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الى قرار مجلس الوزراء بجلسته الثامنة عشر المنعقدة بتاريخ  استنادا      

/ دائرة شؤون ليه بكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء إالمشار   19/9/2006

و االمر الديواني المرقم  2/10/2006( في 8/1/8259الوزارات المرقم بالعدد ) ش و/

أصدرنا اآللية االتية لتنظيم عمل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل  2008( لسنة 50)

 والتجارة في دول منطقة االسكوا :

 

 . تعاريف عامة :1 

 

  .ية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوااللجنة الوطن -أوالً   :  اللجنة الوطنية 

 وزير النقل .  -ثانــياً :  رئيس اللجنة الوطنية 

 التجارة  . ارةثالــثاً :  النائب االول لرئيس اللجنة الوطنية ـ وكيل وز

 النائب  الثاني لرئيس اللجنة الوطنية ـ وكيل وزارة المالية . رابعاً : 

 اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا . -خامساً: اللجنة الفنية 

 الوكيل الفني لوزارة النقل . -سادساً: رئيس اللجنة الفنية 

ً : النائب االول لرئيس اللجنة الفنية  الممثل االقدم لوزارة التجارة في اللجنة  –سابعا

 الفنية 

ً  : النائب الثاني لرئيس اللجنة الفنية   االقدم لوزارة المالية في اللجنة الممثل  -ثامنا

 الفنية .

 

  . اللجنة الوطنية :2

 أوالً: تتشكل اللجنة الوطنية من الرئيس ونائبيه وعضوية ممثلين من القطاع العام بما ال 

عن مستوى وكيل وزارة ومن جانب القطاع الخاص بما ال يقل عن مستوى رئيس  يقل

 الجهة أو امينها العام وهي:
 وزارة التجارة  -أ

 وزارة المالية  -ب

 وزارة النقل  -ج

 وزارة التخطيط  -د

 وزارة االعمار واإلسكان  -ه

 وزارة الداخلية  -و

 وزارة الزراعة  -ز

 وزارة الصناعة والمعادن  -ح
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 وزارة االتصاالت -ط

 وزارة السياحة واالثار   -ي

 البنك المركزي العراقي  -ك

 الهيئة الوطنية لالستثمار -ل

 ممثل حكومة إقليم كردستان -م

 ممثل شركات التأمين  -ن

 اتحاد رجال االعمال العراقيين  -س

 رابطة المصارف العراقية  -ع

 اتحاد الغرف التجارية  -ف

 اتحاد الصناعات العراقي  -ص

 رابطة شركات السفر والسياحة في العراق   -ق

 اتحاد الناقلين العراقيين  -ر
 

خاص القطاع الالتنسيق مع الوزير المختص ورئيس جهة بثانياً : بإمكان اللجنة الوطنية 

استبدال أي عضو من األعضاء أعاله وإضافة أو حذف واحد أو أكثر من الجهات 

 على ان يكون ذلك مسبباً . (اوالً  -2)المذكورة في الفقرة

 مجلس الوزراء .بثالثاً :  ترتبط اللجنة الوطنية 

 

 . أهداف اللجنة الوطنية :3

 

 التجارة الخارجية .: إزالة العوائق التي تعترض نمو   الً أو

 ً  ئع ومواقع اللنقل واالتصاالت وفحص البض وتوسيع البنى التحتية ثتطوير وتحدي : ثانيا

 التجارة من خالل تشجيع االستثمار الحكومي والخاص في هذه التخزين أمام          

 القطاعات .         

 ً  الدولية .: تطوير القوى العاملة في مجال النقل والتجارة   ثالثا

 سياسات  واعتمادأدخال أنظمة تكنولوجية حديثة واإلصالح اإلداري والقانوني  : ًرابعا

 جديدة في مجال النقل والتجارة لغرض القضاء على الفساد والممارسات الغير          

 مشروعة .         
 : تبسيط اإلجراءات وتطوير القوانين ذات العالقة .اً خامس
 ً  قاط االختناق في مجال تنفيذ معامالت التجارة الدولية على مستوى العراق ن أزاله :سادسا

 الحلول الناجعة . إليجادبابه للسعي أسوتحديد            
 ين الدول من اجل زيادة سابعاً: تبسيط اإلجراءات وإزالة العوائق التي تعترض التجارة ب

 التجاري والسياحي وتشجيع التجارة اإلقليمية وبالتالي اإلسراع في تحقيق التبادل          

 إلقليم خاصة .دول ا التكامل االقتصادي بين         
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 ثامناً: تعزيز القدرة التنافسية الوطنية لزيادة الصادرات .

 تاسعاً: تهيئة مناخ مناسب للحوار المنظم والتنسيق بين األطراف المشاركة في عمليات 

 النقل والتجارة وتعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال         

 تنمية النقل والتجارة .         
 

 

 . مهام اللجنة الوطنية 4

 

 هيل كافة اإلجراءات المتعلقة بالنقل ـتتناول تس اقتراح مسودة قوانين وتعليماتاوالً: 

 والتجارة .       

 تقديم توصيات للحكومة بخصوص االستثمارات المستقبلية في قطاعات النقل ثانياً: 

 واالتصاالت والمنافذ الحدودية . والتجارة       

 في  صاالتالتشجيع على حوسبة اإلجراءات بمساندة تكنولوجيا المعلومات واالت ثالثاً:

 الكمارك والمصارف والضرائب وفحص البضائع وشؤون اإلقامة وتبادل  مجاالت        

 المتعلقة بالتجارة الدولية والسياحة. المعلومات والوثائق        

  مادواعتاألنظمة الحديثة  واستخدامزيادة الوعي بمنافع تسهيل النقل والتجارة رابعاً: 

 فيها من خالل عقد المؤتمرات والندوات ووسائل االعالم  .المعايير الدولية         

 تقديم االستشارات الى الجهات المعنية بالنقل والتجارة في القطاعين العام  خامساً:

 ظمات نوالمساعدات الفنية وبناء القدرات باالستعانة بالم ملتوفير الدعوالخاص          

 االستشارية العالمية . الدولية والشركات والمراكز         

 

 

لمادتين ا . تراعي اللجنة الوطنية الشروط التالية عند تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها في5

 : ( أعاله4( و)3)

 حماية المصالح الوطنية لجمهورية العراق . اوالً : 
 احترام االتفاقيات والمواثيق الدولية والثنائية التي وقع عليها العراق .ثانيـاً: 

    ة ، ت السكك الحديديالحفاظ على البنية التحتية للنقل والتجارة ) الطرق ، شبكاثالثـاً: 

 وغيرها ( . المطارات ، السلطات الكمركية ... ،  الموانئ         

: ً  ؤة وكفسوم الكمركية بصورة سريعة تأمين تحقيق اإليرادات الضريبية والر رابعا

  وسليمة.          

 حماية السالمة واالمن الوطني .خامساً: 

 الصحة والبيئة ومصالح المستهلكين . ةسادساً: حماي

 حماية اإلرث الثقافي والملكية الفكرية .سابعاً : 
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.ترفع اللجنة الوطنية توصياتها ومقترحاتها الى مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب 6

 . حدود أختصاصتها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها في وتوجيه

   

 

 

         

 اجتماعات اللجنة الوطنية . 7

 : الً أو
 

تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها برئاسة رئيس اللجنة الوطنية وفي حالة تعذر حضور 

رئيس اللجنة يتولى النائب األول رئاسة االجتماعات بالنيابة عنه وفي حالة تعذر حضور 

النائب األول يتولى النائب الثاني إدارة االجتماعات بالنيابة عنهما ، وفي حالة تعذر 

 س الجلسة .ؤأحد األعضاء الحاضرين لتر انتخابه يتم حضور الرئيس ونائبي

 
 

 ثانياً : 
 

 +بضمنه الرئيس ونائبيه عدد أعضائها  فبحضور نصيتحقق نصاب انعقاد االجتماع 

 واحد .

 

 

 ثالثاً :  
 

تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بالتصويت باألغلبية البسيطة نصف + واحد لالعضاء  

 األصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس .الحاضرين وفي حالة تساوي 
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 اللجنة الفنية : .8

برئاسة الوكيل الفني لوزارة النقل وعضوية المديرين  الدائمة: تشكل اللجنة الفنية أوالً 

العامين في الوزارات المعنية وممثلين عن هيئات القطاع الخاص األعضاء في اللجنة 

 الوطنية المدرجة في ادناه:

 

 المديرون العامون الوزارة / االتحاد

 وزارة النقل

 الشركة العامة للنقل البحري مدير عام
 مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية 

 مدير عام الشركة العامة لموانئ  العراق
 مدير عام الشركة العامة للنقل  البري 

 مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني
 الشركة العامة السكك  الحديد العراقمدير عام 

 مدير عام الدائرة الفنية
 مدير عام الدائرة القانونية

 مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة
 النقل الخاص إلدارةمدير عام الشركة العامة 

 مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود 

 وزارة التجارة
 ة الخارجيةمدير عام دائرة العالقات االقتصادي

 مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة م. 

 وزارة المالية

 مدير عام الدائرة االقتصادية 
 مدير عام الهيئة العامة للكمارك

 مدير عام الهيئة العامة للضرائب
 مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة

 وزارة الداخلية

 مدير عام المنافذ الحدودية
 العامةمدير عام مديرية المرور 

 مدير شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة
 مدير عام المديرية العامة لالستخبارات

 مدير عام جهاز المخابرات الوطني

 مدير عام  جهاز االمن الوطني
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 وزارة التخطيط
 مدير عام دائرة السيطرة النوعية
 مدير عام دائرة تخطيط القطاعات

 مدير عام دائرة االستثمارات م   وزارة الصناعة والمعادن

 مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور وزارة االعمار واالسكان

 مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور وزارة الزراعة

 وزارة االتصاالت
 مدير عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد

مدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية 
 للمعلومات

 مدير عام دائرة المجاميع السياحية وزارة السياحة واالثار

 وزارة الصحة
 مدير عام دائرة االمور الفنية

 مدير عام الشركة العامة لألدوية والمستلزمات الطبية 

 مدير عام مركز الوقاية من االشعاع وزارة البيئة
 مدير عام وزارة البلديات واالشغال العامة

 مدير عام االحصاء واالبحاث المركزي العراقيالبنك 

 مدير عام امانة بغداد

 مدير عام  الهيئة الوطنية لالستثمار

 نائب رئيس االتحاد أو األمين العام  اتحاد الصناعات العراقي

 نائب رئيس االتحاد أو األمين العام  اتحاد رجال االعمال العراقيين

 االتحاد أو األمين العامنائب رئيس  اتحاد الغرف التجارية

 نائب رئيس الرابطة  أو المدير التنفيذي  رابطة المصارف العراقية

 نائب رئيس جمعية التأمين العراقية  ممثل شركات التأمين

 نائب رئيس الرابطة أو األمين السر  السياحةورابطة شركات السفر

 العامنائب رئيس االتحاد أو األمين  اتحاد الناقلين العراقيين

 

 

 : لرئيس اللجنة الوطنية بالتنسيق مع الوزير المختص ورئيس جهة القطاع الخاص ثانياً 

 د او اكثرمن الجهات ضو من األعضاء أعاله وإضافة أو حذف واحعاستبدال أي        

 اً .مسببيكون ذلك باقتراح من رئيس اللجنة الفنية على ان  الفقرة أوالً المذكورة        

 

 : ترتبط اللجنة الفنية برئيس اللجنة الوطنية .ثالثاً 
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 اللجنة الفنية:  واجبات .9

 
 : دراسة المشاكل والمعوقات التي تعرقل وتؤخر نشاطات النقل والتجارة .الً أو

 الظواهر لتوصيات الالزمة لمعالجة عداد الدراسات والوثائق والمقترحات واأ :ثانياً 

       :التالية       

  تخلف البنى التحتية للنقل واالتصاالت والمنافذ الحدودية وقصورها وعدم كفاءتها اوأ. 

  إلنجازتوفرها وارتفاع تكاليف اإلجراءات وطول الفترة الزمنية الالزمة  عدم   

 اإلجراءات.    

 ب. الفساد والممارسات غير المشروعة .

 : تعمل اللجنة الفنية على وضع واقتراح المعالجات والحلول الالزمة ومساعدة ثاً ـثال

 الجهات المعنية ومتابعتها على تجاوز السلبيات والمعوقات والمشاكل ومستجدات         

 الوثائق ومسودات المقترحات  اعدادو قضايا تسهيل النقل والتجارة ودراستها        

 حولها والقضاء عليها تدريجيا . والتوصيات الالزمة        

 يقوم أعضاء اللجنة الفنية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها  رابعاً:

 مواضيع ومقترحات جديدة بخصوص مشاريع او معوقات او مستجدات  عرض ايةب        

 لتجارة االنقل وقوانين وتعليمات  او برامج تدريبية حول تسهيل  أو تعديل أو اقتراح         

 لعرضها على اللجنة الوطنية بعد دراستها التخاذ القرار  على اللجنة الفنية تمهيدا        

 المناسب بشأنها .        

 ً  انونية من المختصين فيمتخصصة هندسية وتجارية وق فرق عملتشكيل  :خامسا

 سكوا والمنظمات والخاص ويجوز لها االستعانة بمنظمة اال الحكومي القطاعين        

 توفر يوالشركات االستشارية العالمية المتخصصة ) على ان  الدولية األخرى        

 سقف زمني لكل لجنة فرعية وينتهي عملها عند  يحدد انوالتخصيص المالي لها (         

 انهائها لمهمتها وترفع اللجنة الفنية المقترحات والتوصيات الى رئيس اللجنة         

 بصددها . بالقرار المناسواتخاذ  ة لغرض عرضها على اللجنة الوطنيةالوطني        
 

 

  جتماعات اللجنة الفنيةأ. .10

 

 : تعقد اللجنة الفنية اجتماعاتها برئاسة رئيس اللجنة الفنية  وفي حالة تعذر حضور الً أو

 رئيس اللجنة يتولى النائب األول رئاسة االجتماعات بالنيابة عنه وفي حالة تعذر      

 النائب الثاني إدارة االجتماعات بالنيابة عنهما ، وفي حالة  حضور النائب األول يتولى     

 ة .س الجلسؤأحد األعضاء الحاضرين لتر انتخاب تعذر حضور الرئيس ونائبيه يتم     
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 بضمنهم الرئيس عدد أعضائها  فبحضور نصثانياً : يتحقق نصاب انعقاد االجتماع 

 + واحد .ونائبيه        

 

  ألعضاءلثالثاً : تتخذ قرارات اللجنة الفنية بالتصويت باألغلبية البسيطة نصف + واحد 

 وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس . الحاضرين         

 

  األمانة التنفيذية. 11

 

وزير بوزارة النقل يرتبط مركز تكون األمانة التنفيذية للجنة الوطنية بمستوى قسم في  

امين تنفيذي بدرجة ال تقل عن خبير يضطلع بإدارة األمانة التنفيذية  هويدير لالنق

والتحضير الجتماعات اللجنتين الوطنية والفنية واللجان الفرعية ويساعده فريق 

 . متخصص

 

 

 .الهيكل التنظيمي لألمانة التنفيذية  :12 

 

 : شعبة التنسيق والتكامل : وتضم الوحدات التالية : أوالً 

 أ. وحدة التنسيق والتكامل الوطني           
 ب. وحدة التنسيق والتكامل اإلقليمي          

 ج. وحدة توفير المساعدات الفنية وبناء القدرات الوطنية .         

 ً  :  شعبة التخطيط والدراسات : وتضم الوحدات التالية :  ثانيا

 أ. وحدة التخطيط .          

 ب. وحدة الدراسات والمؤتمرات .          

 

ً ثالث  : وحدة اإلصالح اإلداري والقانوني .ا

 

 ً  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . : وحدةرابعا

 

 ً  : الوحدة االدارية.خامسا
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 االمانة التنفيذيةواجبات  .13 

 تتولى األمانة التنفيذية المهام االتية : 

 : إدارة وتنظيم اعمال اللجنتين الوطنية والفنية .الً أو

 

 : االعداد والتنظيم الجتماعات اللجنتين وتنظيم محاضرها من خالل مسك سجالت ثانياً 

 عليها الحاضرون .ئع االجتماعات والحضور وتختم ويوقع وقاتدون فيها        
 

ً ثالث  : االعداد والتنظيم لورش العمل المتخصصة بالنقل والتجارة داخل العراق بالتنسيقا

 المختصة أعضاء اللجنة الوطنية والجهات المعنية األخرى . مع الجهات       
 

ً رابع  : االعداد والتنظيم لدورات تدريبية متخصصة داخل العراق للعاملين في دوائر الدولة ا

 والقطاع الخاص في مجاالت النقل والتجارة .        
 

 ً   نقل والتجارة ومشاكلها ومعوقاته:اعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن الخامسا

 وخططها . ومشاريعها         
 

 ً  :التنسيق المباشر مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية )أسكوا( التابعة لألمم سادسا

 باختصاصات تسهيل النقل والتجارة . يتعلقبما  المتحدة           
 

 : التنسيق والتنظيم ومشاركة وفود جمهورية العراق في المؤتمرات وورش العمل اً سابع

 والدورات التدريبية التي تنظمها منظمة االسكوا داخل وخارج العراق .         
 

ً ثامن  : متابعة تنفيذ جمهورية العراق لالتفاقيات والمعاهدات الخاصة بتسهيل النقل ا

  .والتجارة والمقرة من قبل منظمة االسكوا والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق     
 

ً تاسع  : متابعة مصادقة جمهورية العراق على االتفاقيات ومذكرات التفاهم والمعاهدات ا

 منظمة االسكوا .التي تقرها          

 : اقتراح المواضيع والدراسات المتعلقة بالنقل والتجارة بموجب اهداف اللجنة اً عاشر

 الوطنية وعرضها على اللجنتين الوطنية والفنية .          

 حادي عشر : اية مواضيع او مهام أخرى تكلف بها األمانة التنفيذية من قبل اللجنتين 

 الوطنية والفنية.          
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 أحكام عامة  .14

 : الً أو 

 المعنية لعضوية اللجنة الوطنية . هموزاراتيرشح الوكالء المختصون من قبل أ .  
 االتحادات وجهات  يرشح رئيس االتحاد أو جهة القطاع الخاص المختصة من قبلب. 

 الخاص األخرى المعنية لعضوية  اللجنة الوطنية . القطاع    

 

  ثانياً:
 

 لعضوية اللجنة الفنية .من قبل وزارتهم المديرين العامين المختصين  رشحأ.  ي

 المعنية ممثلوا القطاع الخاص المختصين من قبل جهات القطاع الخاص ب. يرشح 

 لعضوية اللجنة الفنية .     

 تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بشكل دوري فصليا ويجوز لها عقد اجتماعات  ثالثاً :
 ائية كلما دعت الحاجة لذلك وبطلب من رئيس اللجنة الوطنية .استثن        

 

 

 تعقد اللجنة الفنية اجتماعاتها شهريا أو حسب ما تقرره اللجنة على ان يتم ذلك  رابعاً :

 انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية بفترة مناسبة . قبل         

 خامساً :

   أ.  يلتزم كافة أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة الفنية بحضور اجتماعات اللجنتين بشكل 

 منتظم.      

 سال أر ،ب. على عضو اللجنة الوطنية او الفنية الذي يتعذر حضوره الى االجتماع المقرر

ان يقوم بتبليغ و علحضور االجتمامناسب بديالً عنه  واختصاصموظف بدرجة      

 رئيس 

 حضور خالل فترة مناسبة مع بيان األسباب ال نباالعتذار عالوطنية او الفنية جنة الل     

 .الموجبة      

 
 سادساً : تتم المصادقة على هذه االلية من قبل اللجنة الوطنية ، ويجوز اجراء تعديالت 

 من اللجنة الوطنية او اللجنة الفنية. عليها باقتراح            
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 2014/ 17/12تمت المصادقة على هذه اآللية من قبل اللجنة الوطنية بتاريخ أ.  .15

 ب. يعمل بها بدءاً من تاريخه أعاله .      

  

 

 

 

 المرافقات

 للجنة الوطنية تنظيميالهيكل ال
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جوب  اسامهئم ادانه واليت شلكت مب املدرجةمت اعداد هذه الالية من قبل جلنة من اخملتصني اذلوات   

لتااو  الصادر من قبل وزارة النقل ، واب9/12/2013يف  14344/38622الامر الجوزاري املرمق 

رها بصيغهتا اادلائرة القانجونية يف وزارة النقل ، ومتت مناقش هتا يف ابامتعات اللجنة الجوطنية واقر مع 

 . 17/12/2014الهنائية بتارخي 

 اللجنة:
 

 / رئيس اللجنةالقرييش / الامني التنفيذي للجنة الجوطنية  عبدالرضا هالل -1

 بتجول عبد احلسن فرحا  / مسؤوةل شابة التنس يق والتاكمل / الامانة التنفيذية -2

 طه خادل اسامعيل / مااو  مدير قسم الترشيع واملشجورة القانجونية / ادلائرة   -3

 .القانجونية                           

 جامس محمد خلف / مسؤول وحدة الاصالح الاداري والقانجوين / الأمانة التنفيذية -4

 

  التصممي والاخراج الفين

 التخطيط وادلراسات /املهندس مصطفى عبد اخلرض عبد الصاح  / مسؤول شابة 

 الامانة التنفيذية   

  الارشاف

 املهندس هالل عبد الرضا عبجود / الامني التنفيذي

 

 )  طبع هذا الكراس في مطبعة الشركة العامة للسكك الحديد العراقية  (           
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