعدالت الرسوم( التعر)شفراترموزو

عروض  أيضا VCOيعرضو لتحديثات التلقائية على التغييرات عبر اإلنترنت و / أو خدمات الرسائل القصيرة. بار التجا يزود

مليات والتي تحتوي على جميع المعلومات والع كمركية شخصية وإمكانية تخصيص وإنشاء مكاتب واصليةالدورات التدريبية الت

 . ما يرغب بهااحتياجاتها والى صلة  إيجادكل تاجر، و هاالتي يستخدم

 يتم تجميع كافة الخدمات على  . edifactاالستيراد والتصدير على حد سواء عبر شبكة اإلنترنت وتصريحات يمكن معالجة  

 المعلومات واإلجراءات وقد تم دعمخدمة إلكترونية.  151تتوفر حاليا أكثر من و، االلكترونية  VCOالنافذة الواحدة صفحة 

 بعشر لغات مختلفة.  VCOعلى 

ة دائر، و المجلس الوطني للمعارض  الوكالة الرائدة(، والمجلس السويدي للزراعة،وهي مارك السويدية )كالوقد تم أشراك  

  ام القائم حاليا. النظ في يةاإلحصاء السويددائرة الضرائب الوطنية وأدارة و التفتيش الوطنية للمنتجات االستراتيجية والشرطة

وقتا  وأذا تستغرق العملية ثانية. 91حصل على رد في غضون سوف يمركي اإللكتروني كال تصريحعميل الدام العند أستخ

تلقي التحديثات المتكررة على تقدم المعامالت عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد اإللكتروني. بأطول، فإن التاجر لديه خيار 

يوفر نسبة من األموال   %54و وفر الوقتي فعليمارك الكمكتب ال وا أنجدمنهم و %81بأن التجار  الفعالوقد أظهرت ردود ا

 على خفض التكاليف ةمارك قادركأن جودة وسرعة الخدمة قد تحسنت. وكانت الوجدوا  ٪65 زيادة المرونة و ٪72و،  مباشرة

 الموارد لألنشطة األساسية.  تحويلوزيادة كفاءة اإلجراءات الداخلية و في نفس الوقت 

قطاع األعمال  لشفافية والتفاعل معالسويدية لسياسة الحكومة لوقد تم تطوير نظام النافذة الواحدة بشكل مستمر كنتيجة طبيعية 

األطراف  اتهذا النظام على أساس الحاجة وطلبعلى تطوير خرىالشريكة أالمارك مع السلطات كالوقد عملت والمواطنين. 

 مول النظام بالكامل من الحكومة وجميع الخدمات مجانية. قد تم تالداخلية والخارجية على حد سواء. ورية التجا

 http://www.tullverket.se/TargetGroups/General_English/frameset.htm مصدر لمزيد من الم لوماك:

 

 مارك. كلى االشركات الطيران عن طريق  أالكتروني سليم بيانات الحمولةتبسمح تواحدة في مطار شيفول النافذة أن ال هولندا:

 الذي تم أنشاءه من قبل الكمارك . أن VIPPROGنظام الى مارك كة إلى اليالتجاراالطراف يتم توفير المعلومات عن طريق 

الشحن ، لرسائل وكالء  اإللكترونيبالمرور التي تسمح  EDI على شبكة تستندالكتروني ل هو تطبيق VIPPROGنظام 

تقل تن .( تحاد النقل الجوي الدولي/ لمنظمة االياتا )افي نظام سيتا  المتوفرة IATA منظمة االياتا رسالة القياسية التي حددتهاال

طيران ترخيص الأعطت شركة  وقد،  خاص قطاعتابع لمنظمة  وهو نظام Cargonautسيتا عبر نظام " من نظامالمعلومات 

 . Cargonautنظام استخدام وصيانة اجوردفع بمارك كال وبدورها تقوم بالمعلوماتمارك كال لتزويد Cargonaut'ـ ل
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إنشاء ما يسمى "نقطة تخليص البضائع" عنه  نتج ذياألخرى ال التنفيذالنافذة الواحدة على التعاون مع وكاالت  اعتمدتو

(CCP في عام )ويستند مختلفة. تنفيذ البضائع عن طريق وكاالت  نقل عملية  لتحسين. تأسست 1994CCP  بين اتفاقية على 

ة الصحي العنايةمفتشية و  الهجرة دائرة األخرى التنفيذوتشمل وكاالت  .اطراف تجارية وأخرى  تنفيذوكاالت  عشرةو مارككال

ائرة داألشغال العامة وإدارة المياه، ومفتشية حماية الصحة والصحة العامة البيطرية،  من المفتشية العامة للنقل،ة عديدشعب و، 

 مارك. كمن قبل ال CCPتتم إدارة و واللحوم وإدارة وقاية النباتات. التفتيش الوطنية للتربية
 

 نجازأل الذين هم بحاجة لها أخرى تنفيذ وكاالت معلومات ذات صلة الى قادرة على إعطاء هذه الوكاالت من أجل أن تكون 

ما إوتمريرها المعلومات  بتحليلمارك كال تقوم على أساسهالتي  بملف المخاطرمارك كالبتزويد هذه الوكاالت تقوم  مهامهم 

ً  كترونيا أوإل مارك في المقابل اذا كانوا يريدون التحقق من كإبالغ الب الوكاالت األخرىوتقوم  إلى الوكاالت األخرى. ورقيا

من جميع  تدقيقق اليتنس CCPتتولى تريد االطمئنان على السلع،  مارك( كأكثر من وكالة )بما في ذلك ال كان هناك إذا السلع. 

 لوجستية. العملية ال ةعرقلا من شأنه الفحص التي تكرارعمليةوالهدف من ذلك هو منع الوكاالت المعنية. 
 

نقل السيطرة على االستيراد والتصدير وبيشارك أيضا  بل،  مارك الهولندية ال يقتصر على تحصيل الرسومكمجال نشاط الأن 

ية النفايات والمواد الثقافو بعض السلع مثل المخدرات واألسلحة علىمراقبة  أجراءاتفرض حظر أو قيود، أو  خاللالبضائع 

مذكرات تفاهم  ابرمت 1996أخرى. في عام  بشكل رئيسي مسؤولية وزارات لمجاالتالتشريع في هذه اأن . الخطرة والمواد 

 أخرى.  متنفذةمارك لتنفيذ الضوابط نيابة عن وكاالت كأحكام للبمنح مع مختلف الوزارات أو الدوائر المعنية 
 

 تكون بطيئة قليالً في مجال الخدمات اللوجستيةلتجارة افوائد  لكن. داعما كبيرا لهذا النهج التعاوني بأنهاوقد أظهرت التجارة 

على مر السنين  وقد أدتوغيرها من الوثائق.  التصاريح االجمالية فيما يتعلق بتقديم  العاملينكاليف وخفض تالشحن الجوي في 

لك وقد أدى ذتسليم المعلومات قبل وصولها على أساس طوعي، غرض ة ليالتجارواألطراف مارك كترتيبات بين ال الى عمل

 ننظرة شاملة مسبقة ع أن لديها إلى حد ما يمارك هكميزة النافذة الواحدة للأن تخليص البضائع.  الى التسريع في عمليات

 . وقبل الوصول الشحن الجوي القادم

ً نظاممارك الهولندية كالستقدم في المستقبل القريب و التصاريح تقديم ب" يسمح binnenbrengen Sagittaيسمى " اً جديد ا

 رةمباشمن خالل نظام أو سلطات الميناء  بواسطةيكون تقديم معلومات سو،  مارككلاالجمالية مسبقاً ) قبل الوصول ( الى ا

ً ممكنما سيجعله وهذا خرى، المارك أكأيضا مع أنظمة ال النظام  ربط. سيأمراً ممكناً   مركية. هذا النظامكال لتصاريح تقديم ال ا

 اً زائد ( VIPPROG)النظام المحلي  جعلي. وبالتالي فإنه سيكون شامالً النحاء البالد كافة  2114الجديد الذي تم عرضه في 

 عن الحاجة. 

 

الخاص  العمل يقفرهو عن حصيلة ( ITDS)بيانات التجارة الدولية لنظام المفهوم األولي  كان:  الوالياك المتحدة األمريكية

 عملياتدراسة إجراءات هو ل لهدف من تشكيل هذا الفريق. وكان ا(  (FACET)المستقبلية  اآللية ةالتجاريالبيئة فريق ) 

استخدام نفس ريق للفالتوصيات الرئيسية  ضمن. ومن في المستقبل مارككأتمتة ال عنالتجارة الدولية الحكومية وتقديم توصيات 

ر فريق تقري بناءاً غلى. وةالدولي ةالتجار على معامالتالرقابة الحكومية دمجها مع و التصديرالستيراد وعمليات االبيانات ل

مكتب ال يعمل. و ITDS بيانات التجارة الدوليةنظام  مشروعمكتب  بتأسيسرئيس وزارة الخزانة األمريكية الوجه نائب  العمل

، الرقابة الحكومية ، (  PGA)المشاركة  (، الوكاالت الحكوميهCBPمارك )كالممثلي ويضم  الوكاالتادارة  مجلسبمساعدة 

 ارة. وقطاعات الصناعة التجالوكاالت الحكومية المشاركة تواصل مع ومشاورات مكثفة  عقدو. (ينمستشارالالمتعاقدين )قسم و

 بيان متطلباتو االت الحكومية المعنيةية للوكالتشغيل النظمدراسة األولى هو القيام بمشروع الأهداف مكتب  من أحدكان 

وكاالت ال مختلفاستعرض المكتب كل النماذج المطلوبة من قبل والمعلومات. وقد تحقق ذلك من خالل المسوحات واالستبيانات. 

 بيانات وأظهرت القائمة الالوكاالت التجارية. من جمعها م عناصر البيانات التي تفي قائمة جرد عها جمومختلفة 
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مكونة من ما  شكل 311الوكاالت التجارية في أكثر من من قبل جمعها م التي تو رة والزائدة عن الحاجة تكرمال نةالمخزو

 عمليةمن خالل و .  زائدة عن الحاجةمن هذه المعلومات  ٪91أكثر من  من حقول البيانات. وكانحقل  3111رب من ايق

البيانات. من عنصر  211لف من أقل من المو (SDSمجموعة البيانات الموحدة ) ITDS نظام  أنشأ وقد التحليل والمواءمة

 األصلية.  3111تناقض حاد مع حقول البيانات  يشكلهذا 

 

ر ، والعوامل التي يجب آخذها بعين االعتباالتجارة والتكنولوجيا العالمية. أيضا االتجاهات الناشئة في مجالالفريق درس وقد 

مات ، والتبادل السريع للمعلو في مجال األعمال التجارية ةالحاصل ةالتجاريالقياسية  معايرة، و ال األعمال التجاريةعولمة مثل 

  .التي أصبحت ممكنة من خالل شبكة اإلنترنت 

ة في الى تولي نموذج مبدئي آلي للتجار ITDSمفهوم  أقتضت تجربةبموجب قانون التجارة الحرة ألمريكا الشمالية )نافتا( 

النطاق،  كان محدود، وأن جهد مشترك مع كندا والمكسيكهو عبارة عن  (NATAPالنموذج اآللي ) . وهذاأمريكا الشمالية 

لوكاالت متعددة في مجاالت مجموعة بيانات موحدة بشأن نظام بيانات التجارة الدولية تحقيق أهداف من الممكن  برهن على أنه

اإلضافة إلى ب. تكنولوجيا االتصاالتكاستخدام شبكة اإلنترنت  وأظهرت بوضوح .النقل العابرالستيراد والتصدير وعمليات ا

( مع المملكة ITPلتجارة الدولية )المبدئي لنموذج ال( CBPمارك الواليات المتحدة )ك عملت،  (NATAPاآللي )النموذج 

يق لتحق ةالدولياالجراءات توحيد مؤامة وعن الحاجة إلى  انكشفي هماكالواألطراف ي متعدد هذين النموذجينوبما أن  المتحدة.

  الكفاءة.و سهيالتمزيد من التال

 

 أولي عن تصميم نظامتقرير ITDS مشروع مكتبأصدر بعد مشاورات مكثفة مع المجتمع التجاري والوكاالت المشاركة 

ITDS  .ذج البيانات ، نماالوضعوإدارة ، تحليل التكاليف والفوائد، التشغيل  تقرير التصميم األولي : مفهوم عمليات تضمن ،

عمل مكتب اً مع وتزامن. عمليةالخدم المستمتطلبات ،  النماذج المرجعية، ية فنالعمل، المعايير، البنية التحتية ال ، سيرالعمليات 

 ACE نظام ). كان هناك تصور أن (ACE) ةالبيئة التجارية اآللي بـ ) مارك اآللي الجديدكالنظام تطور  سمي ITDSمشروع 

حيث  تم حله ، النظامين بين تطوير  التنافس الملحوظ أدى إلى بعض التأخير، وهذا  مما ، تنافس( كانا في  ITDS( ونظام )

 لتعكس هذه التغيرات.   ITDS لنظام تقرير التصميم األوليويتم تحديث مكونات من . ACEجزء من  ITDS أعتبر 

ظام ن وتطوير وتنفيذ من هذه المبادئ التوجيهية التي يجب أخذها بعين االعتبار لتصميم  8المادة في العوامل الرئيسية  ظحال

 مع هذه العوامل:  ACE / ITDSتجربة . وفيما يلي ملخص ناجح  نافذة واحدة

 

مارك الواليات كتأييد ستمرار وا نائب الرئيس، طلب، FACETق عمل يفر مع بداية مهمة :والمنظمة الرائدة اإلرادة السياسية 

لنظام بيانات التجارة الدولية كان هناك اتجاه واضح من أعلى المستويات الحكومية ( / النافذة الواحدة  ITDS لنظام )المتحدة 

ITDS . فياختفى وحل محله التزام واضح للمضي قدما  من البدايةلنظام امفاهيم موجودا في صياغة التباس كان أي وأن 

 . ITDS التي تقود وتدير رئيسيةمجلس اإلدارة الوكاالت التجارية الويمثل . أنجاز العمل 

 

نظام تصميم وتطوير وتنفيذ مع  ITDSنظام بيانات التجارة الدولية  تم توحيد :ةيالتجارواأل راف لرا ة قين الحكومة ال

(. TSNشكل شبكة دعم التجارة ) ACE وأن نظام .(ACE) ةالبيئة التجارية اآللي الذي عرف بـ ) مارك اآللي الجديدكال

اللجان الفرعية و  لكال منمرتين في السنة التي تجتمع ممثل من المجتمع التجاري  311أكثر من تضم وهي شبكة واسعة 

وأن جميع والحكومة. ي برئاسة مشتركة من ممثلي المجتمع التجار ITDS خاصة ب وهناك لجنة فرعية. الجلسة العامة

 هذه اللجنة الفرعية.  قبلمن  تدقيقهايتم  ITDSالقرارات المتعلقة 

 

نظام على نطاق  ، متكامل ،  واضح ITDS نظام البيانات التجارية الدولية إن الهدف العام من إنلاء أهداف وحدود واضحة:

مراحل في  ACE / ITDS النظامين تنفيذمد حول تصميم وللتجارة الدولية. في حين أن هناك رؤية طويلة األ ي واسعحكوم

 تحكم فيها. تدريجية بشكل متزايد وم
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 هو همنوأن الغرض محددة. وكاالت أنظمة يستبدل بلم  ITDSأن نظام البيانات التجارية  :وإمكانية الوصول حسن الم املة

نقل ب وم يقفي بعض الحاالت، و .من جميع الوكاالت المشاركة  بمثابة أداة لجمع ونشرواستخدام البيانات في الشبكةكون يل

انتقائية وقدرة على التجهيز لديها وكاالت هناك في حاالت أخرى، و(. كوسيط ) موجودوكالة لوكالة الى نظام بيانات محددة 

أيضا تكنولوجيا اإلنترنت لتطوير بوابة إلكترونية  ACE / ITDSوقد استخدمت  (.وحدينمال) ACE / ITDS نظامي في

 . عملتقارير ال تحريرمراجعة وغرض ل ACE / ITDSلوكاالت للوصول إلى بيانات 

 ين هذه. ومن ب االعتبارات القانونية تكوين أن من األمور الحتمية التي ال يمكن أجتنابها هي :القانونية  البيئة التمكينية

ن قبل مها تعالجم يتمما تبرزمسائل قانونية، لك. يها الوصول إلأمكانية و البياناتوتبادل سلطة جمع أيجاد االعتبارات هي 

المسؤوليات، مفصلة تتضمن على مذكرة تفاهم  PGAsو ACE / ITDSوتتم أيضاً موافقة . ( PGAالوكاالت المشاركة) 

 .، ومتطلبات البيانات، الخ مراحل العمل  ، تفاصيلالتشغيل  عملياتو

 

والرسائل التي  الدوليةوالمعايير مع البيانات  ينمتوافقيكونان سوف  ACE  /ITDS ظامي ن الم ايير والتوصياك الدولية:

في  بشكل فاعل ACE / ITDS وممثلوقد شارك . ISO، و UN / CEFACT(، WCOمارك العالمية )كوضعتها منظمة ال

مارك العالمية باإلضافة ك( . منظمة الUCR) الشحن جعامرلفريدة مجاميع العمل المركية ونمذجة البيانات، وكنموذج البيانات ال

ادئ مبملحقه المركية وكتتابع عن كثب اتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط ومواءمة اإلجراءات ال ACE / ITDSفأن  إلى ذلك،

لمتطلبات  PGAتم تحديد   . وعندمامارك العالميةكوضعتها منظمة التقنية المعلومات واالتصاالت التي لتطبيق توجيهية ال

  . واذامارك العالمية كمنظمة الحسب نموذج ناصر البيانات تم وضع مخططات عالمعلومات، 

راج مارك لضمان إدكمارك العالمية، تتخذ اإلجراءات المناسبة مع منظمة الكلم يتم تضمين عنصر في نموذج بيانات منظمة ال

 منظمة. البيانات الوكاالت في نموذج 

 

 الحكومة على مستويين مع االتصاالتستراتيجية و والتسويق يجرى الترويج  :االتصاالك ، التسويق، ستراتيجيةويجالتر

 مجموعة المواضيع التالية: ةتغطيلوكاالت لعمل ل ورشالمحلي والدولي. وتعقد كال الصعيدين على ووالمجتمع التجاري، 

ورشة عمل (،ACE /  TDSمن خالل المشاركة في  PGA متطلبات عمليةسير) ACE / ITDS ورشة التكامل التمهيدية لـ

 ةناقشمتحليل العمليات التجارية )ورش عمل من منظور العملية التجارية(،  ACE / ITDS) تعريف  ACE / ITDS نطاق

يانات ، تنسيق الب(العمليات الجارية والمستقبلية مع التركيز على عملياتها التجارية ل PGAsكة ية توثيق الوكاالت المشاركيف

وكالة الاصيل تفأنماط مفهوم العمليات )فهم  ، |(النوعيمستوى على ال المعلومات متطلباتتحليل المتعلقة ب)توفير المعلومات 

 المؤسس على ACE / ITDSـ تخطيط االعتبارات المالية ل)فهم و، ورشة عمل الميزانية  مذكرة التفاهم( المتعلقة بتقدم

نافذة واحدة عن طريق الترويج عن نظام لتثقيف ولمن الفرص أيضا  ACE / ITDSوأستفاد . ( المتوقعة أحتياجات التشغيل

 . على المستويين المحلي والدوليوالجمعيات التجارية الحكومة لقاءات حضوروالتحدث في مختلف المؤتمرات وورش العمل وال

 

  تحديد ال قباك المحتملة:

 ةالماليبالموارد  أن تلتزم PGA الوكاالت المشاركةو على وجه الخصوص الوكالة الرائدة يجب على: المواردقلتزام الإ •

 . أضافية واجباتك ITDSمسؤوليات (  (PGA وغالباً ما  تدرج الوكاالت.  نظام النافذة الواحدة ما أريد نجاح تنفيذإذا البشرية و

 

تم مارك. كتحديث ال بموجبخضع إلعادة تصميم كاملة ت CBP فأن أتمتة الكمارك هي عامل كبير. لحسن الحظو الكلفة:• 

واحدة نافذة الالتنفيذ  عندالبلدان وتراعي  مارك.كتحديث ال ضمن عملية وتطوير وتنفيذ النافذة الواحدة تصميم الكلفة ادراج 

وكالة ال ةنظمأوصيانة  تنفيذتصميم وهو كلفة كلفة للأحد االعتبارات الهامة وأن . كلفة عائدات الإجراء تحليل شامل ل وجوب

ر على الملفات المختلفة، المعايي أن يحافظواوهذا عامل لكل من الحكومة والتجار الذين يجب .احدة أزاء مفهوم النافذة الو الخاصة

 مختلفة. الوكالة الوالنظم لتلبية متطلبات 

 

 

 

 

70 

 



 216  5102النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / التقرير السنوي للجنة الوطنية لتسهيل 

االنطباع الخاطئ بأن الوكالة الرائدة تحاول كاالت لدى الوكون يتمفهوم النافذة الواحدة، قد  خالل وضع: أو الدافعإدراك الهدف • 

يضاح واالالمفهوم ، أعداد مرحلة وقت مبكر من في  النطباعيجب معالجة هذا اوالدولية. على عملية التجارة االستيالء والهيمنة 

 . عليها  وليس الهيمنةالعملية  بتحسين تهتمأن الوكالة الرائدة لها دورها ومسؤولياتها وب

 

واجه النافذة الواحدة سوف تمثل ، ألي عملية لنافذة الواحدة. أي تغيير جذري على اقتصروهذه ال ت :المقاومة الثقافية للتغيير •

وظيفتها على موظفي الوكالة أدارة ركز ت. وغالبا ما وعية واالحتواءالتهما  هذه المقاومةللحد من وأن هناك طريقتان مقاومة. 

كل عام عملية التجارة الدولية بشعلى أهمية دور الوكالة في  التأكيدواحدة النافذة ال رواديتعين على  .عملية التجارة في  الخاصة

 .من وحماية المجتمع والبيئة، الخ من أ أوسع النطاقعلى الوكالة  مهمةتركيز محاوالت إلعادة مزيد من الوينبغي بذل  .

 

عريف البيانات، . في تالواحدة  نافذةالتطوير مجموعة البيانات القياسية أمر بالغ األهمية لتحقيق الكفاءة في  متطلباك البياناك:• 

 يةناحفي مجموعة البيانات القياسية. وهناك اعتبار آخر من  وكالة المعلومات متطلبات  أدراج ضمانلحرص على ينبغي ا

المنهجيات طويريجب ت. على وجه التحديد، حاليةالدولية في األنظمة القديمة ال القياسيةتكامل البيانات التكلفة والتكنولوجيا هو 

 جديدة. المعايير الالنتقال األنظمة القديمة إلى النظم القائمة وخطة معاييرالى  جديدة المعاييرلعبورال

 

  مصادر للحصول على مزيد من الم لوماك:
http://www.itds.treas.gov  

http://www.cbp.gov  

 

 

 

  Bالملحق  
 

  واحدةالنافذة التنفيذ   طواك عملية في تخطيط

 لمشاركةا كل الجهات تنفيذ النافذة الواحدة هو مهمة كبيرة، تنطوي على العديد من أصحاب المصلحة والتي تتطلب التزام من أن 

من البداية. وتناقش بعض الخطوات الرئيسية  لذلك من الضروري تبني طريقة ممنهجة. التجارية  من الحكومة وقطاع األعمال

 : أدناه في

 

  نافذة الواحدةللتطوير المفهوم األولي  .9 

على  تستند موجزة إعداد ورقة مفاهيمية  أو بأعداد المفهموم غالبا ما يبدأ في بلد ما  واحدةالنافذة الالعمل الجاد على إنشاء أن 

عنية متكون  قدخاصة منظمة وكالة أو من قبل أو صاحبة السلطة حكومية المن قبل السلطة تعد وعلى األرجح  ، تمهيدية أبحاث 

صف عادة األهداف العامة تورقة ال(. هذه 3.1)لمناقشة الوكالة الرائدة المفضلة انظر القسم النهائي للمشروع.  بالتنفيذ بشكل كبير

سائل تركز عادة على الم ورقة. ان الافي تنفيذه ما سيتم مشاركتهقدم نظرة عامة على وتواحدة، النافذة الوالفوائد المحتملة من 

. من المهم أن نفهم الهدف من هذه التقنية  المفاهيم بعمق ناقشتالمفرطة و الفنيةتجنب المصطلحات تالعملية ذات الصلة، و

هو تسهيل المناقشة األولية حول هذا الموضوع والحصول على موافقة إلجراء دراسة أكثر تعمقا في  المفاهيميةرقة الو

ي تلك فالنافذة الواحدة التوصل إلى اتفاق لتنفيذ  عملية أن تكون ولم يقصد االحتياجات المطلوبة والمنهج ودراسة الجدوى .

  .المرحلة
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  واحدةالنافذة للصنع القرار األولي لدراسة الجدوى  .7 

عي عادة تنظيم لقاء لممثلين رفي يتمة، يالتجاراالطراف الحكومة و وذلك في إطار شراكة مفتوحة بين بعد إعداد ورقة المفاهيم 

ة في دراسة النموذجية التي يمكن أن تشارك يوتشمل المنظمات التجار)المستوى من جميع المنظمات ذات الصلة بالتجارة 

،  وغيرها المستوردين و/ أو المصدرين واتحاد الصناعة وجمعيات األعمالرابطة ارة والغرفة الوطنية للتجالجدوى وهي 

 ومية لحكا والسلطات والوكاالت( المالية األخرى المؤسساتوالبنوك يجب أشراك المدفوعات  عنصرالنافذة الواحدة تشمل عندما 

وع على مفهوم المشر ذا االجتماع هو التوصل الى اتفاق)على أساس ورقة المفاهيم(. والهدف من هالواحدة نافذة اللمناقشة مفهوم 

م االمر محاوالت يسلتز. قد قنيتقييم التالوالتفصيلية حتياجات الوالشروع في دراسة الجدوى التي من شأنها أن تشمل تحليل ا

لمشاركين ا فهمضمان ل وذلكمشروع قبل االجتماع، لل لغرض االقناع بالمشروع مع عمل ترويج كواليسلف المن خ ضغط كبيرة

. كما جاء في أماكن أخرى من هذه المبادئ التوجيهية، اإلرادة السياسية لدعم تنفيذ بشكل أيجابي  نحو الفكرة للمفهوم وأستمالتهم

 واحدة هي واحدة من الشروط المسبقة األساسية لنجاحها. النافذة ال

ريق إدارة ف تشكيل"لمضي قدما في دراسة الجدوى، ينبغي لالجتماع ل التوصل إلى قرار إيجابي سبيل الفرض ، أذا تم على 

دة. هذا الفريق الواح مباشرة في تنفيذ واستخدام النافذة ونشاركسي نيتكون من كبار ممثلي الوكاالت الرئيسية الذي " المشروع

ة المعنيالمنظمات  ويفرض علىاتخاذ قرارات تخصيص الموارد ولمشروع، لى تخصيص أموال القدرة عليجب أن يمتلك 

لفريق أدارة المشروع مسبقاً 'األهداف والمسؤوليات واالختصاصات "  يجب أن تصاغ مسودة المشاركة في المشروع. 

 اع .واستحصال الموافقة عليها في االجتم

تنفيذ سؤولية مكاالت الرئيسية، لتولي من الو ينمناسب ممثليين فنيين وأداريينمن  متكون فريق المهام االجتماع  أن يشكليجب و

االختصاصات "وثيقة يتعين ووالمسؤوليات  األهداف" سودةالمطلوب للمشروع. مرة أخرى، م يتنفيذالالتنظيمي و العمل

 في االجتماع. وأستحصال الموافقة عليها  يق المهام مسبقاً لفر صياغتها

 

  دراسة الجدوى عملية .5 

افذة نللالمحتمل  المدى. ينبغي أن تحدد الدراسة الكلي  الواحدةنافذة مشروع ال النشاء ساساالعنصرالدراسة الجدوى هي أن 

ارد المطلوبة ) المووطبيعة التنفيذ التجريبي، أحتماالت  ،الواحدة، ومستوى وطبيعة الطلب، والسيناريوهات المحتملة للتنفيذ 

  دارةالتنفيذ وستراتيجية إالوالفوائد المحتملة والمخاطر واإلطار الزمني والمالية والبشرية والفنية... وغيرها ( 

طراف واالحكومة في كل من ال ةالرئيسي جهاتمباشرة مع الالمقابالت الالدراسة أن يستند على  تستند هذهمن المستحسن أن 

من المشاركين والمستخدمين نطاق جمع معلومات من أوسع ب الخاصة بالمشروع وذلك االستبيانات ب وتستكملة، يالتجار

 .Cتغطيتها في دراسة الجدوى قدمت في الملحق  التي تم ق ض المجاالك الرئيسية المحتملين. 

 

كل جهة حكومية. لفي الخيارات المتاحة وعواقبها  بالمعرفة العميقةالهدف من دراسة الجدوى هو تزويد صناع القرار أن 

كامل أو  تنفيذتنفيذ )لا سيتم بها، والطريقة التي والقابل للتنفيذ في البلد على الخيار األفضل  التوصيةوينبغي أن تقدم الدراسة 

بي، وإمكانية تحصيل اإليرادات )الرسوم، رحل، وطبيعة ومدى  التنفيذ التجريالمملتنفيذ لعلى مراحل( والخطوات الممكنة 

 تنفيذ. اللتطوير ولوالجدول الزمني الموصى به  وصيالت والتوزيعات التالخ(، وتحديد 'مفتاح' االجور 

 متطورالستالم وتخزين وتبادل  حوسبة المعلوماتوجود نظام  يشترطال  أنشاء النافذة الواحدةومن المهم أن نؤكد هنا أن 

 نافذة الواحدةلسياق إ تبادل المعلومات فيأثر إيجابي كبير على إمكانية  لهاتكنولوجيا المعلومات وواضح لدينا ، أن المعلومات. 

مكن ومع ذلك، فمن الم. المبادئ التوجيهية فيأمثلة انشاء النافذة الواحدة التي أستعرضت األكثر شيوعا في  ا االجراء هووهذ

  لطة الحكوميةالسالى توزيعها الحقا يعاد ، حيث يتم تقديم الوثائق ذات الصلة في موقع مركزي واحد ودليل النافذة الواجدة وضع 

  المعنية. وكالةالأو 
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 اتتثماراالسالنظام القديم و يجب مراعاة أهميةواحدة، اللنافذة ل فنيةالمتطلبات ال االخذ باالعتباروينبغي أيضا ذكر أنه عند 

ين بادل المعلومات بمشاركة وتنهج عملي لمواتباع  استبدال هذه األنظمةأحيانا  ةضروره، بالرغم من أنه تستلزم الفيالموجود 

 .المداخلوابة مركزية أو البنشاء أمراً جيداً إليكون  الذي قدوكاالت ال

  

  االستلاريينالست انة قا 5-9

قد ذاته أو التعا المشروع  فريق عملمن قبل  بكاملهابشأن ما إذا كان ينبغي إجراء دراسة الجدوى  تتخذيجب أن أن القرارات 

أضافة إلى . ية ًاً وأستقاللتركيز أكثريكون سأن التقرير  ين هيخارجي ستشاريينأالميزة الرئيسية لتوظيف أن مع طرف ثالث. و

ية أو غيرها(. )ألسباب سياسأن تقترحها وكاالت الحكومية الفردية صعب على اليتوصيات عليقات وت يضعون قدلمستشارين أن ا

الزمني  الجدولإلجراء التحليل ضمن  لدى فريق العمل تكون متاحة قد الوالخبرة والوقت الالزم المهارات فضالً عن أن 

ال  ارجيخكجزء التقرير  لىالنظر ا وهيالقيام بالعمل من خالل استشاريين  منرئيسية هناك ميزة سيئة المطلوب. ومع ذلك، ف

األطراف  أو ال يحظى بقبول كللتقرير من الجهات المشاركة علىالقليل  تتم موافقةفي المنظمة )قد  له بالجهات الرئيسيةعالقة 

ة سلطيجب أن تكون الالعمل في إجراء دراسة الجدوى، ولكن  يقتوظيف مستشارين لمساعدة فرالخيار الثالث هو أما  (. 

على أساس الموارد المتاحة، واإلطار الزمني  يرهقرم تسوف يتنهج الفعلي الد ااعتمبشكل عام والمسؤولية محددة لهذا الخيار. 

 .يضا أ السياسية للتقرير و االعتبارات

 

 

   في تقرير دراسة الجدوى:أعتباراك يو ذ قها  .6 
 

المشروع  دارةإمجموعة لوتقديمها  عملفي نهاية العليها  وأستحصال الموافقة  النظر في نتائج دراسة الجدوىلفريق العمل ينبغي 

من المشاركات الحد األقصى تضمن الوقت الكافي ، كما أنه من الضروري أن هذه العملية  تأخذوينبغي أن  للبت فيها . 

  .النهائي التقرير صدورقبل  لموافقةواوالمدخالت 

ات الى الجه يطرح الخيار االفضل مع طريقة التنفيذ، وبعد قبول الدراسة التي أعدها فريق العمل ومجموعة أدارة المشروع 

 . من خالل أقامة ندوة على المستوى الوطنيوذلك على نطاق واسع  الحكومية واألطراف التجارية
 

المفضل الخيارو تقديم نتائج البحوثاذا أوكل العمل مع طرف ثالث ( في حالة ) مستشارين الق العمل و / أو يفريمكن لحيث  

الهامة  لمجاالتب اياغ عدمهذه العملية تساعد على ضمان فأن ، الواضحة االتصاالت تبادل اآلراء و وبعيداً عن أهمية تنفيذ . لل

حظى بدعم من ويكان ذا قيمة  الممرحل و / أو التنفيذ التجريبيالمتضمن التنفيذ  واحدة المقترحالنافذة رالفي التحليل وأن خيا

 .لتنفيذ ل النهائيةقبل اتخاذ القرارات  ين المستخدمأوساط 

 

  كامل(المرحل و / أو الم،  تنفيذ )التجريبيال .3 
 

ة المشروع إدار نهج م تبنيكامل ، فمن الضروري على مراحل أو تنفيذ تجريبي أو تقرر أن يكون التنفيذ بغض النظر عما إذا 

ً عليها إدارة المشروع التي يجب أن يتم االتفاق أن خطة طوال فترة تنفيذ المشروع.  فريق فريق إدارة المشروع وقبل من  رسميا

ما تشكيله"كما هي" أو أن يعاد  وفريق العمل بمهامها روع االوليالمشأستمرار مجموعة أدارة بشأن  يجب أتخاذ القرار ) العمل 

ن التي يمك الحدثومعالم واضحة المجموعة من المهام المترابطة ( تتضمن  في هذا الشأن في دراسة الجدوى( ترد توصية قد)

ديد من الطرق . هناك العالمشروع تنفيذ  ضبطالعمل وفريق إدارة المشروع على تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم و يقأن تساعد فر

 : اآلتي  خطة إدارة المشروع علىويجب أن تحتوي  للمساعدة في هذه العملية. جيدة ياتبرامجونظم دارة الراسخة لإل
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 وأهداف وغايات المشروع.  عن مدىبيان واضح • 

 

  .التنفيذمراحل معالم  والزمني  لجدول، واوزيع لتاأهم اإلنجازات ومسؤولية بيان على • 

 

 سؤول عن م الموافقة الصريحة على تعيين شخص، بما في ذلك المتعددين  ومسؤوليات المشاركينتعريف أدوار • 

 المشروع )مدير المشروع( ومستوى سلطة هذا المدير.   

 

 بين مدير المشروع، ومجموعة إدارة  طريقة التواصلوالصالحيات  حدودمدير المشروع واإلدارة والرقابة ل ميزاتم• 

 العمل.  يقالمشاريع وفر  

 

 قياسية خالل على أسس  توقعينستراتيجية واضحة للتواصل مع أصحاب المصلحة في المشروع والمستخدمين الم• 

 ا .عدد ترددهوبأي طريقة وأية مجموعة مع يمكن التواصل بها المعلومات التي  تحديدعلى  لموافقةبما في ذلك ا التنفيذ  

  

 ما في ذلك الموارد المالية والبشرية. فمن الضروري أن يتم تخصيص األموالمتفق عليها، بمشروع دقبقة للميزانية • 

 واألفراد الالزمين لهذا المشروع منذ البداية.   

 

 الخ(،  ،المطلوبةانونية بعض اإلصالحات القمخاطر المشروع )مثل التقشف في الميزانية، والتأخر في  صريح عنبيان • 

 طوارئ لمواجهة الوخطة االستجابة المتفق عليها )إلى أقصى حد ممكن( إلدارة هذه المخاطر، بما في ذلك خطط   

 المستوى؛  عاليةالمخاطر   

 

 االتفاق على معايير لقياس مدى نجاح المشروع. • 

 

 مشروع لسيرالتوفير المراقبة المستمرة ل عمل دراسة النتائج المترتبة عليها استعراض المشاريع المتفق عليها وآلية • 

 .في التنفيذ قد تدعو الحاجة اليها   متغييراتمع أية والتعامل    

  

الموارد الداخلية أو  ينفذ منقرار ما إذا كان العمل س يجب أن يتخذكما هو الحال مع تحليل االحتياجات ودراسة الجدوى، 

لد إلى والتي تختلف من ب لنافذةالحكومية ا لقوانينمع ا عطاءاتعملية ال تتوافق يجب أنخارجية، العقود في حالة الالخارجية. 

قبل وع المشر إدارة مجموعة متفق عليها من قبل ( اطمعايير تقييم واضحة )نق لهاالعملية مفتوحة، تكون أن  واالشارة الىآخر. 

جنة المناقصات ممثلين من جميع المنظمات الرئيسية ل تضمإصدار المناقصة )والمدرجة في وثائق المناقصة الفعلية(، وأن 

 المشاركة في المشروع. 

  

 

 Cالملحق 

 

  المكوناك الرئيسية لدراسة الجدوى
 المجاالت التالية:  ينبغي أن تشمل دراسة الجدوى

 

  واحدةالنافذة الاحتياجاك الملروع وإمكانياك 

 ، والمعلوماتتقديم مستندات الشحنات المستوردة والمصدرة والعابرة ، وعمليات  واإلجراءاتالمتطلبات الحالية دراسة • 

 إلى الحكومة إلى: 
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 أن تشارك في النظام؛  من المحتملتحديد السلطات الحكومية الرئيسية والوكاالت التي  -

 جه . على ومستنداتالمعلومات والتنسيق وتبسيط هذه المتطلبات واإلجراءات وتدفق  الذي يمكن من خاللهمدى التحديد  -

 ؛ المفردة  لضمان تقديم الوثائق والمعلومات مكانياتاال وإيجادالخصوص،   

 

 ة؛ يإمكانات النافذة الواحدة لمعالجة القضايا األمنية التجار االخذ بنظر االعتبار• 

 

  ها واجهات المرتبطة بالنهائية وال، وخاصة فيما يتعلق بتصميم الخدمة توقعينالتعرف على احتياجات المستخدمين الم• 

 )سواء اإللكترونية أو المادية(؛   

 

 ؛ ةالتشغيليالى النافذة الواحدة . وقد يشمل ذلك زيارات النافذة الواحدة القائمة" في االفضل  " الممارساتمراعاة أساليب• 

 

 لمشروع. ل الدعم السياسي الالزم  الستحصال ضرورة أجراء المفاتحة الالزمة مراعاة• 

 

  الجوانب التنظيمية

 للنافذة الواحدة المقترحة لتحديد ما يلي:  الكليدراسة الجانب التنظيمي • 
 

 ؛ ها ينبغي إشراكالتي  السلطات الحكومية والوكاالت  أي -

 مالك خاص  أو الحكومةتقود أدارة مشروع النافذة الواحدة ، أو مؤسسة خاصة ينبغي أن  حكوميةأو وكالة أي سلطة  -

 الخدمة(.  ي)مزود  ةالخاص ات التجاريةقطاعمن قبل ال موجب عقد حكومي أوب   

 المركزية. أو ما إذا تكون النافذة الواحدة مركزية  -

 . غير فاعل أو  فاعالً كون برنامجا تهل ينبغي أن  -

 دفع جزء من نظام النافذة الواحدة. النظام  هل يتحتم أن يكون -

 إلزامية.  مطوعية أ في النظام مشاركةالتكون  هل -

 ؛ تهاركامشو / أو  أبرازهاينبغي هل تكون جزءا من النظام و لتزام واالذعانتقييم االة والمشتركمالمح المخاطرهل  -

 . تحصل حالة أخفاق أو فشل / عندما  أذامن يتحمل المخاطر  -

 

  البلرية والتدريبالموارد 

نفيذها، المشاريع وتوتشغيل  الوكاالت لتطويرالمعنية والحكومية الموارد البشرية العاملة في الجهات  توثيقواستعراض • 

 تنفيذ النافذة الواحدة. اإلدارة المتعلقة بومتطلبات التوظيف زيادة التدريب و ومراعاة

  

 

 الل ون القانونية  

ي ذلك تقديم ، بما فالنافذة الواحدة تنفيذ بوقوانين حماية البيانات المرتبطة  اصةالقانونية والتشريعات الخ مراجعة القضايا• 

قيعات قضايا المتعلقة باستخدام التوالالمعلومات من قبل التجار، وتبادل المعلومات بين مختلف السلطات الحكومية والهيئات و

 اإللكترونية. 

 

معلومات تبادل الوأن  . مناسبأو الوكاالت  أطار تشريعي ين السلطات أو الهيئات الحكومية علومات بيتطلب تبادل الم مالحظة:

ً غ هذه الجهاتبين   علىأو  بموجب أمر صادر عن المحكمة، عنها  لكشفوا موافقة التاجرما يقتصر على  البا

 البيانات الفردية.  كشفواستخدام و ليحصعملية تؤثرعلى تية البيانات قد تشريعات حماوكذلك  مة . عامصلحة 
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  واحدةالنافذة لل فنيةالجوانب ال

 المعلومات؛  منوتبادل ما سبق  خزنو الماستغرض لالفنية الحالية النظم مراجعة • 

 افذ منالواجهات، وال، اإلضافية  لتطوير النظم معينة، بما في ذلك متطلبات بصورة شاملة تحديد المتطلبات الفنية • 

 سيناريوهات المقترحة ؛ بموجب الالنظم القديمة  ات فيواجهالأنظمة تطويروإمكانية و   

 حجم وتدفق البيانات؛  زيادة( حتماليةتكون قادرة على التعامل مع )اس حاليةالنظم الكانت تحديد ما إذا • 

 بيانات؛ والمصادقة على الواالثبات التحقق بدراسة القضايا المتعلقة • 

ع المعلومات، مثل جمالمتعلقة بمن تنفيذ التغييرات المرجوة الفائدة  قدم فرصة مثالية للنظر فيي النافذة الواحدةتطوير  مالحظة:

 تكنولوجيا شبكة اإلنترنت. لمتعلقة بالمعلومات ا

 

 الم لوماك والتوثيق 

ائمة والمو التنسيق إلى الوثائق بحاجة وتحديد ما إذا كانت هذه  ةمستخدالم  من الوثائق التجارية الحاليةمجموعة ال  مراجعة• 

 كيف  التي ستطلب ،البيانات  هيتحديد ما و)يفضل أن يكون وفقا لمفتاح تخطيط األمم المتحدة(.   طيبستو/ أو 

 ؛  خرى( أو ورقةأ  EDI XML)اإللكترونية ) أي صيغة؛ وفي  سيتم تقديمه

 

 مارك، وكالء(؛ كوسطاء الوثائق )المستوردين / المصدرين واليانات أو بالتحديد من يستطيع تقديم • 

 

 الخ ، ا يجب تخزينه وأينوكاالت والتحديد كيف ينبغي تقاسم البيانات بين الجهات الحكومية المشاركة • 

 النظر في كيفية تبادل البيانات مع اإلدارات في بلدان أخرى؛ • 

 ؛  لتحليل المخاطر واألغراض األخرى ذات الصلةكيفية استخدام البيانات النظر في • 

 ت السجالت في تلبية متطلبافي النظم التجارية و  تحسين االستفادة من البيانات الموجودةتوقعة من قياس الفوائد الم• 

 في نقل المعلومات. لتزامات التجارة ا تقليل تكاليف في الحكومة والمساعدة  

 

 لوحقو،صيغتها جميع األطراف، بما في ذلك  من قبلمجموعة البيانات من الحد األدنى ى عليجب أن يتم االتفاق  مالحظة:

لمعايير الدولية )على سبيل المثال اللجنة االقتصادية متوافقة مع ا المجموعة  البيانات وعناصر البيانات. يجب أن تكون هذه

 مارك العالمية(. كونموذج بيانات منظمة ال ISO UNTDEDألوروبا / 

 

  تقييم األثر

 واإلجراءات، والعمالة، الوصف الوظيفي، وما إلى ذلك؛  لحاليةااالنظمة للمشروع على  رتقبة دراسة اآلثار الم• 

 إنشاء نافذة واحدة.  جراءالتي قد تنشأ  حتملةالنظر في القضايا االجتماعية والثقافية الم• 

 تهديد )الجماعات أو مصدر واحدة النافذة الصور تأو المنظمات التي قد ت جماعاتلمن ا محتملةالنظر في االستجابة ال• 

 المنظمات التي قد يكون لها مصلحة في الحفاظ على الوضع الراهن(؛   

 ؛ وما سيترتب عليها الحد من الفساد  في النافذة الواحدة من النظر في التأثير المحتمل • 

  . المشروع دارة تغييرمالئمة إل ة ستراتيجيبوضع  ىيوص• 
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   ياراك التنفيذ

 ،  المشاركة في المشروعالسلطات الحكومية والوكاالت وتطوير خيارات التنفيذ، وتحديد النماذج التشغيلية المقترحة، • 

  ، الفوائد، ، والتكاليف المحتملة التي سيتم تزويدها  ، الخدماتلقيادة المشروع  سلطة أو وكالة أو مؤسسة خاصةوال  

 ؛  األطر الزمنية للتنفيذ  

 ) أو  رد الموا ريفبتو تؤخذ بعين االعتبار العوامل المتعلقة تنفيذ كاملة أو جزئية. الاقتراح ما إذا كان يجب إجراء عملية • 

 مختلفة من حاجة  والمستويات ال،  كامل )المالية والبشرية والتقنية، الخ(بشكل مشروع تنفيذ المن أجل  (اعدمه  

 مختلفة الوكاالت المن قبل المطلوبة أو الموارد / كبير في الوقت والفرق الووالوكاالت السلطات واألجهزة الحكومية   

 : غرض ل  

 .واحدةالنافذة الالتشريعية الالزمة لتشغيل  عديالتتحقيق الت -

  .عند الضرورة  تطوير أو تعديل  النظم القديمة القائمة -

 .  المستوى المطلوب من االلتزام لتنفيذ المشروع خلق -

 

 وضع توصيات بشأن إعداد التنفيذ التجريبي للمشروع. • 

 

دم فوائد كافية قيزال يال  ذيتحسينات قصيرة األجل ال معالمتعاقب  اختيار التنفيذ من المستحسن في بعض الحاالت،  مالحظة:

لحكومة امنظومة مشتركة  بين   (اإلكترونيمطلوب )ما هو إلى  حتى يتم التقرب ةيلتجارالطراف ال  جاذبيةأكثر مشروع اللجعل 

تغيرات التدعم ة على المدى الطويل. ومع ذلك، عند تنفيذ هذا النهج على مراحل، فمن  الضروري أن يتجارواالطراف ال

ع كلفة وتقييم وض، يجب وكذلكدراسة الجدوى.  واالحتياجات  في تحليل المحدد مد وطويل االالحل الفي البنية التحتية التمهيدية 

  التنفيذ. قبل اتخاذ أي قرار بشأن  قصيرة أو متوسطة األجل بشكل صحيح وفقا لمعايير االستراتيجية الالحلول 

 

  نموذج ال مل

 ، بما في ذلك تقدير التكاليف األولية والتشغيلية، مقترح واحدة تحت كل سيناريوالنافذة الوضع دراسة الجدوى إلنشاء • 

 قيمة الفوائد، االستدامة، واآلليات الممكنة لتحصيل اإليرادات ومصادر تمويل المشاريع؛    

 تحديد الموارد الالزمة إلنجاز المشروع من البحوث إلى التنفيذ؛ • 

 ها لحاجة ال التي تستدعيومية، بما في ذلك التمويل المركزي، من السلطات والهيئات الحكالمتاحة تقييم مدى الموارد • 

 ؛  لوضع خطة كاملة للمشروع، والجداول الزمنية الالزمة لتطوير هذه الخطة وتنفيذ المشروع  

 نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروع، بما في ذلك مصادر الدخل؛ تبني دراسة إمكانية • 

 ة، المسائل القانونيوعلى وجه الخصوص، التشغيلية، ، مشروع النافذة الواحدة  قد تواجه اطر الرئيسية التيتحديد المخ• 

 معقولة الفة تكلمن الكال ل الحلولتقديم من حيث للغاية معقدة   النافذة الواحدة  البنية التحتية التي يمكن أن تجعلقضايا و  

 التجارة. حرفة تشجيع غرض في لاكو مستوى خدمة جذابو  

 

  الترويج واالتصاالك

 جميع أصحابلجعل ستراتيجية الترويج واالتصاالت لتطوير وتشغيل النافذة الواحدة. وهذا أمر ضروري ى بيوص• 

 مراحل المشروع.  خالل درايةو على أطالع دائم المصلحة   
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  Dالملحق 

 

  النافذة الواحدةاألدواك المتاحة للمساعدة في تنفيذ 
 

لموجودة استخدام التوصيات والمعايير واألدوات لمراعاة أة بقوة يالتجارواألطراف عند تنفيذ النافذة الواحدة، تشجع الحكومات 

ية ولية مثل اللجنة االقتصادالتي تم تطويرها على مدى السنوات الماضية من قبل الوكاالت الحكومية الدولية والمنظمات الدو

مارك العالمية والمنظمة البحرية الدولية، منظمة الطيران المدني الدولي والمحكمة الجنائية كألوروبا واألونكتاد ومنظمة ال

  من قبل المنظماك المس ولة عن استخدامها. والمسجلة أدناهفي تم وصف ق ض االرشاداك الدولية. 

 

  (،اللجنة االقتصادية ألوروقاUN / CEFACT) التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية مر ز األمم المتحدة لتيسير

UNECE 

 

ا لتيسير من خالل مركزه فأنها ، تسهيل التجارة وتوصيات معاييربصفتها جهة التنسيق الدولية ل اللجنة االقتصادية ألوروبا

ة وتبسيط ومواءمتهدف إلى تقليل التي دوات الأ االستمرار بهذهتؤكد على طور وت(، CEFACTالتجارة واألعمال اإللكترونية )

األوراق في التجارة الدولية. بعض التوصيات الرئيسية في هذا الصدد هي كما مراجعة وتدفق المعلومات و وأتمتة اإلجراءات

 :يلي 

  

  تبسيط ومواءمة إجراءاك التجارة

  التجارة الدوليةتسهيل  أجراءاك - 92توصية رقم 

أن بش معينة، بما في ذلك توصيات  إجراءات التجارة الدولية حتوي على مجموعة من التوصيات بشأن تبسيط ومواءمةت 

ائق اإلجراءات والوثيستعرض تقديم معلومات للحكومات فيما يتعلق بحركة البضائع. ويصف كل قسم مجال التطبيق، و

 . وضعت هذه االجراءات بسببها المشاكل التي على وجه الخصوص يصف و، المشمولة 

 
  الهيئاك الو نية لتيسير التجارة: - 6توصية رقم 

لحكومات االتجارة وتوصي  سهيلت قضايافي  االطراف التجارية بين الحكومة وقوية  شراكة على ضرورة  أيجاد تشدد التوصية 

تي القضايا ال من أجل تحديد القطاعين العام والخاص  بمشاركة متوازنة من  " وطنيةتسهيل التجارة الهيئات "إنشاء ودعم ب

 في البالد . التجارة العالمية فعاليةتؤثر على التكلفة و

 

  التجارة مستنداك
 

 ة:يالتجار لتصميم المستنداك نموذج االمم المتحدة االساسي – 9توصية رقم 

هذه ل رئيمال عرضالمستخدمة في التجارة الدولية والنقل، بما في ذلك ال المستنداتاألساس الدولي لتوحيد التوصية توفر 

خدماً موحدة من النماذج مستمثابة أساس لتصميم سلسلة أعد ليكون باألمم المتحدة بشكل خاص  صميممفتاح تأن . ومستنداتال

لتطوير  ستخدميأن وبأالمكان ايضاً ؛ مستنداتإعداد الأظهارالصورالمتعلقة ب تشغيل مرة واحدة ألعادةبطريقة رئيسي مستند 

 . تي تم أدخالها في الحاسبة لمعلومات اللمرئي العرض لغرض ال طات الشاشة خطم

 

مثل التوصية رقم  التجارة المتعلقة بمستنداتمجموعة من التوصيات األخرى  أيضا CEFACTوقد وضعت االمم المتحدة / 

  الصيغة االساسية للتعليمات القياسية الخاصة بالشحن. – 22، والتوصية رقم النموذج االساسي للفواتير الموحدة – 6
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للحصول على قائمة كاملة من توصيات  http://www.unece.org/cefact/trafix/bdy_recs.hmt الىيرجى الرجوع 

 .CEFACTاألمم المتحدة / 

 

  لتجارة الدوليةارمو  
 

  للموانئ والمواقع األ رى: رمز: 96توصية رقم 

لتختزل أسماء المواقع التي تهم التجارة الدولية، مثل  ةأبجدي حروفخمسة التوصية بأستخدام نظام رمزي مكون من توصي 

في  يلها ثمالتي يتم تسماء وامركي للبضائع ، كالموانئ والمطارات ومحطات الشحن الداخلية، وغيرها من األماكن التخليص ال

 61،111حاليا  تضم  UN / LOCODEبشكل ال لبس فيه. قائمة رمز و التجارة الدوليةأطار تبادل البيانات بين المشاركين في 

 لمواقع في جميع أنحاء العالم. ز رم

 

لدولية، االمعامالت التجارية التوصيات األخرى المتعلقة رموز  مجموعة من أيضا CEFACTوقد وضعت االمم المتحدة / 

 لية التجارة. رموز وحدات القياس المستخدمة في الدو - 21توصية رقم و؛ رموز ألنواع النقل – 19مثل التوصية رقم 

 

  (ICTتوصياك لتكنولوجيا الم لوماك واالتصاالك )
 

 :لتبادل الم لوماك االلكترونية في مجال األدارة والتجارة والنقل المتحدة قواعد االمم EDIFACTاستخدام /  - 73توصية رقم 

رونية االلكت تبادل البيانات في كمعيار دولي واحد  هذا القواعد بأستخدامالحكومات  بإتخاذ خطوات منسقة من قبل وصي ت 

(EDI بين اإلدارات العامة والشركات الخاصة )االقتصادية في جميع أنحاء العالم. هناك حاليا أكثر من  في حقل القطاعات

 المتاحة لتبادل البيانات بين المنظمات.  UN / EDIFACTرسائل  211

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمجموعة من التوصيات األخرى المتعلقة ب ضاأي CEFACTوقد وض ت االمم المتحدة / 

 لتجارة الدولية بما في ذلك: ل

 توقيع. الالتصديق على الوثائق التجارية بوسائل غير  - 14التوصية رقم • 

 . لبيانات اإللكترونيةاتبادل التبادلية في  ستخدام التجاري لالتفاقيات الا - 26التوصية رقم • 

 . التجارة االلكترونية يةاتفاق - 31التوصية رقم • 

 . التنظيم  ذاتية  التجارة اإللكترونيةصكوك توصية على  - 32التوصية رقم • 

 

االساسية يحتوي على عناصر البيانات و 7372مسجل في االيزو تحت  TDED, ISO 7372) ( الم لوماك التجاريةصراعندليل 

. ويمكن نقل البياناتلات الورقية وكذلك مع وسائل أخرى أي وسيلة لتبادل البيانات على المستند استخدامها مع ، والتي يمكن

قواعد األمم المتحدة  ، على سبيل المثالمعينة  تبادلنظام قواعد ، أو استخدامها داخل  ىتلو اآلخر ةنقل واحدلغرض  رهااختيا
لمصطلحات ل دليل لغة مشتركةال. يوفرUN / EDIFACTة والنقل للتبادل االلكتروني للبيانات في مجال اإلدارة والتجار

. وكان الدليل موحدة ومتطابقة  وثائق تجارية UNLKهو مكون من  والمستخدمة في التجارة الدولية وتسهيل تبادل البيانات. 

 لقواعد ذه اهوسيتم دمج  األمم المتحدة للتبادل االلكتروني للبيانات في مجال اإلدارة والتجارة والنقل لقواعد أصدار األساس ألول

EDIFACT  مركزاالمم المتحدة لتسهيل التجارة واالعمال االلكترونية مع دليل CEFACT  في المستقبل. وتستند مبادرة

 . TDEDهذا الدليل تعريفات البيانات على  لموائمةالعالمية الكمارك  منظمة 
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  لتنفيذلأدواك أ رى 
 

وتداول  تقديم سي لساالاألمم المتحدة أنموذج على أنشأت  هي أداة  (:UNeDocsوثائق األمم المتحدة للتجارة االلكترونية )

لمستندات أيضاً هذه التجار واإلداريين استخدام يمكن ل  .ةإلكتروني الصيغةواالوراق أ علىقياسية ال االساسية تجاريةال المستندات

ومتطلبات البيانات. لنموذج الصيغة تقدم مواصفات دقيقة  UNeDocs  وفقا الحتياجاتهم. ةإلكتروني الصيغة أو  االوارق عبر

تبادل  لى االورقية  الصيغةمن المعلومات  عملية تحويلوثائق تسهل وهذه ال. ة الفاعلة جراءات اآلليالسهل تنفيذ إتزيادة الدقة 

 يخفف من الفجوة الرقمية من خالل توفير حلول منخفضة التكلفة للوثائق الرقمية.  UNeDocsالوثائق اإللكترونية. 

 

مرحلة من تطوير  عندمن المفيد في كثير من األحيان  (:UMM) نمذجة لل CEFACTاألمم المتحدة / منهج نمذجة: ال

االستيراد والتصدير إلى الحكومة. هذا النموذج يمكن أن معلومات  في تقديم  اركةللعمليات المشمراحل المشروع وضع نموذج 

 مشروع. لا وأتمتةساعد في مزيد من التحليل والتطوير يتدفق المعلومات وسوف جدا في فهم العمليات و  ون مفيدكي

 

   (WCOمارك ال المية )كمنظمة ال 

 .وقد طورتالدوليةاالدوات والمعايير الكمركية  تبسيط ومواءمة  فيتقدما مارك العالمية كمنظمة الأحرزت   لسنوات عديدة

ساس العالم كأ واسع في والذي يستخدم على نطاق، النظام المنسق لتبويب وتصنيف السلع ونظام ترميز منظمة وقدمت ال

الحيادية واعد ق طورت لمنظمة التجارة العالمية و تقييمالمنظمة اتفاقية ال أدارتتحصيل الرسوم والضرائب.لتصنيف السلع ول

ً عبموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المنشأ. وعدم التمييزالمنسقة  ية الدولية لى االتفاقونقحت المنظمة أيضا

 مركية )اتفاقية كيوتو المعدلة(. كلتبسيط وتنسيق اإلجراءات ال

 

ذي يجب المكان الضمان ب مارككلتفاقية كيوتو المعدلة حكم ملزم لوتتضمن ا تفاقية  يوتو الم دلة:مارك ال المية اكمنظمة ال

وأمكانية نسقة م بطريقة عمليات التفتيش وأن تكون مارك وغيرها من السلطات المختصة كمن قبل الفيه يتم فحص البضائع  أن

االتفاقية أيضا عملية الرقابة المشتركة على المعابر الحدودية المشتركة، و  وتعالجالى ذلك  إضافة في نفس الوقت. أجرائها 

 مارك جنبا إلى جنب وتبادل المعلومات مع الهيئات األخرى.كإنشاء مكاتب ال

  

ج ذنموالعالمية الكمارك  منظمةالمعد من قبل مركية كنموذج البيانات اليعد  مارك:كمارك ال المية نموذج قياناك الكمنظمة ال

انات . يدعم نموذج البي الى اقصى حد ممكن الرسمية ر الحدودوعبو لعمليات  ركيةمكلابيانات اللمتطلبات تنسيق وتوحيد 

 UNTDED مركية علىكتبادل المعلومات وطنيا ودوليا. ويستند نموذج بيانات البالنافذة الواحدة ويسمح  تشغيلنظام مركية كال

( ويشير إلى UMMفي ) CEFACTطبق نمذجة منهجية لالمم المتحدة / وي، دليل االمم المتحدة لعناصرالمعلومات التجارية 

نموذج  يحتوي .LOCODEالدولية مثل األمم المتحدة /  أساسيات الترميزوغيرها من  ISOواألمم المتحدة،  نطاق ترميز

في مجال  األمم المتحدة للتبادل االلكتروني للبيانات قواعدفقط للتنفيذ الرسائل  يهيةمركية حاليا على المبادئ التوجكبيانات ال
 في XMLمواصفات قدم تسوف ، و UN / EDIFACT اإلدارة والتجارة والنقل

 اإلصدارات المستقبلية. 

 

  : مارك ال المية كمنظمة الالخاص ق (UCR) رسالية اللحناك الفريد ألمرجع ال

ترقيم متوافقة أو حلول  ( أنظمةISO)لوحة ترخيص   ISO 15459هو استخدام  UCRمارك العالمية كمنظمة الأن مفهوم 

 شكل مميزبالناقل السريع في التجارة الدولية لتحديد الشحنات  مجالفي المستخدمة على سبيل المثال كالمطبقة  كافئةتمة يصناع

 ي ـــف جهزوالعميلبين الم مستنداتالمعلومات والضع وصلة ي UCRوأن المرجع   . من المنشأ إلى الوجهة
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 مرتبط UCRيجب أن يكون على امتداد سلسلة التوريد بأكملها. و ستخدامهأارية الدولية ويتطلب هذا المرجع المعامالت التج

ً  UCRحيثما كان  مع مراجع النقل ً  نقلكمرجع  غير مفعل مسبقا كمفتاح دخول   UCRوباالمكان أستخدام المرجع . أيضا

 البيانات الوطنية والدولية.  بادللتمشترك 

 

  (UNCTAD) )االونكتاد ( م تمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

   (ASYCUDAمر ية )كالنظام اآللي للبياناك ال
  

.  التجارة الخارجيةأجراءات التي تغطي معظم الكترونياً عبر منظومة حواسيب الكترونية ومارك كهو نظام إدارة الاالسيكودا 

ة يتجاريانات ب يقدم. فهو عليق النقل والتو مركية، وإجراءات المحاسبةكال تصريحاتمركية والكالبيانات ال يعالجنظام وأن هذا ال

مؤتمر من قبل في جنيف  ASYCUDA. تم تطوير برنامج  قتصاديةالا اتحصائيالإالغراض تحليل التي يمكن استخدامها 

 توافقالسيكودا مأن نظام ا  كومبيوتر في بيئة الخادم العميل.مايكروعلى  يتم تشغيلهو )االونكتاد ( األمم المتحدة للتجارة والتنمية

مارك ك( ومنظمة الةالقياسي معاييرالمنظمة الدولية للالصادرة من ) ISOمعايير وكذلك القوانين الدولية وتماما مع المعايير 

التعريفات واالنفرادية مارك كالخصائص الوطنية ألنظمة التناسب مع يل نظام االسيكودا حديثيمكن توالعالمية واألمم المتحدة. 

مارك باستخدام ك( بين التجار والEDIتبادل البيانات إلكترونيا )بيضا أالنظام  ويسمح.  مركية والتشريعات الوطنيةكال

EDIFACT ( قواعد .)تبادل البيانات اإللكترونية في مجاالت اإلدارة والتجارة والنقل 

م تعامل مع معظبالمارك والتجار كاالنترنت تسمح لمسؤولي الشبكة على الحالية من نظام االسيكودا المصممة إن النسخة 

فيدة م أسيكودامارك اإللكترونية الجديدة التي اطلق عليها اسم كمنصة ال وستكونعن طريق اإلنترنت. التجارية معامالتهم 

تطبيقات الحكومة رئيسية ل عقبة الثابتة لديها ضعيفة المستوى وتشكلاالتصاالت خطوط  كون شبكةبشكل خاص  للبلدان النامية

بلد رك في أي ماكستيعاب االحتياجات التشغيلية واإلدارية لعمليات التكون فاعلة الى حد مقبول لغرض إ وكذلك ، اإللكترونية

 متطور أيضاً .

ية  أكثر من ت التجارالمعامال تقليل تكاليفوبشكل أكبر  تحصيل اإليرادات الضريبية  العالمي أعد لغرضسيكودا الأأن نظام 

حكومة اإللكترونية. وهناك لالى ا مما يجعله يؤدي دورا، (  ++ ASYCUDA ) اإلصدار الحالي من النظام مما متوفر من

 نحمأنه يو، كما  مكافحة الغش والفساد واالتجار غير المشروع أجراءاتهي توفير المعلومات لتسهيل منه وثانوية فائدة 

 نترنت. على االسوية مارك في مختلف البلدان أداة للعمل كسلطات ال

 

  www.asycuda.org:  ، قم بزيارة موقع الويب ASYCUDA نظام لمزيد من المعلومات حول ـ*

 

 

  (IMOالمنظمة البحرية الدولية )
 

 لتابعة لها االتسهيالت  لجنةبتسهيل حركة النقل البحري الدولي من خالل القضايا المتعلقة المنظمة البحرية الدولية تناول ت 

إجراءات وصول ومغادرة السفن والمتطلبات المستندية ، ، الشكلية  ، تبسيط اإلجراءات وتشمل هذه القضايا(. FAL)اللجنة 

اإللكترونية في التجارية األعمال تعد .  (IMO FALموحدة صيغ المستندات المطلوبة من جانب السلطات العامة ) مؤامةو

وقد رصدت المنظمة  FAL .IMOلجنة من قبل اليا قيد المناقشة التي هي ح واحدة من أهم القضايامجال حركة النقل البحري 

ميع جبتوفير لسماح ( لغرض امعلومات ما قبل الوصول)و  الواحدة(  نافذةالمفهوم ) ـأيضا الحاجة الملحة لالبحرية الدولية 

 السلطات المعلومات المطلوبة من، بما في ذلك  إلى الميناء ن الوافدةسفمن قبل ال ةالمعلومات المطلوب

 مفهوم النافذة الواحدةعلى وجه التحديد  FALاتفاقية لتعديالت المقترحة على ملحق اتتناول  . من خالل نقطة قيد واحدة العامة

 . FALلجنة  التي هي قيد الدراسة من قبل  غيرها من التعديالت المقترحة الى جانب، 
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  (:FAL)اتفاقية  9163اتفاقية تسهيل حر ة المالحة البحرية الدولية ل ام 

 : التي تم بموجبها معالجة النقاط التالية هي اتفاقية دولية 

 تسهيل حركة المرور البحري الدولي؛ • 

 ؛ البضائعشحنات و هاطواقمها وركابالغير مبرر و لسفناالوقاية من تأخير • 

 والمتطلبات المستندية واإلجراءات. الشكلية ت توحيد وتبسيط اإلجراءا• 

 

تبادل الغراض المعالجة االلكترونية للبيانات  تقنيات  C، 1، القسم لحق في الم بحثت فأن االتفاقيةمن بين أمور أخرى و

 المعلومات. 

 

فبراير  91الم ر ة ، FAL.5 / Circ.15واألعمال اإللكترونية ) التسهيالكالمنظمة البحرية الدولية قلأن  الصة 

  (:FAL.5 / Circ.15 / Corr.1و 7009
 

 السفن. لتخليص تبادل المعلومات إلكترونيا والوسائل اإللكترونية غرض اإلرشادات الدولية لتم تطوير 

 

  (ICCغرفة التجارة الدولية )

فأن هذه  ، اختياريةمن انها غم وبالر.  للتجارة الدولية رشاداتقواعد ومعايير وأضوابط و وضعت غرفة التجارة الدولية 

 الالبلدان في جميع أنحاء العالم بها ألن تلتزم و التعاقدات ،في  تدرجتحمل قوة القانون عندما قواعد غرفة التجارة العالمية 

 الحدود . عبرفي تسهيل وتنسيق إجراءات التجارة الدولية والعقود  يمكن االستغناء عنها

 

 / األونكتاد قلأن وثائق النقل المت دد الوسائط: قواعد غرفة التجارة الدولية

لتشريعات ل ية أساسمبادئ ، وكثيرا ما توفر  المقبولة عالميا لمستندات النقل المتعدد الوسائطالمعاييرقواعد ال وضعت هذه 

ود، لمختلفة عند وضع العقا نظمة الأعدد من مع  وجوب التعاملمن  للناقلينتهدف إلى تجنب المشاكل التي قد تنشأ و الوطنية

 . مبسطة التوثيق والممارسات اللعقود النقل الخاصة وموحد قانوني نظام قواعد وتوفرهذه ال

  

 

  Eالملحق  

 

  لمزيد من الم لوماكمواقع 
 

  السويد 
TargetGroups/General_English/frameset.htmhttp://www.tullverket.se/  

 

  الوالياك المتحدة 
HTTP :// www.itds.treas.gov  

  

  سنغافورة
http://www.tradenet.gov.sg/  
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ا   23التوصية رقم  :ثانيا

 لنافذة التجارة الدولية الواحدةقانوني الطار الإ تشريع توصيات وتوجيهات إلنشاء النافذة الواحدة

 

 

 األمين التنفيذ  للجنة االقتصادية آلورقا مقدمة

 

التي  واحدةالنافذة القأن تنلئ الحكوماك  7003في يوليو  UNCEC االقتصادية آلورقالجنة االمم المتحدة  تأوص

وأنجا  نقطة د ول واحدة  منتقديم الم لوماك والوثائق الموحدة قالملار ة في التجارة والنقل  تسمح لأل راف

منذ و(. 55ألوروقا التوصية )اللجنة االقتصادية  اقرةال و االستيراد والتصديرجميع المتطلباك التنظيمية للحناك 

 إصالحاك تسهيل التجارة. قلدا، و انت حافزا رئيسيا في تنفيذ 20تم إنلاء النافذة الواحدة في أ ثر من  ذلك الوقت

 قائمةالقانونية ال  وائقوشامل لل مناسبتحليل أجراء قلد هو أ  ومن قين المهام األولى في إنلاء النافذة الواحدة في 

ك تنظم تدفق الم لومافي  للممارساك الم مول قها مبنية على عرضتبادل البياناك، والمحتملة المتصلة قالتجارة و

القوانين و إنلاء النافذة الواحدة يستلزم تغييراك وتوضيحاك ل ملياك تبادل البياناك الموجودةأن المت لقة قالتجارة. 

تفاظ الرقمية، االح اقيعلتوااإللكترونية قما في ذلك اقيع ، والتوةنيلكتروالالوثائق إ مثل قوانين واألنظمة القائمة

 توصيةال تم أصدارعلى سبيل المثال ال الحصر. وقد  اإللكترونيةاالدلة قالبياناك و

 يفية الت امل مع المسائل القانونية الملتر ة التي تواجهها عند صحاب المصلحة حول استجاقة لطلباك  ا(  53 ) 

الملورة والتوجي  قلأن هذه المسائل في شكل قائمة من المسائل القانونية  وفرأنها تواحدة. النافذة التقديم تسهيالك 

 واحدة.النافذة ال ها عند تنفيذ  قالتي قد يواجالملتر ة 

 

اللجنة االقتصادية ألوروقا  -االمم المتحدة جاك التي تقدمها اجموعة من النتيضيف إلى م ( 53ة )نلر التوصيأن 

اك اللجنة توصيينبغي استخدام  أو تطبيق  ل ليس هناك تسلسل م ين أو  اص و ،واحدةالنافذة الإنلاء  للمساعدة في

قوقت  وال مل المناسبة التوصياكي  ذ عند التنفيذ . يجب أن  واحدةالنافذة الإنلاء  قخصوص االقتصادية ألوروقا

 . البياناك واأل ر القانونية موائمةوالتقنية و خطةعلى االستراتيجية والواحد 

دعو وقالتالي أ النافذة الواحدة وأنا مقتنع قأن هذه التوصية سوف تكون مفيدة جدا ألولئك الذين ي ملون في إنلاء

 ف ال .أل ذ قهذه التوصية قلكل ا جميع األ راف الم نية من القطاعين ال ام والخاص

 

 

 

 

 الجكسفين ال                                                                                   

 االمين التنفيذ                                                                                       

 أوروقاـ االقتصادية  االمم المتحدة لجنة                                                                                  
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 : مالحظة

أي رأي مهما كان من جانب  ال تعني التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا المنشور التعبيرعن

 ا يتعلقمأو بها مدينة أو منطقة أو سلطاتلد أو إقليم أو ب القانوني ألي وضعالبشأن ألمانة العامة لألمم المتحدة ا

 تعيين حدودها أو تخومها.ب

 ،اآلراء التي أعرب عنها هنا هي آراء المؤلفين وال تعكس بالضرورة وجهات نظر منظمة األمم المتحدة

 عليها . ية مصادقة األمم المتحدةذكر أسماء الشركات أو المنتجات التجاروال يعني 

 

 

 (UN / CEFACTالتجارة واألعمال التجارية اإللكترونية ) سهيلمتحدة لتاألمم المر ز 

 عملياك قسيطة وشفافة وف الة للتجارة ال المية

 

ة والمنظمات التجارية في تحسين قدرة الشركات التجاري  CEFACTاالمم المتحدة / مركز تتمثل مهمة

 انو. فعال بشكلتبادل المنتجات والخدمات ذات الصلة  الى ت متقدمة ونامية وانتقاليةقتصاداا من واإلدارية

اإلجراءات و  ياتمن خالل تبسيط وتنسيق العمل سهيل المعامالت الوطنية والدوليةالرئيسي هو على ت هاتركيز

 وبالتالي اإلسهام في نمو التجارة العالمية. وتدفق المعلومات

 

مفتوحة للدول األعضاء في األمم المتحدة والمنظمات الحكومية  CEFACTاألمم المتحدة / بعثة المشاركة في 

الدولية والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة 

(ECOSOC .) قد وضعت ف األعمال من مختلف أنحاء العالم وممثلي قطاع اتالحكوم مشاركة  خاللمن

التجارة واألعمال اإللكترونية  لتسهيل المعايير والتوصيات واألدواتمجموعة من  CEFACT/  االمم المتحدة

 المي.على الصعيد الع هاذيتنفتم دولية والحكومية ال اتعمليمن ال تم الموافقة عليها ضمن نطاق واسعالتي و
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 االمم المتحدة 

 اللجنة االقتصادية ألوروبا

 القانوني لنافذة التجارة الدولية الواحدةتشريع إالطار 

 ، الطبعة األولى 32التوصية رقم 

 مركز األمم المتحدة لتيسير التجارة واألعمال اإللكترونية

________________________________________________________________ 

 ECE  /TRADE  /410 5101، كانون االول  جنيف

 

 

 موجز
 

تشرين  8. انتهت فترة الموافقة في جلساتما بين ال ختاميةالى رئاسة المفوضين للموافقة الالتوصية قدمت 
 ، ولم ترد أية تعليقات أخرى عليها .5101األول عام 

 
للبلدان النامية واالقتصاديات  (CEFACT)يزود مركز أالمم المتحدة لتسهيل التجارة واالعمال االلكترونية 

باألدوات العملية لتسهيل تقديم وسائل النافذة الواحدة وضمان قابلية التشغيل البيني الخاصة بهم. هذه التوصية 
توسع ذلك الدعم أيضا من خالل مساعدتهم لمعالجة القضايا القانونية المتعلقة بتبادل البيانات التجارية الالزمة 

 المحلي والعابر للحدود.  يينلواحدة على المستولعمليات النافذة ا
 

في تشرين  CEFACTوكانت قد قدمت التوصية أوالا على الجلسة العامة الخامسة عشرة لمركز االمم المتحدة / 
(  يتم تقديمها في وقت الحق  8-9للحصول على الموافقة، ووفقا لقرار االجتماع المرقم )  5119االول عام  

، وخالل تلك الفترة 5101أيار  0مهلة تمديد استثنائية للتعليقات من مع أعطاء  جلساتالما بين عليها صادقة للم
وردت تعليقات من االتحاد الروسي ولجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )األونسيترال( ، وقد أدرجت 

 .ECE / TRADE / C / CEFACT / 2010/23 / REV.2هذه التعليقات في وثيقة 
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 مقدمة 

ساعد    5112في حزيران عام بالمبادئ التوجيهية ألنشأء النافذة الواحدة المتعلقة  33نشر التوصية أن   .0

الحكومات وقطاع األعمال بتعزيز التبادل الفعال للمعلومات المتعلقة بالتجارة لتلبية المتطلبات التنظيمية 

واإلدارية للتجارة الدولية . وقد وفرت التوصية ومبادئها التوجيهية النصائح العملية لتخطيط وتنفيذ نظام 

التنمية المستقبلية. أضافة على ذلك حددت التوصية النافذة الواحدة وتقديم اإلرشاد على عملها المستدام و

المعايير الدولية المتاحة للمساعدة في التمهيد الفعال للنافذة الواحدة وللتعريف بفوائده المثلى للحكومة و 

 المكاسب الهامة للمجتمع التجاري.
 

وحقق فائدة كبيرة من خالل تم تفعيل نظام النافذة الواحدة في أكثر من ثالثين بلدا من جميع مناطق العالم  .5

تقليل الوقت والموارد في إعداد وتقديم وتجهيز متطلبات المعلومات الرسمية ونتج عنها في كثير من األحيان 

تقليل تكاليف المعامالت التجارية، وتحسين امتثال التاجر من خالل تقديم بيانات أكثر دقة وفي الوقت المناسب 

 يرادات الحكومية فضالا عن زيادة كفاءة وفعالية إدارة الحدود والرقابة.مع الزيادة المرتبطة بها في اإل
 

ويقدم  33أوروبا للنافذة الواحدة على دراسة حاالت التي تكمل التوصية  -مرجع اللجنة االقتصادية يحتوي  .3

هذه الدراسات  أمثلة من نماذ  األعمال التي تم أعتمادها بمرافق النافذة الواحدة القائمة أو المخطط لها. توفر

نظرة ثاقبة لتخطيط وتنفيذ النافذة الواحدة وتبادل الخبرات على نطاق واسع من المواضيع من المفهوم األولي 

 وتحديد الفوائد، من خالل توفير الخدمات والخيارات الفنية للترويج واالتصاالت والخطط المستقبلية.
 

( أدوات عملية UN / CEFACTالتجارية اإللكترونية )يوفر مركز األمم المتحدة لتيسير التجارة واألعمال  .4

لتسهيل إدخال مرافق النافذة الواحدة. هذه التوصية تمتد ذلك الدعم من خالل مساعدة البلدان النامية واالنظمة 

 االقتصادية لمعالجة القضايا القانونية المتعلقة بتبادل البيانات التجارية الالزمة لعمليات النافذة الواحدة على

 المحلي والعابر للحدود.  يينالمستو
 

) تشريع إطار قانوني للنافذة الواحدة للتجارة الدولية ( لطلب الجهات اصحاب المصلحة  32تستجيب التوصية  .2

بتقديم النصح واإلرشاد على شكل قائمة مراجعة من المسائل القانونية المشتركة التي تواجهها عند تقديم 

التوصية قابلة للتطبيق على أي نموذ  من النماذ  المختلفة للنافذة الواحدة وتكون  تسهيالت النافذة الواحدة. 

، كلما كانت الحلول أكثر تعقيدا للنافذة الواحدة تكون الحاجة  . ومع ذلك33التي تم وصفها في التوصية 

ن القانونية الشؤو تعكس التوصية .ملحة الى دراسة الجوانب القانونية لتخطيط وتنفيذ وتشغيل النافذة الواحدة

العامة باالعتماد على الخبرة المكتسبة من نماذ  النافذة الواحدة الموثقة في مرجع النافذة الواحدة لالمم 

 المتحدة وكذلك الخبرات من المساعي المتنوعة  لتطوير النافذة الواحدة في جميع أنحاء العالم.
 

للمساعدة في إنشاء النافذة  CEFACTإلى مجموعة النتائج التي قدمها مركز  32نشر التوصية  أضيف .2

الواحدة، وال يوجد سياق معين أو خاص في التوصيات ينبغي استخدامه أو تطبيقه . يتوجب على المخططين 

تيارهم ليتخذوا وخصوصا الوكالة الرائدة والمنفذين العمل سوية مع المشغلين المعنيين أو الذين تم أخ

مجموعة من التوصيات المتاحة والعمل على الستراتيجية والسياسة والتقنية وتنسيق البيانات واألطر 

 القانونية في وقت واحد.
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 تمهيد 
 

 . تستخدم وسيلة النافذة الواحدة على نحو متزايد في جميع أنحاء العالم كأداة لتبسيط عملية أجراءات 7

 . وأن تقديم هذه الوسيلة في  البيانات وجعلها أكثر كفاءة وفعالية بعمليات االستيراد والتصديرتقديم     

 العديد من البلدان النامية والنظم االقتصادية يحقق فوائد كبيرة لكال من الحكومة واالطراف التجارية وأن     

 ، )التجمع االوراسي  )آسيان( (العديد من المنظمات اإلقليمية مثل )رابطة دول جنوب شرق آسيا     

 تقوم حاليا بتقييم امكانيات تنفيذ النافذة  االقتصادي ( و)جمعية آسيا والمحيط الهادئ االقتصادية )ابيك((     

 .( 5112في آيار  SW)عروض قدمت في ندوة  الواحدة اإلقليمية    

 

 تطلب من بين التدابير السابقة مراجعة . وفي الوقت نفسه يكون إنشاء النافذة الواحدة عملية معقدة وت8

 شاملة للممارسات المرعية التي تنظم تدفق المعلومات التجارية ، وتنطوي عليها تغييرات وتوضيحات     

 لعملية تبادل البيانات ومن ثم القوانين واألنظمة القائمة. يشكل خلق حاالت مواتية قانونيا لنافذة التجارة     

 الدولية الواحدة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البلدان النامية والنظم االقتصادية التي تنشئ مثل     

 ذا النظام الوطني و / أو تسعى لتبادل المعلومات مع النوافذ االخرى.ه    

 

 لبلدان ل( UN / CEFACT. يوفر مركز األمم المتحدة لتيسير التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية )9

 النافذة الواحدة وضمان قابلية التشغيل  تقديم نظامأدوات عملية لتسهيل واالقتصاديات النامية  

  اتاالقتصاديوالتوصية الدعم من خالل مساعدة البلدان النامية  وتوسع هذهالبيني الخاصة بهم.  

 على  لعمليات النافذة الواحدةالالزمة معالجة القضايا القانونية المتعلقة بتبادل البيانات التجارية ب 

 .لحدود ل والعابرالوطني المستويين  

 

 كل توصية في وقت واحد.المقترحة بمنفذة على السياسات واألطر الفنية والقانونية الوكالة . قد تعمل ال01
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 االبواب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الباب االول : المدى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 واحدة على أنه مجموعة من اللنافذة التجارة الدولية يعرف اإلطار القانوني  . في سياق هذه التوصية00

 ة يالوطنالبيانات التجارية التدابير التي قد يلزم اتخاذها لمعالجة القضايا القانونية المتعلقة بتبادل       

 .النافذة الواحدة في عمليات لالزمة ا والعابرة الحدود      

 

 ،على سبيل المثال،  تغييرات على التشريعات واألنظمة القائمةواحدة النافذة ال. غالبا ما يتطلب إنشاء 05

 على  التصديقو ، والتوقيعات اإللكترونية بما في ذلك التوقيعات الرقمية ،ة لكترونيالإ قوانين الوثائق       

 ترونية اإللكالدالئل ، واالرشفة ، وتلفها و، البيانات  حجز، وتبادل البيانات، ئل الرساين ولمستخدما      

 وغيرها.        
 

ح اللوائتوثر في جميع الحاالت وومع ذلك، فمن الممكن إنشاء نافذة واحدة دون تغييرات تشريعية رئيسية. 
النافذة  ظاملن ةذ  التشغيلياتدفق المعلومات المتعلقة بالتجارة على اختيار األعمال والنمبحكم توالممارسات التي ت

هي  لمناسبافي الوقت  القانونية القائمة والمحتملة المتعلقة بتبادل البيانات التجارية عوائقالتحليل أن الواحدة. 
الخطوة الرئيسية األولى في إنشاء وتشغيل النافذة الواحدة. يجب أن يأخذ هذا التحليل في االعتبار السياق األوسع 

 ظامينيعني اتباع نهج شامل و اإلطارم مفهوأن النافذة الواحدة. ذي على أساسه يتكون مشروع للتجارة الدولية ال
 .الدولية  واحدةالالنافذة ب علقةالقانونية المت قضايافي معالجة ال

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فوائدالباب الثاني : ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تبادل البيانات  حمايةالشفافية و ي مبدألجميع عمليات النافذة الواحدة ه ةالضرورياالمور من أن . 03

 ويوضح هاإليها وتوزيع دخولجمع البيانات وال الذي يمكن من  سليمالقانوني النظام أن ال.  ةيالتجار       

 وبناء  النظامقاعدة صلبة لتشغيل  أيجاديجعل من الممكن ات األنظمة السرية والخصوصية والمسؤولي       

  عالقة من الثقة بين جميع أصحاب المصلحة.       
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استخدام المعايير الدولية الباب الثالث : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ث افذة الواحدة، حيلعمليات تنفيذ الن ةساسيالوأ ةريضروالصر اعنيعد من الاستخدام المعايير الدولية أن . 04
 ويضمن تفاعل أسهل بين جميع المشاركين في سلسلة لخدمات المقدمة مدى ا عيتوسب تسمحانها       
 عالقات و (B2G) التجارية الحكومية لألعمال النافذة الواحدة قد صممت  بما  أن العالمية.  التوريد      
 على ة يقابلالاه إلى حقيقة أن عملها هي ينبغي إيالء االنتب ( G2G) فيما بينها يةالحكومالمؤسسات       
 ( واالعمال الحكومية  (B2B  لتجارةإلى ا مجال التجارة حلول القائمة في اللتشغيل المتبادل مع ا      
       B2G الحكومية والعالقات G2G. 
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 . ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار أعمال التدوين القانوني في مجال التجارة االلكترونية الذي تقوم به لجنة 02
 تطوير كلما كان ذلك ممكنا كمعيار ل واستخدامهااألمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )األونسيترال(       
 .ة والدولي ةالوطني التبادالت التجارية عيديصعلى لنافذة الواحدة لالبنية التحتية القانونية       

  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التوصية الرابع :الباب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 بأن  (UN / CEFACTمركز األمم المتحدة لتيسير التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية ) أدرك. 02

 الحكومات وأوصى ،  واحدةالهناك حاجة إلى إطار قانوني سليم لدعم عمليات نافذة التجارة الدولية 
 التجارة والحركة الدولية للبضائع بما يلي:مجال في والعاملين 

 
 "تحليل الفجوة"( لتحديد دراسات وضع المعايير القانونية للتجارة اإللكترونية و منتتض)أ( إجراء دراسة ) 

 يانات البمجموعة مناسبة من التدابير التي قد يتعين اتخاذها لمعالجة القضايا القانونية المتعلقة بتبادل      
 واحدة )اإلطار القانوني النافذة العبر الحدود الالزمة لعمليات العابر الوطني والتجارية على المستويين      
 واحدة(؛ال ةالدوليلنافذة التجارة      
 
 أن ومبادئها التوجيهية )الملحقين األول والثاني( للتأكد من  CEFACT قائمة مراجع مركز)ب( استخدام  

  بر الحدود قدذات الصلة بتبادل المعلومات التجارية الوطنية والعابرة عالمسائل القانونية شيوعا أكثر        
 اإلطار؛ أدرجت في        

 

 والثغرات القانونية التي تم  لمعالجة القضايا  إذا لزم األمر ) ( تعديل التشريعات واللوائح والمراسيم، الخ  
 تحديدها؛        

 

 إن وجدت، ة ملزمغير ال يةالقانون واالدواتالقانونية الدولية،  الدواتالستفادة من المعايير الدولية وا)د( ا 
 لتجارة الدولية.في اواحدة النافذة لقانونية ل تمكينيةعملية خلق بيئة  مراحلفي جميع       
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 األول الملحق

 واحدةالنافذة الالقانونية لعمليات  قضاياقائمة بال
 واحدةال لتجارة الدوليةلنافذة اإطار قانوني  تشريعتوصية الخاصة بالمبادئ التوجيهية  

 

  اجعرالمقائمة القانونية المذكورة في  قضاياالقد تبرز قليمية اإلوطنية أوالواحدة ال نافذةال أنشاء. عندما يتم 0

لوطنية االنافذة حيثما يتم أنشاء .  أو العابر للحدود( قليمية )اإلأووطنية الواحدة ال نافذةالمن المهم التمييز بين  )

بما في ذلك االتفاقات الدولية الملزمة  ، المقام األول إلى النظام القانوني للدولة المعنية في يولى اهتمام الواحدة

ل بمتطلبات جميع الدول التي يخدمها وعند أنشاء النافذة االقليمية الواحدة يجب من حيث المبدأ مالحظة للدولة. 

من و( خار  الدول االعضاء انفسهم منقليمية اإلمجموعة الالفرص التجارية األوسع ألعضاء بكذلك  يجب االهتمام

لقانونية ا فأن القضايا  واحدةالنافذة للالتنفيذ الفعلي  باالعتماد علىو.  المهم أن نالحظ أن هذه القائمة ليست شاملة

ا قد  لم يرد ذكرها في هذا الملحقالتي  سوف تكون قائمة  المراجع هذه  . بالنسبة لكثير من الحكوماتتبرز ايضا

 B2Gبمعامالت  كتشاف قضايا أخرى تتعلق ليس فقطوسوف توفر اساس اللمسائل القانونية لبداية القائمة 

 وطنيا ودوليا. B2B البيئة االوسع العمالولكن أيضا إلى  G2Bو

ا تنفيذ النافذة الواحدة إلكترونييرغب فيها بلد ما في . في الحاالت التي 5 مراجعة  لبلدلذلك امن المهم بالنسبة ، فأن  ا

 كترونيةكترونية والتوقيعات اإلللتجارة اإللكترونية، بما في ذلك االتصاالت اإللة الخاصة باالعام ةالقانوني تشريعاته

أعمال  النافذة الواحدة معتفاعالت  على مستوىالرغبة ليس فقط هذه ضوء خاصة على  ، وهي خطوة صحيحة

(B2G ولكن أيضا لتعزيز استخدام الوسائل ) بيئة النافذة الواحدة. اإللكترونية خار 

 واالقرار به ؟ واحدة النافذة ال نظاماألساس القانوني لتنفيذ تم دراسة هل  )أ( 

 ؟ مناسب إلنشاء وتشغيل النافذة الواحدةالتنظيمي الهيكل تم أختيار ال)ب( هل  

 ؟التوثيق والترخيص وأجراءات السليمة تم وضع التعريفات ) ( هل  

 لبيانات من النافذة الواحدة؟باالسلطة للمطالبة  الديهالجهة التي من   )د( 

 الحكومة أو مع داخل المنظمات  ومع أي منظمة من( متى وكيف يمكن مشاركة البيانات وتحت أي ظروف ـ)ه 

 ؟ات األخرىيواالقتصادالوكاالت الحكومية في البلدان       

  البيانات ؟ اآلليات المناسبة لحمايةتم تنفيذ )و( هل  

 لضمان دقة وسالمة البيانات؟ من هي الجهات الفاعلة المسؤولة؟ هل تم وضع الضوابط)ز(  

 النافذة الواحدة ؟ تشغيلقضايا المسؤولية التي قد تنشأ نتيجة لتم معالجة )ح( هل  

 )ط( هل هناك آليات لتسوية المنازعات؟ 

 اء مسارات التدقيق؟ألرشفة اإللكترونية وإنشلجراءات اتم وضع )ي( هل  

  ؟ قضايا الملكية الفكرية و قاعدة بيانات الملكيةتم معالجة )ك( هل  

 قضايا المنافسة؟من التي قد تنشأ  موقف للحاالت يوجد)ل( هل  
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 الثانيلحق الم

 المراجعئمة لقاالمبادئ التوجيهية 

 المبادئ التوجيهية القضايا

 
 األساس القانوني

 حدةالوالتنفيذ النافذة 

 ،  النافذة الواحدة في القانون واألنظمة الوطنية من المهم وضع األساس القانوني لتشغيل
 للتأكد من أنمرعية تشريعات واللوائح والمراسيم اللل ةشاملويجب أن تجرى مراجعة 

غرات ث يتوافق مع القانون الوطني )والدولي( الحالي ولتحديد أي تشغيل النافذة الواحدة
ً  ومن المهم ، طرق معالجتهاقد تكون موجودة وكذلك  إدراج "المعايير الدولية" أيضا

تطوير التشريعات واللوائح على المستوى الوطني إلى أقصى  وأفضل الممارسات عند
 لما نمتكدولية " القانونية الالتوافقية  لكي تكون في وضع يمكنها من تحقيق " حد ممكن

 ز"مبادئ "عدم التميي فأن، . على سبيل المثال واحدةالوطنية الافذة نالالتجارة من خالل 
تبارات اعهي " ة التكنولوجي يةحيادالالورقية واإللكترونية أو الرسائل و"الوثائق  بين

 المستوى الدولي.على  يالقانون والتوافقالقانوني المحلي  التشريع هامة لكال من

 إنشاؤه فيالسعي الى يجب  ، واحدةالنافذة الأساس قانوني إلنشاء  في حالة عدم وجود
لى يجب ع،  واحدةالوطنية اللنافذة لالسلطة القانونية  . وعند تحديد القانون الوطني

ألنظمة او  لحدود في تلك القوانينل ةبراعالالمعامالت  يحصرتجيز بشكل أن  الحكومات
عدد ثنائي أو مت أو مستوى دوليعلى  واحدةالوطنية النافذة تعمل الو/ أو المراسيم. عندما 

ين ععمليات كل نافذة وتأخذ في  ات لتنظيميغالبا ما تحتاج إلى أن وضع اتفاق األطراف
من القضايا القانونية التي قد تبرز بين البلدان التي تعمل سوياً  االعتبار مجموعة متنوعة

 ية . وأحدى/ أو االقليمولذلك لالعتراف بالتشغيل المتبادل قانونياً بين النوافذ الوطنية و
ق العتراف المتبادل للوثائاشروط عن  ستكونات يهذه االتفاقالقضايا الرئيسية في 

القطاع  هاتج)وكذلك انظمة النوافذ اإللكترونية ورسائل البيانات التي قد يتم تبادلها بين 
عتراف اال ات علىيهذه االتفاق تأكيدوالنافذة الواحدة ( ، من  المشاركة المستفيدةالخاص 
 ستوىم األمنية )على سبيل المثالبالتدابير االعتبارات المتعلقة بصدد كون سي المتبادل

 زم األمرل متطلبات قبول الشهادات عبر الحدود إذا نات،البيا خزن قضايا تأمينالتشفير(، 
 ، / أو متعددة األطرافالثنائية ومن االتفاقيات أن إدارة العديد  الواضح. ومن وغيرها

عبة كون مهمة صتيمكن أن  النافذة الواحدة فيالتجاريين  كاءشرالدول العدد  عندما يزداد
جب على ي لهذه االتفاقيات .الدولي  االطار القانوني الى الوقت الذي ينبثق فيهعلى األقل 

فذة النا مساعي أنشاءفي وقت مبكر في الخارجية وزارات أشراك  اتيواالقتصادالدول 
 عندما يرد ذكرمالحظة: هناك مجاالت أخرى )إدارة هذه العملية.  الواحدة للمساعدة في

 (. نفس االعتباراتوتطبيق ات يهذه االتفاق استخدام
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 المبادئ التوجيهية القضايا

 تابع 
 

 األساس القانوني
لتنفيذ النافذة 
 الواحدة

 

 نزاعات، سواء على المستوى الوطني أو نشوءفي حال ينبغي أعطاء أهمية خاصة 
القطاع الخاص أو بين أطراف القطاع  اطرافو الدولي وسواء بين الوكاالت الحكومية

مقبولية األدلة اإللكترونية في المحاكم أوالمحاكم اإلدارية )بما في ذلك بصدد الخاص، 
 .( ةالكتروني صيغةالمعلومات والبيانات في  كتشافاعمليات 

 
القواعد  تطبيقه على الورقية واإللكترونية ينبغيالوثائق بين  "عدم التمييز"مبدأ أن 

سائل البيانات أو رااللكترونية وثائق ال يتم رفض مقبولية ال كياألدلة الخاصة ب القضائية
نموذجية معظم مراعاة  هذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى وهذه اإلجراءات.  في

ك، والبيانات وتأمينها، وما إلى ذل اإللكترونيةوثائق خزن الكيفية االثبات ، متطلبات 
 يعترفل البياناترسائل مستوى الموثوقية المطلوبة لمثل هذه الوثائق أو  وذلك لضمان

االعتبارات في هذه يجب أن تؤخذ وهذه اإلجراءات. باإلضافة إلى ذلك، مثل في  بها
 اإللكترونية ورسائل البياناتلضمان أن الوثائق  الحدودمعامالت عبر الحسبان في 

كونها  فضال عن القضائية األجنبيةلدى السلطات في اإلجراءات القضائية مقبوليتها 
 مقبولة في اإلجراءات المحلية.

 
 السلطاتقضايا  معامالت النافذة الواحدة عبر الحدود وهوعنوثمة اعتبار آخر في 

من خالل  اتيو أكثر )أو( االقتصادأ بلدينمن تعامالت الشركاء التجارية القضائية على 
 ية ، بمعنى قوانين أي بلد سوفالقانون المسائلالنافذة الوطنية الواحدة وكذلك اختيار 

 .تنفيذية في نزاع أو في قضية جنائية أو  األطراف المنخرطة تطبق على
 

 ةيالوطن االحكامبشكل واضح في القانون و تهاينبغي معالجالقضايا  هذه األنواع من
 )) يةالنافذة الواحدة الوطن مرافقبين  أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف كذلك فيو

 ، أي بين األطراف على مستوى القطاع الخاصاالتفاقيات ربما تجدر اإلشارة إلى أن 
 وءعلى ضشروط اللتفاوض على باقد ترغب  دخلت عقود بيع أو شراء السلع التي

القضائية واختيار القانون على األقل إلى  سلطةالتعامل مع المن خالل  الدولية اقداتهمعت
قامة أ عندتجدراالشارة الى أنه  بالدعاوى الحكومية المفروضة ) الذي ال يلتزم فيه حد

تنفيذ الملزمة ال المدنيةوالدعاوى  الجنائيةفيها الدعاوى بما ة الحكومي الدعاوى القانونية
اص االختصدائرة السلطة  تتناولأن كل اعتيادي ها بشالخاصة ال يمكن ، فأن االطراف

ات ال تنتهك السياسه الشروط هذمثل و( العقود الخاصةية في القانوناالحكام أو اختيار 
ها والتي تتعاقد فيها االطراف الخاصة فيما بينات يالعامة في البلدان النامية أو االقتصاد

)). 
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 المبادئ التوجيهية القضايا

 
وتنظيم النافذة هيكل 

 SW الواحدة

، وليس فقط من وجهة  مختلفةالطرق ال من بالعديدالنافذة الواحدة  نظام يمكن إنشاء
راً مهماً تلعب دوالطريقة التي أن . ةنظر التنظيميالمن وجهة  ، ولكن أيضاالفنية نظر ال

هي الطريقة التي تأخذ بعين االعتبار القضايا القانونية المحتملة  واحدةفي هيكلة النافذة ال
 المنظمات الحكومية )مثلمن قبل  النافذة الواحدة التي قد تنشأ فيها . وباالمكان أنشاء

 ، مارك(، والشركات الخاصة، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاصكالسلطات 
لنافذة الجهة المخولة باسلطة ويتطلب تحديد ال لكل من هذه األشكال التنظيمية المختلفة،

تشترك ، عندما  الوطنية. وعالوة على ذلكواالنظمة القانون  الواحدة بوضوح في
 بين ةرسمي موافقات وجودفمن المهم   واحدةالنافذة الفي إنشاء وتشغيل  متعددةمنظمات 

بوضوح  ةمشاركجهة ومسؤوليات والتزامات كل ويتم تحديد أدوار األطراف المعنية 
اتفاقيات مستوى الخدمة من أنواع ومذكرات التفاهم  ، على سبيل المثال ، عقدوبدقة 

. خاصة التنظيمية االمنية المالئمة معوالً على الحاالت ال معلوماتأتفاقيات المختلفة، و
مع مستخدمي "  User  End اتفاقيات المستخدم النهائيعقد "  وأخيرا، ال بد من

غيرها ، ) قد تؤخذ بنظر البنوك،  وكالء،الالتجار ووكالء الشحن،  الواحدة مثلالنافذة 
القطاع هة ج عندما تكون خاصبشكل " النهائي اتفاقيات المستخدم بدائل "االعتبارأيضاً 

ة تقني لوواحدة أو في الحاالت التي يكون فيها حلالنافذة ال فيعرضي  خدممستك الخاص
هذه  في، و المستخدم النهائي يةاتفاقعقد قد ال تتطلب  تيال مثل أنظمة إدارة الهوية

 الموافقة علىإلى النافذة الواحدة  قد يتطلب من الطرف الذي له أذن الدخول الحاالت
 لقةالمتع شروطات الي. وينبغي أن تشمل هذه االتفاق( شروط استخدام النافذة الواحدة

 )إذا لزم األمر لبيئة اإللكترونية اقيعواإلجراءات، والتو يةاألمنالضوابط و بالدخول
ICT.قضايا المسؤولية، وهلم جرا ،) 

 ج

 حماية البيانات
داخل النافذة  

 الواحدة

حماية  تعنىأهمية حيوية. وذات  مسألة حماية البيانات داخل النافذة الواحدة هيأن 
أن عدم ووسالمة ودقة البيانات.  عمليات الدخول مثل قضايا من هذا القبيلبالالبيانات 

 واجهةالى م االرجح على النافذة الواحدةتعرض  اآلليات المناسبة لحماية البياناتوجود 
البروتوكوالت األمنية المالئمة من ويجب أقامة عملية التشغيل ، صعوبات كبيرة في 
ف الى قضايا التعرينظر أيضا اآليات التراخيص ) والتوثيق، و  خالل تحديد الهوية،

حدة النافذة الوا مجال استخدام تقنيات تحليل المخاطر فيرخيص التصديق ( أن والت
نقاط الضعف في أنظمة النافذة الواحدة  يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص في ايجاد

 تجنب خروقات البيانات. بهدف
ماية ح )على سبيل المثال الخصوصيةبرتبط مسألة حماية البيانات ارتباطا وثيقا ت

ندما عملكية بيانات الشركة وبيانات تجارية سرية.  شخصية(، وكذلك حمايةالبيانات ال
ذا تحديد ما إهناك  واحدة يجب أن يكونالنافذة التتم معالجة بيانات شخصية من قبل 

 .البيانات ذات الصلةقوانين حماية  جميعمتوافقة مع  ه البياناتهذ تكان
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 المبادئ التوجيهية القضايا

 تابع 
 حماية البيانات

داخل النافذة  
 الواحدة
 

المتعلقة  وال سيما تلك "الخصوصية"قضايا ميز بين تبعض األنظمة القانونية الوطنية قد 
 يةالبيانات التجارمن وقضايا "السرية" المتعلقة بكل  شخصيالف يالتعربمعلومات 

ن معالجة هذي التجارية. قد ترغب الحكومات في النظر في كيفيةالمشاريع معلومات و
اعتماد المعايير المستحسن  . وأن منالحدود العابرالوطني وعلى المستوى ن ليالمجا

ة لتاليامع ذلك ، ينبغي قراءة التعليقات .  هذا الصددالتجارب المثلى بالقانونية والدولية 
 شمل كال من الخصوصية والمسائل القانونية السرية.كونها ت

 

 ا المجالهذ ات التي ليس لديها قوانين حماية البيانات فييواالقتصادالبلدان النامية أن 
االمكانيات االفضل اإلطار القانوني من أجل ضمان  حداثبجدية است أخذينبغي أن ت

 .النافذة الواحدةلتشغيل 
 

 ساس عالمي في هذا الوقت، أ على خصوصية موحدللنهج على الرغم من عدم وجود 
وطنية. أيضا، وهذا يمكن ال االخذ بها في النظمج التي يمكن أن هناك عدد من النماذيوجد 

ً أن يكون عامالً  دولة أخرى نافذة لتفاعل مع سعي للحكومة النافذة الواحدة عند ال مهما
ام ة دخول نظفي حال موضع التنفيذ . وائح اللأو  الخصوصيةعندما تكون تشريعات 

 تشريعات تخصلديه قوانين أو أخرى لبلد آخر نافذة النافذة الواحدة باتفاقية مع 
  .في هذا المجال ينبغي إيالء اهتمام دقيق  الخصوصية

 

 
  دخوللا صالحية

تبادل البيانات و
 بين

 وكاالت الحكومة
 

 

 ىقد تكون بحاجة ال كومية الحوكاالت أي ال ينبغي دراسة التشريعات واألنظمة لتحديد
علق انظمة تت النافذة الواحدة. يجب أن تضع الحكوماتعلومات وتوفير البيانات إلى الم
هذه و بياناتتبادل ال، وإعادة توزيع أو  السريةاالحتفاظ بالبيانات ، مثل  ناتاستخدام البياب

 الخصوصية.االحتفاظ بالبيانات و تيسياس اليقد تتصل بمج االعتبارات

ي ينبغ  كما ذكر أعالهالخصوصية وانظمة وبالنظر إلى األهمية المتزايدة لتشريعات 
واحدة  من النافذة الالوصول إلى البيانات المقدمة يمكن وتحت أي ظروف  النظر إلى كيفية

 . ةأو الدولي ةأو اإلقليمي ةالوطنييكون بتخويل وعلى كافة االصعدة أن  يجبو
صة خافاهم ت مذكرات لديها بالنافذة الواحدةات التي تعمل يالبلدان النامية واالقتصاد بعض

يجب  ةي أي حالوفة. يوكاالت الحكومال النهج في هذا المجال لتبادل البيانات بين ومحددة
 .الوطنيةالدولية و القوانينالنافذة الواحدة مع  لوصول إلى البيانات داخلاقواعد أن تتوافق 

ً ويتم   طبيقية لتدور اتتقييم لى إجراءعات يتشجيع البلدان النامية واالقتصادأيضا
تحديد المخاطر التي يجب معالجتها في هذا مكانية من ألتأكد ل ( PLAs)  ةالخصوصي

 المجال.

لمتعددة ات اياالتفاقو الثنائيةأن االتفاقيات  االخذ باالعتبار من جب، ي أعاله كما لوحظ 
 من الناحيةو. ة اإلقليميوالمحلية القوانين واالنظمة كل من تلبي متطلبات  األطراف

 واءمة إلى أقصى حد ممكن.تم الدوليةيجب أن تكون االتفاقيات   المثالية
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تحديد الهوية 
والتحقق 
 والصالحية 

 

اآلليات وضع واحدة، النافذة الالبيانات داخل  قة ونزاهةدمن أجل ضمان حماية وجودة و
 والجهاتالمشغلين من المستخدمين  هويات وموثوقية وصالحيات المناسبة لتحديد

في هذا المجال معايير قانونية  على حد سواء ضرورية. بما أنه ال توجد المستفيدة
فذة مشغلي النا علىواجرائية وفنية في جميع أنحاء العالم في الوقت الحاضر، يجب 

ية نالمعايير القانوأهمية البحث عن الرغم من بإلى القانون الوطني الرجوع الواحدة 
 قانون الوطنيوالممارسات الهامة عند أنبثاقها للتحفيز على تطويرالالدولية 

. "إدارة الهوية" في هذا المجال(االعتماد على طريقة  هويبدو أن االتجاه المتنامي  )
القواعد واإلجراءات من قبل الحكومات االتفاق على  النافذة الواحدة اإلقليميةوتتطلب 

كان على االم النافذة الواحدة اإلقليمية بقدرتعتمد قت، يجب أن الو في نفسوالمشاركة. 
مع  قابلة للتشغيل المتبادللكي تكون المعايير القانونية الدولية وأفضل الممارسات 

في  ركةالمشا القليمفي جميع أنحاء العالم وكذلك بين بلدان ا واحدةتسهيالت النافذة ال
  .النافذة الواحدة اإلقليمية

 
 البياناتجودة 

 

 ، بيئة النافذة الواحدة أمر حيويداخلة ضمن جودة البيانات )أي دقتها وسالمتها( الأن 
 هذه البياناتلالحقة المعالجة الالمهم تحديد مسؤولية إدخال البيانات و من وبالتالي
 واحدة.النافذة الداخل 

هو ضروري تحديد كل  واحدة فإنهالنافذة المعالجة البيانات داخل بعندما يتعلق األمر 
مسارات  أنشاءتحقيقا لهذه الغاية يتعين و وحدة تحكم البيانات.أضافة الى تحديد خطوة 

 ة. لسليما وآليات الدخول والتسجيل خويلوالت حققوالت تحديد الهوية التدقيق عن طريق

 المسؤولية
القانونية 
)االلتزامات 

 (تبعاتوال
 

 غير صحيحة من قبل المستخدمين الأو  ناقصةالغير دقيقة أو البيانات الاستخدام أن 
يؤدي ن أ يمكن واحدةالنافذة ال واحدة يمكن أن يؤدي إلى أضرار. ونظرا لطبيعةالنافذة لل

 نافذة.لل األضراريتسبب ب ضاعفة منها ممام خلق أمثلةإلى هذه البيانات إعادة استخدام 
مثل اللجوء إلى القانونية قضايا المسؤولية  معالجةمن الضروري على هذا النحو، 

النافذة  اتعرض لهقد تمحتملة عن األضرار التي التعويضات الالقضاء الوطني والدولي و
  حاالت.ال في بعضللمسؤوليات القانونية إمكانية وضع حدود  ، وكذلك

 
 اتقرار

التحكيم 
 والمنازعات

 

ً  نظرا لتكاليف ً طويالً ما الدعاوى القضائية التي غالبا من  دفي العديتستغرق وقتا
بديلة الات يباآلل المتعلقة حكاماألالقضائية، ينبغي إعادة النظر في تشريعات  سطاتال

زاعات لناحل االساليب المماثلة للتحكيم أوا أحكاميمكن أن تراعى لتسوية المنازعات. 
 طرافلأل (النهائيالمستخدم أتفاقيات )و( يةات نموذجية اتحادياتفاق)في االطراف  بين

  .واحدةالنافذة ال فيد من خدماتالتي قد تست

واحدة الة نافذاليتم تشغيل  عندما اتياالتفاقتلك ويمكن الحصول على حكم مماثل في 
 حكومية. الوكالة النيابة عن  من قبل القطاع الخاص أو شبه الخاص
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لحاالت تلك ا ليس فيبالطبع عات المدنية ولكن ازنالعلى  االعتباراتهذه قد تنطبق و
  .انونيةجزاءات ق تترتب عليهاالحكومية التي قد  انظمةأو  خاصلقانون انتهاك  التي فيها

التي االت في الح في االتفاقيات مماثلةالأحكام التحكيم وتسوية المنازعات أدراج ينبغي 
بالتعاون مع تلك الموجودة في البلدان النامية يتم فيها تشغيل النافذة الواحدة 

  .  إلقليمية(االنافذة الواحدة  أنظمةات األخرى )كما هو الحال في ياالقتصادو

المستندات 
 االلكترونية

لعملي ايجب على الحكومات تعزيز التكافؤ  واحدةالنافذة المن أجل زيادة فعالية وكفاءة 
عريف مادة ت قوانين التجارة اإللكترونيةفي  من الشائعو واإللكترونية. يةالورق للوثائق

 مستندات الورقية.عملياً بالالسجالت اإللكترونية قانونية تعادل 

في  (إلى أقصى حد ممكن) التشريعيةواالحكام المشتركة  لمبادئ القانونيةيجب أعتماد ا
 عةمراجينبغي للحكومات .  لكترونيةالالتجارية إ الحكوميةوالصفقات  التعامالت
حدة لجنة األمم المت من قبل التي وضعتوبكل عناية قانون التجاري الدولي النصوص 

ترونية اإللكلالتصاالت األمم المتحدة  ةوهي )اتفاقيلغرض االستدالل بها وبكل وضوح 
 ها.التفسيرية المرفقة بالمالحظات الى جانب قانون التجارة االلكترونية النموذجي( ، 

األرشفة 
 اإللكترونية

 ضلغر )أي حفظ السجالت(سليمة لعملية االرشفة االلكترونية يجب وضع إجراءات 
لالزمة ا في هذا المجال ، على أن تتضمن أيضاً النظماالمتثال للقواعد الوطنية والدولية 

طريق  عنوالنافذة الواحدة. تشغيل عند  "نهائيةمراجعة المسارات لل" أنشاء التي تضمن
 الالحقة.التبعات القانونية قضايا المسؤولية وهذه المسارات يمكن معالجة إنشاء 

لد، يجب من بلد إلى ب قواعد االحتفاظ بالبيانات واألرشفة اإللكترونية تختلفما زالت 
بالدهم. لالمناسبة أن يضمنوا القواعد التي تلبي المعايير على مشغلين النافذة الواحدة 

لقواعد يجب أن توضع ابين الدول المشاركة اتفاقيات النافذة الواحدة االقليمية  في حالةو
استثناء بات يالقانون الوطني في هذه الدول أو االقتصاد التي من شأنها تلبية متطلبات

 لواحدة. ا معامالت النافذةوالمتعلقة بالقانون الوطني العمل ب التي تبطلات ياالتفاق

أن تأخذ  األرشفة اإللكترونية ينبغي ات التي تتعامل معياالتفاقفأن ضافة إلى ذلك، وباإل
 مشاركةو الحاجة المحتملة السترجاع وكذلك خصوصية والسرية قضايا الفي االعتبار 
ن. وعالوة القانو نفاذمتطلبات  على سبيل المثال ألغراض ، تي تم أرشفتهاالمعلومات ال

عبر ارية التجالقضايا المتعلقة بالمعامالت االخذ بهذه االعتبارات في على ذلك، ينبغي 
 بين الشركاء التجاريين.االلكترونية متطلبات الممكنة لألرشفة الالحدود و
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الملكية حقوق 
 الفكرية 

وحق ملكية قواعد 
  البيانات
 

وبما في ذلك ( إن وجدتومن أي جهة ) الذي "يملك" البيانات  عنقد تنشأ تساؤالت 
ة بما في ذلك مصالح الملكي مصالح في البياناتال نوع من تمتلكقد  التي الحكومات

في  مارككسلطة ال غيرحكومية أخرى قد تدعي وكاالت  على سبيل المثال الفكرية.
ة. يالتجار بياناتالوخاصة  البيانات ات السيطرة علىيبعض البلدان النامية واالقتصاد

ين( المنتجين والبائعك)التجارية  القطاع الخاصكيانات ل قد تكون،  وبطبيعة الحال
نافذة في ال تقديمهالمعلومات التي يتم بخصوص االنواع من المصالح  ملكية معينة

فحص دقيق ومن المهم أن يتم إلى تلك البيانات مرة واحدة .  دخولوكذلك ال واحدةال
لسلطة التنظيمية لهذه السيطرة وال سيما في الحاالت التي يكون للقانونية أوالمور ال

في حالة تشغيل شبه الخاص أو خاص أو من القطاع الواحدة النافذة ال وفيها مشغل
الواحدة  النافذةبيئة ثنائية أو متعددة األطراف )على سبيل المثال  النافذة الواحدة في

 .( ميةاإلقليمية أو دون اإلقلي

ن قبل محتمالية وجود تأثيرعلى تشغيل النافذة الواحدة إ ويجب االهتمام بالتحري عن
كون ت براءة اختراع )أو ملكية فكرية اخرى( في عملية قديحمل حقوق طرف ثالث قد 

 لنافذة واحدة.فيها ليجري التفكيرعملية مشابهة ل

نافذة بيانات الأنظمة  ألنشاء خارجيةمنظمات االستعانة بفيها  يتمفي الحاالت التي 
يل على سبمع تلك المنظمات بعض الفقرات  اتياالتفاقيجب أن تتضمن  الواحدة

 لثابتةاالبرامج ، و العمل مثل تطوير )البرمجيات لهذا الملكيةحقوق المثال، ضمانات 
 )مثللترخيص اوحقوق الملكية  حقوقعلى  ضمانات عدم التعديو ، وما إلى ذلك(،

IP ... طرف ثالث( ألي  خال . 
 

 منافسةال
 

 شأنبالتي قد ينتج عنها مخاوف  النافذة الواحدةعمليات  هيكلةينبغي النظر في إمكانية 
ن أ يمكنلكن ، ة مستبعد هذه االحتماالتان  مع.  سياسات الحمايةمكافحة االحتكار و

 وتكون معرقلة لعمليةاالطراف المستفيدة من النافذة الواحدة الدولية تثير مخاوف 
االخذ  تايالبلدان واالقتصادعلى التجارة. باإلضافة إلى ذلك، يجب تطوير وتسهيل 

التزاماتها بموجب المعاهدات واالتفاقيات الدولية المتعلقة بقانون  االعتبارنظر ب
 النافذة الواحدة .المنافسة عند إنشاء 
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 (Tool Kit) : أدوات المرفق الثالث

 

جميع ب تزاملاال القانونية احيةالن يجب في بادئ االمر من بكفاءة وفاعلية واحدةالنافذة ال وسيلة لغرض تشغيل .0
 يمكن الحيث  .ةالمتعاقديكون البلد فيها من االطراف ات الدولية ذات الصلة التي يالتشريعات الوطنية واالتفاق

القواعد التي تنظم تشغيل النافذة الواحدة تختلف من  كونقائمة شاملة من التشريعات ذات الصلة وضع بسهولة 
ذا هوعمل النافذة . تعتمد على النطاق الفعلي ما زالت  اإلقليمي ودون اإلقليمي يينالمستو بلد إلى بلد، وعلى

ي فللمساعدة  الدخول اليهامشغلي النافذة الواحدة ل يمكنالتي ة المفيدالمصادرتوفير بعض يهدف الى المرفق 
  واالطراف التجاريةالحكومة  التي تلبي متطلباتللنافذة الواحدة الكفوءة والفعالة ومهمة بناء اإلطار القانوني 

 .بشكل تام  التجاري
 
للحكومات  خطط عمل وضع على تعمل هذه األدوات مجموعة متنوعة من المنظمات الدولية التي  تضمنت. 5

القوانين النموذجية واإلرشادات والتوصيات التي قد تكون و فاقياتما في ذلك المعاهدات واالتوالقطاع الخاص ب
 ماتالتي نشرتها المنظ التوجيهاتوعملياتها عبر الحدود. باإلضافة إلى  واحدةالطنية النافذة الومفيدة في إنشاء 

لية لهذه العميمكن أن تكون دليالا آخر التي أوجدت اتفاقيات وعقود نموذجية بعض قطاعات الصناعة فأن الدولية 
 دة.لنافذة الواحلقانوني الطار الذات قيمة لوضع إتفاصيل هذه االدوات إذا كان لتحديد ما ما ويجب التقصي عنها  ،
 

 

I.  القانون التجاري 
 
ا  النافذة الواحدة عملكون يأن  يجب . وبصرف النظر عن االلتزام بالقانون الوطني3  عبر الحدود وفقا

ا االخذ باالعتبار للقانون التجاري الدولي.  نافذة عند تشغيل الالتالية القوانين والمعاهدات  نموذ ويجب أيضا
 الواحدة )اإلقليمية(:

 
 الدولية )اتفاقية االتصاالت  عقودفي الاإللكترونية  التصاالت)أ( اتفاقية األمم المتحدة بشأن استخدام ا

 (؛2005اإللكترونية      
 

 (؛0992قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية ))ب( 
 

 (؛5110) ( قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية )
 

  اتها حولرشاداإللكترونية وا التصديق بشأن OECD والتنمية منظمة التعاون االقتصادي توصية)د( 
 (؛5117) االلكترونيالتصديق      
 

 (.GATTبشأن التعريفات الجمركية والتجارة ) ةالعام يةالتفاق( اـ)ه
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IIالخصوصية وحماية البيانات . 
 
 بالرغم منواحدة. النافذة التشغيل عند همة ممن العوامل ال لبياناتلحماية الكافية ال. احترام الخصوصية و4

لحماية البيانات  المبادئ التوجيهية العامة تستعرضهناك وثائق فأن لخصوصية عالمي لقانون  عدم وجود
 والخصوصية.

 
تدفق  بشأن حماية الخصوصية و OECDوالتنمية  التعاون االقتصادي المبادئ التوجيهية لـمنظمة)أ( 
 (؛0981)العابرة للحدود  ات الشخصيةالبيان
 

  اإللكتروني اتها حول التصديقإرشادو اإللكتروني التصديق بشأن OECD منظمة توصية)ب( 
     (5117.) 

 
 

IIIالملكية الفكرية . 
 
. ومن المهم أن النافذة الواحدة  إنشاء وتشغيل ب. الملكية الفكرية هي أيضا ذات أهمية عندما يتعلق األمر 2

على لكن  .حماية قواعد البيانات  معاهدة عالمية بشأنكان ال يوجد  توصيةنالحظ أنه في وقت نشر هذه ال
 حماية البيانات.لقواعد تم أنشاء  المستوى اإلقليمي )على سبيل المثال في االتحاد األوروبي( 

 
 (؛0882)أ( اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية )

 (؛0883)ب( اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية )
 (؛5111) ة االختراعات براءمعاهدة قانون ) ( معاهدة الويبو بشأن 
 (؛0971التعاون بشأن البراءات )معاهدة )د( معاهدة الويبو بشأن 

 (.0992)ه( معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف )
 

IVالتحكيم . 
 

 (؛0972قواعد األونسيترال للتحكيم ) (أ)
 (؛0928اتفاقية نيويورك " ) ")ب( اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية 

 (؛5112المعدل عام  0982النموذجي للتحكيم التجاري الدولي )) ( قانون األونسيترال 
 (.5115التجاري الدولي ) افق)د( قانون األونسيترال النموذجي بشأن التو

 
 

Vالمنافسة . 
 

 (GATTبشأن التعريفات الجمركية والتجارة ) ةالعام يةاالتفاق
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VIةمهم. المنظمات ال 
 

 :  النافذة الواحدة مشغليلالمنظمات المدرجة أدناه مزيدا من التوجيه والمساعدة توفر . 2
 

 

 (  UN / CEFACT) مركز األمم المتحدة لألعمال التجارية االلكترونية وتيسير التجارة

www.unece.org/cefact 
 
ويدعم األنشطة المكرسة  (UN / ECE) هيئة فرعية تابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا وه. 7

تبادل ل،  والنامية و االنتقالية طورةالمتاالقتصاديات  من منظمات اإلداريةالو، األعمال والتجارة  ابلياتلتحسين ق
التركيز الرئيسي هو تسهيل المعامالت التجارية الوطنية ة ، وأن فعالصورة بذات الصلة المنتجات والخدمات 
في نمو التجارة  ءمة العمليات واإلجراءات وتدفق المعلومات، وذلك للمساهمةتبسيط وموا والدولية من خالل

 العالمية.
 

 

 ( www.uncitral.org ) لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )األونسيترال(

 
 5512قرار ) 0922في عام  عامةالجمعية ال. أنشئت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من قبل 8
(XXIالمؤرخ ) الجمعية العامة بأن التفاوتات في  الحظت اللجنةهذه إنشاء وب(. 0922كانون األول  07 في

للجنة ا أعتبرتتحول دون تدفق التجارة، والعقبات التي  خلقتقد القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية 
 وقد منحته العقبات. أو إزالة هذ تقليلفي فاعالا دورا  األمم المتحدة يمكن من خاللها أن تلعب وسيلة التي

 لجنةانت الكالتجارة العالمية. ومنذ ذلك الحين  قانونلتعزيز تنسيق وتوحيد  العامالتفويض لجنة اللجمعية العامة ا
وقد صاغت في مجال القانون التجاري الدولي.  ئة القانونية األساسية في منظمة األمم المتحدةالهيبمثابة 

القوانين النموذجية، واألدلة التشريعية، التي يمكن أن و النصوص التشريعية مثل االتفاقياتكالا من األونسيترال 
كن استخدامها مباشرة من قبل أطراف التي يم سن التشريعات والنصوص غير التشريعية المحليةلتعتمدها الدول 

م الحادية واألربعين عا اللجنة في جلستها طلبتجدر اإلشارة إلى  النافذة الواحدةمجال  عقود التجارة الدولية. في
 CEFACTاألمم المتحدة / مركزمارك العالمية وكلتعاون مع منظمة البا المساهمة بشكل فعالمن األمانة  5118
رجعية موثيقة بهدف صياغة  عبر الحدودالنافذة الواحدة تنفيذ  يؤخذ بها عندسة الجوانب القانونية التي درافي 

واالمر قيد التنفيذ من قبل فريق عمل واحدة. النافذة الالجوانب القانونية إلنشاء وإدارة تتعلق ب دولية شاملة
رض الموظفة لغة يقينستحدود الالإدارة يتعلق ببما األونسيترال و مارك العالميةكمنظمة ال قانوني مشترك بين

 .ةلنافذة الواحدة الدوليا
 
 

  www.wcoomd.org / (WCOمارك العالمية )كمنظمة ال

 
يشمل ها عملوأن مركية. كال االمورتركز على التي  الدولية الوحيدة حصرا ما بين الحكوماتمنظمة  . وهي9

يب استخدام أسال مركية )بما في ذلك تعزيزكتحديث اإلجراءات الو تبسيط وتنسيقو،  معايير العالميةالوضع 
ICT) مارك، كوامتثال ال  أنشطة النفاذ وتعزيز،  التجارة الدوليةسهيل تو، إمدادات التجارة أمن سلسة ، و 
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برامج الو ،النزاهة وتعزيز  ،  العام والخاص نقطاعيالشراكات بين الالقرصنة ، محاوالت التزوير وومكافحة  
 مارك على النظام المنسق الدوليكالمنظمة العالمية لل حافظتكما .  مارككال دراتقبناء لالعالمية المستدامة 

ي وقواعد رككمتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشأن التقييم الال لفنيةالجوانب ا، وتديرع رموز السلوتسميات ل
ا فان المنشأ. باإلضافة إلى ذلك،  المنظمات واألونسيترال تتعاون مع مارك العالمية كمنظمة الوكما ذكر سابقا

 احد.والدولي النافذة باللمعالجة القضايا القانونية العالمية المتصلة الرئيسي برنامج الفي  الدولية األخرى
 
 

UNCTAD االونكتاد ( http://unctad.org ) 

 
نمية تبإطار مهمتها المتعلقة  ضمنمارك كال جالم مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية خبرة كبيرة في. قدم  01

االسيكودا مركية كاآللي للبيانات ال اتنفيذ نظامهقامت بات يالعديد من البلدان واالقتصادوأن التجارة. 
(ASYCUDA.) 
 

 

 www.iccwbo.org/  (ICCالدولية )التجارة  غرفة 

 
الهيئة هو الهدف من أن . ة العالميالتجارية األعمال  اتمثل مصالح مجتمعة تخاص دوليهي هيئة قطاع و. 00
 األعمالخبرات ونشر  النمو واالزدهارتعزز التي عن طريق وضع القواعد والمعايير  العالمياالقتصاد ز يحفت
 التجارية األعمالتشمل مكونات ات النموذجية التي يمجموعة من العقود واالتفاق الهيئة. وقد وضعت لتجاريةا
 ارية ، عقد الوكالة التجة الدوليمبيعات عقد ال ذ اتوريد السلع كجزء من عقد البيع الدولي، على سبيل المثال نمل
 . التوزيع عقدو

 
 

 www.oecd.org / (OECD)والتنمية  منظمة التعاون االقتصادي

 
التعاون والتنمية في دعم النمو االقتصادي وأهدافها هي  ، بلدا عضوا 31تتألف من  هيئة دولية يهو. 05

االستقرار المالي، والمساعدة في التنمية ، والحفاظ على  زيادة فرص العمل، ورفع مستويات المعيشةو المستدام،
 ات األخرى، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.ياالقتصادية للبلدان النامية واالقتصاد

 

 

 مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص
 
هو تعزيز التوحيد التدريجي لقواعد القانون الدولي ها الغرض منما بين الحكومات ودولية  هو منظمة. 03

 اضيالتقوقضايا  دوليالقانوني التعاون الالمعاهدات متعددة األطراف في مجاالت أعمالها نتائج وتتضمن  الخاص.
 . والقانون التجاري والتمويل الدولي
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ا   خارطة نظام النقل التكامل في المشرق العربي -ثانيا

 



 242  5102النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / التقرير السنوي للجنة الوطنية لتسهيل 

ا   التنظيمي للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكواالهيكل  -ثالثا
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 . . مع تحيات5102لعام 
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