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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 

 مقدمة

 إيمانا بضرورة تفعيل الدور المهم لجمهورية العراق بين  

 الدول العربية ودول الشرق األوسط وتحقيق الترابط

 والتكامل االقتصادي واالجتماعي مع هذه الدول وضرورة

استثمار الموقع الجغرافي المتميز للعراق كحلقة ربط بين 

 وجنوب وشرق وغرب العالم بما يساهم في زيادة شمال

واالزدهار االقتصادي واالجتماعي للشعب  وتعزيز النمو

 العراقي .

وبناءا على مقررات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب   

)اسكوا( التابعة لألمم المتحدة وقرار مجلس الوزراء  اسيا

اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في جمهورية  تشكلت

السياسات ودراسة لجنة دائمية لغرض وضع  العراق وهي

في كافة القطاعات االقتصادية والمالية  نقاط االختناق

العالقة المباشرة بالنقل والتجارة  والتقنية والقانونية ذات

المستويات من اجل تسهيل  واقتراح الحلول لها على كافة

ومع دول اإلقليم  النقل والتجارة داخل جمهورية العراق

واالجتماعية  االقتصاديةوالعالم وتحفيز عمليات التنمية 

وتبادل  وتعزيز التعاون والتفاعل فيما بينها ومع دول العالم

 المعلومات حول التجارب الجيدة والدروس المكتسبة .



  5 

                                                                  2014- 2013التقرير السنوي لعامي      

 

  



  6 

                                                                  2014- 2013التقرير السنوي لعامي      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول

 ة الوطنية ــــاللجن

 ارة ـــلتسهيل النقل والتج

 في منطقة االسكوا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7 

                                                                  2014- 2013التقرير السنوي لعامي      

 

  



  8 

                                                                  2014- 2013التقرير السنوي لعامي      

 : اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا الفصل االول

 :اوالً : مراحل تأسيس وتشكيل اللجنة الوطنية 

المبلغ الينا بكتابي األمانة  19/9/2006قرر مجلس الوزراء بجلسته االعتيادية الثامنة عشر المنعقدة بتاريخ 

وكتاب  2/10/2006في  8/1/8259المرقم بالعدد ش و /العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون الوزارات 

تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل  13/1/2008في  611األمانة العامة / دائرة شؤون اللجان المرقم 

ويكون وزيرا التجارة والمالية أو من يمثلهما نائبي  وزير النقلالسيد 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  .4

 البنك المركزي العراقي  .5

 اتحاد رجال االعمال العراقيين .6

 اتحاد الغرف التجارية  .7

 اتحاد الصناعات العراقي  .8

 رابطة المصارف العراقية  .9

 العراقية للسياحةالجمعية  .10

 ممثل شركات التأمين .11

 ممثل متعهدي ووسطاء النقل .12

 .الوزراءمجلس ترتبط اللجنة الوطنية برئيس 

/ دائرة  لمجلس الوزراء المبلغ الينا بكتاب األمانة العامة 2008( لسنة 50صدر األمر الديواني المرقم ) .أ

رة في منطقة الوطنية لتسهيل النقل والتجابتشكيل اللجنة  17/2/2008في  3731المرقم شؤون اللجان 

 النقل وعضوية السادة المدرجة أسماهم في أدناه :  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

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

 السيد محمد سلمان محمد / عن وزارة االتصاالت / وكيل وزارة  .4

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

 الدكتور احمد ابريهي علي / عن البنك المركزي العراقي / نائب المحافظ  .6

 اللواء علي هاشم بداي / عن وزارة الداخلية / مدير عام المنافذ الحدودية  .7
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 السيد صادق فاضل عليوي / مدير عام شركة التأمين الوطنية / /ممثل شركات التأمين. .8

 السيد سامي داود الزبيدي / االمين العام التحاد رجال االعمال العراقيين .9

 التجارية السيد جعفر رسول جعفر / رئيس أتحاد الغرف  .10

 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

  االتحادالسيد حسين علي احمد زنكنة / نائب رئيس       

 ممثل متعهدي ووسطاء النقل  .14

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

 للجنة .التنفيذي 

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

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

 . 9/12/2012في  2/5/25/00038351المرقم ق/ القانونية 

 

على  27/12/2014في  31110/ سكك / 16508اصدرت وزارة النقل االمر الوزاري المرقم بالعدد 

ضا عبود موسى / مدير قسم المشاريع في الشركة العامة للسكك الحديد امينا تنفيذا تسمية السيد هالل عبد الر

 . 9/1/2013للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا ،   وباشر بعمله بتاريخ 

 

  31/1/2013في  1244/7913أصدرت وزارة النقل األمر الوزاري المرقم  31/1/2013بتاريخ . هـ

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

 التالي: مع الهيكل التنظيميمركز 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       :  شعبة التخطيط والدراسات : وتضم الوحدات التالية :  ثانيا

 أ. وحدة التخطيط .          

 وحدة الدراسات والمؤتمرات . ب.          

ا      : وحدة اإلصالح اإلداري والقانوني .ثالثا

ا      تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . : وحدةرابعا

ا     : الوحدة االدارية.خامسا
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المؤرخ في  5/310585تم أستحصال موافقة األمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم ش ل /ص/

أعضاء جدد في اللجنة الوطنية ممثلين عن وزارة السياحة واآلثاروالهيئة العامة لى أضافة ع 7/4/2013

 لسيطرة النوعية)وزارة التخطيط (.وا للتقييس يللطرق والجسور)وزارة االعمار واإلسكان(والجهاز المركز

 

 14/4/2013بتاريخ 11214/  5/3وكذلك موافقة األمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم ش ل /ص/

 على إضافة ممثل عن حكومة أقليم كردستان الى عضوية اللجنة . 

 

ز. بعد أستكمال ترشيحات الوزارات وأتحادات القطاع الخاص لممثليها في اللجنة الوطنية بسبب مضي مدة 

المرقم  الوزاري، أصدرت وزارة النقل االمر  2008( لسنة 50طويلة على صدور االمر الديواني رقم )

ان العامري / وزير بأعادة تشكيل اللجنة الوطنية برئاسة السيد هادي فرح 2/7/2013في  8274/23144

 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  .4

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

 الوكيل االقدم لوزارة االعمار واالسكان  –السيد استبرق ابراهيم الشوك  .6

 الدكتور سامي متي بولص / الوكيل الفني لوزارة التخطيط .7

 كزي العراقي وكالةنائب محافظ البنك المر –السيد زهير علي اكبر  .8

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

 وزارة الداخلية.   مدير عام مديرية المنافذ الحدودية // المهندس عصام صالح ياسين الحلو  .10

 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  .14

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

 / رئيس اتحاد الصناعات العراقي . المهندس حسين علي أحمد .16

 رئيس الجمعية العراقية للسياحة الدينية وحماية اآلثار  .17

 ممثل متعهدي ووسطاء النقل  .18

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

  .الوزارة

 أستكمال أجراءات تشكيل اللجنة :  ح.

 باعتبار السيد منذر عبداالمير أسد /  11/7/2013في  8684/24149تم أصدار االمر الوزاري المرقم  - 

 .الماليةعضو في اللجنة الوطنية ممثالً عن وزارة  الهيئة العامة للكمارك مديرعام   
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 يرباعتبار السيد محسن صدخان سلطان / مد19/2/2014في  1376/9432تم أصدار أمر وزاري برقم  -

 بدالً من السيد بهاء عضو في اللجنة الوطنية ممثالً عن وزارة السياحة واالثار عام دائرة المرافق السياحية   

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

 

 باعتبار السيد صالح جوهر رشيد مديرعام 19/2/2014في  1376/9432تم أصدار أمر وزاري برقم  -

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

 الوطنية.   

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

 على أعتماد رابطة شركات السفر والسياحة في العراق لعضوية اللجنة الوطنية بدالً من 14/12/2013   

 بتاريخ  1178/8664المرقم وتم أصدار االمر الوزاري  ،الجمعية العراقية للسياحة الدينية وحماية االثار  

 باعتبار السيد سداد علي عبدهللا مطير )رئيس الرابطة( ممثالً عن الرابطة بعضوية اللجنة  10/2/2014  

 الوطنية.  

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

              .20/2/2014( في 1018المرقم 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  10508/28965الوطنية وأصدرت وزارة النقل االمر الوزاري المرقم  االقتصادية لعضوية اللجنة

 بذلك. 2/6/2013

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

 . 20/2/2014في  1440/9590الدين / مدير عام الدائرة االقتصادية وتم أصدار االمر الوزاري 

/ مدير عام في بالنظرالستقالة وكيل وزارة المالية من منصبه تم أعادة ترشيح السيد منذر عبداالمير أسد -

وزارة وتم أصدار االمر الوزاري المرقم بالعدد اللعضوية اللجنة الوطنية ممثالً عن  وزارة المالية 

 بذلك. 20/8/2014في  6404/23521

 الفريق الدكتور موفق  بأحالل 10/2/2014بتاريخ  1178/8664ي المرقم تم أصدار االمر الوزار -

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

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

الجديدة ، أصدرت وزارة النقل العراقية الحكومة  وتشكيل 2014حصول األنتخابات التشريعية عام عد ب .ي 

بأعادة تشكيل اللجنة الوطنية برئاسة  17/11/2014في  8690/29912االمر الوزاري المرقم بالعدد 

 في أدناه :وظيفية وعناوينهم البيدي / وزير النقل وعضوية السادة  المدرجة أسماؤهم زالمهندس باقر جبر ال

 السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل وزارة التجارة .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  .   .4
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 الوكيل االقدم لوزارة االعمار واالسكان  –رق ابراهيم الشوك السيد استب .5

 السيد عادل كريم كاك احمد / الوكيل الفني لوزارة الصناعة والمعادن . .6

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

 نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة –السيد زهير علي اكبر  .8

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

 السيد محسن صدخان سلطان / مدير عام دائرة المرافق السياحية / وزارة السياحة واالثار .10

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

                                                                                                       إقليم كردستانحكومة                                                                                                 

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

 يد علي صبيح علي الساعدي / رئيس اتحاد الصناعات العراقي .الس .13

 السيد محمد شاكر الدليمي / األمين العام التحاد رجال االعمال العراقيين .14

 / رئيس اتحاد الغرف التجارية السيد جعفر رسول جعفر الحمداني  .15

 السيد عدنان كنعان الجلبي / رئيس رابطة المصارف العراقية . .16

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

مركز / السيد هالل عبدالرضا عبود القريشي/ االمين التنفيذي للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة  .18

 .النقل وزارة

بكتاب االمانة العامة لمجلس  الوارد( 50تتولى اللجنة المهام الواردة في االمر الديواني المرقم بالعدد )

 دائرة شؤون اللجان. 17/2/2008في  3731/ق/ديواني/7/3الوزراء المرقم بالعدد ش ل/ 

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

اللواء المهندس حكيم الوطنية السيد منذرعبداالمير أسد بفي عضوية اللجنة تم أستبدال ممثل وزارة المالية  -

في  9068/30788المرقم وزاري المر األوتم أصدار  مديرعام الهيئة العامة للكمارك وكالة جاسم جسام/

17/11/2014 . 

جدد على أضافة أعضاء  19/11/2014قررت اللجنة الوطنية في أجتماعها الرابع المنغقد بتاريخ  -

 لعضوية اللجنة الوطنية وكنا مبين في أدناه:

في منطقة االسكوا يكون السيد الوكيل الفني لوزارة النقل / رئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة  -

في  3333/  9914عضو أصيل وممثل عن الوزارة لعضوية اللجنة ، وتم أصدار االمر الوزاري المرقم 

30/12/2014 . 

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

 .لعضوية اللجنة الوطنية

 

ا: أهداف اللجنة الوطنية :  ثانيا

 إزالة العوائق التي تعترض نمو التجارة الخارجية .  .أ

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

 تشجيع االستثمار الحكومي والخاص في هذه القطاعات .من خالل      
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 تطوير القوى العاملة في مجال النقل والتجارة الدولية . .ج

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

 مشروعة .القضاء على الفساد والممارسات الغير  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    

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

 تشجيع التجارة اإلقليمية وبالتالي اإلسراع في تحقيق التكامل االقتصادي بين دول اإلقليم ووالسياحي     

 خاصة .    

 ح. تعزيز القدرة التنافسية الوطنية لزيادة الصادرات .

 ت النقل والتجارة  وتعزيز ط.تهيئة مناخ مناسب للحوار المنظم والتنسيق بين األطراف المشاركة في عمليا

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

 

ا:   مهام اللجنة الوطنية ثالثا

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

 واالتصاالت  االستثمارات المستقبلية في قطاعات النقل والتجارةتقديم توصيات للحكومة بخصوص  .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.     

 فيها من زيادة 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  المساعدات الفنيةو    

  .العالمية    

 

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

 

 حماية المصالح الوطنية لجمهورية العراق . .أ

 احترام االتفاقيات والمواثيق الدولية والثنائية التي وقع عليها العراق . .ب
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 المطارات ،  الحديدية ، الموانيء ،ات السكك 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

 الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها في حدود أختصاصتها .

           

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 إدارة 

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

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

مقررات االجتماع األول للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة الخاصة بتشكيل اللجنة ( من 4تنفيذاً للفقرة )

وعضوية المديرون العامون في الوزارات لوزارة النقل الوكيل الفني ة لتسهيل النقل والتجارة برئاسة الفني

 . تم تشكيل الجنة الفنيةوممثلون عن أتحادات القطاع الخاص المعنية 

 تأسيس وتشكيل اللجنة الفنيةاوالا: مراحل 

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

الوكيل الفني لوزارة بتشكيل اللجنة الفنية برئاسة  26/2/2014في  10058/ 1670المرقم  االمر الوزاري 

 :المدرجة أسماؤهم وعناوين وظائفهم في أدناه ادة وعضوية السالسيد بنكين ريكاني  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  .4

 السيد علي صاحب علي / مدير عام الدائرة الفنية / وزارة النقل  .5

 كك الحديد وكالة / وزارة النقل السيد سالم جبر سلوم / مدير عام الشركة العامة للس .6

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

 السيدة هيام علي عبد عون / معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة التجارة  .8

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

 السيد خالد صالح الدين محمد مراد / مدير عام الدائرة االقتصادية / وزارة المالية .10

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

 السيد مدير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة المالية .12

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

 منافذ للحدودية  / وزارة الداخلية الالمهندس عصام صالح ياسين الحلو/ مدير عام اللواء .14

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

 العامة / وزارة الداخليةمدير شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية  العميد زهير حفار عبدالسادة / .16

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

 السيدعصام عباس مهدي / مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور / وزارة االعمار واإلسكان .18

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

  / وزارة التخطيطوكالة  سيد قاسم عناية فرز/ مدير عام دائرة تخطيط القطاعات ال .20

 السيد حقي إسماعيل إبراهيم / جهاز المخابرات الوطني .21

 السيد وليد عيدي عبد النبي / مدير عام المديرية العامة لالحصاء واألبحاث / البنك المركزي العراقي  .22

 عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد / وزارة االتصاالتالسيد صالح حسن علي / مدير  .23

 السيدعلي محمد محمود / مدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدوليـــــة للمعلومات / وزارة االتصاالت   .24

 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   .26

 لسيد محمود عبد الجبار موسى / مدير عام دائرة المجاميع السياحية / وزارة السياحة واالثار ا .27
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 الدكتور صالح حسين جبر / مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور / وزارة الزراعة  .28

 لحسين جبر المباركة  /  امين عام اتحاد الغرف التجاريةالسيد عبد ا  .29

 الدكتور خيون حسن محمود / ممثل شركات التأمين الوطنية  .30

 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

 السيد حسين ذياب جاسم / نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين .33

 رابطة المصارف العراقية .34

 

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

مديرية  / مدير عام أستبدال عضو اللجنة الفنية زهير حفار عبدالسادة بالعميد محمد حسين الخزرجي  -

ممثالً عن المديرية وأصدرت وزارة النقل االمر الوزاري شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة 

 . 2/7/2014في  5264/20448المرقم بالعدد 

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

في  7162/2542الهيئة بموجب االمر الوزاري المرقم بالعدد لعضوية اللجنة الفنية ممثالً عن 

11/9/2014 . 

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

بتاريخ  7970/28090عبدالحميد كاظم وأصدرت وزارة النقل االمر الوزاري المرقم 

 بذلك . 22/10/2014

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

 . 21/10/2014في  7896/27922بموجب االمر الوزاري وكالة 

 

تم تسمية السيد كاظم علي عبدهللا مدير عام الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية ممثالً عن الهيئة  .ب

 . 30/10/2014في  8174/28588وتم أصدار االمر الوزاري المرقم بالعدد الفنية لعضوية اللجنة 

 

تسمية السيد علي طارق مصطاف المدير التنفيذي وكالة لرابطة المصارف العراقية ممثالً عن الرابطة  .ج

 . 21/10/2014في  7894/27921لعضوية اللجنة وتم أصدار االمر الوزاري المرقم بالعدد 

 

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

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

  .الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود

 بأضافة السادة المدرجة  29/12/2014في  9812/33182قم بالعدد االمر الوزاري المر وتم أصدار

 أسماءوهم أدناه لعضوية اللجنة :

 السيد نامق سعيد عبدالباقي / مديرعام الدائرة القانونية  -
 السيد سمير عبدالرزاق حسين / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة  -
 مة لنقل المسافرين والوفود الصدر / مدير عام الشركة العا صادقالسيد أسامة محمد  -
 السيد عبدهللا لعيبي باهض / مدير عام الشركة العامة الدارة النقل الخاص  -
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 .ية لعضوية اللجنة الفنفي الهيئة الوطنية لالستثمار تم ترشيح السيد ضياءعبدالحسين مدير عام  - هـ    
 ممثل جهاز االمن الوطنيأضافة ممثل من  -و

 

ا :  واجبات اللجنة الفنية  ثانيا

 . دراسة المشاكل والمعوقات التي تعرقل وتؤخر نشاطات النقل والتجارة .أ

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

 ا اوعدم توفرها . تخلف البنى التحتية للنقل واالتصاالت والمنافذ الحدودية وقصورها وعدم كفاءته1      

 طول الفترة الزمنية الالزمة النجاز اإلجراءات.و ارتفاع تكاليف اإلجراءاتو           

 الفساد والممارسات غير المشروعة .. 2      

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

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

 ومسودات المقترحات والتوصيات الالزمة حولها والقضاء عليها تدريجيا .

واضيع مد. يقوم أعضاء اللجنة الفنية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها بعرض اية 

او برامج  مشاريع او معوقات او مستجدات أو تعديل أو اقتراح قوانين وتعليماتجديدة بخصوص  مقترحاتو

لعرضها على اللجنة الوطنية بعد دراستها التخاذ  اً تدريبية حول تسهيل النقل والتجارة على اللجنة الفنية تمهيد

 القرار المناسب بشأنها .

القطاعين الحكومي لمختصين في وتجارية وقانونية من اتشكيل لجان فرعية متخصصة هندسية . هـ

 العالميةاألخرى والشركات االستشارية  والخاص ويجوز لها االستعانة بمنظمة االسكوا والمنظمات الدولية

( وان يحدد سقف زمني لكل لجنة فرعية وينتهي عملها توفر التخصيص المالي لها)على ان ي لمتخصصةا

مقترحات والتوصيات الى رئيس اللجنة الوطنية لغرض عرضها عند انهائها لمهمتها وترفع اللجنة الفنية  ال

 على اللجنة الوطنية واتخاذ القرارالمناسب بصددها .

 

ا:    أجتماعات اللجنة الفنيةثالثا

 يتولى  تعقد اللجنة الفنية اجتماعاتها برئاسة رئيس اللجنة الفنية  وفي حالة تعذر حضور رئيس اللجنة   .أ
 النائب الثاني   االجتماعات بالنيابة عنه وفي حالة تعذر حضور النائب األول يتولىلنائب األول رئاسة ا 
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    
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 أجتماعات اللجنة الوطنية الثالث :  الفصل

 

حيث تم عقد  2014ية نهاية عام اولغ 2013عقدت اللجنة الوطنية خمسة أجتماعات منذ تشكيلها في عام 

 وكما يلي :  2014وأربعة أجتماعات في  2013أجتماع واحد في عام 

 

بتاريخ   برئاسة الدكتور سامي متي بولص / الوكيل الفني لوزارة التخطيطاالجتماع االول  عقد  اوالا: 

 أعضاء(  9 وحضره )أخرى  امبسبب أنشغال السيد هادي العامري / وزير النقل بمه  30/10/2013

 :وهم (  ة في اللجنةشاغر ثالثة مقاعد )مع االشارة الى وجود (17) مجموع من 

 الفني لوزارة التخطيطالدكتور سامي متي بولص / الوكيل  .1

 السيد أستبرق إبراهيم الشوك / الوكيل االقدم لوزارة االعمار واإلسكان .2

 الدكتور مهدي ضمد القيسي / الوكيل الفني لوزارة الزراعة  .3

 نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة –السيد زهير علي اكبر  .4

 اللواء المهندس عصام صالح ياسين / مدير عام المنافذ الحدودية /  وزارة الداخلية.   .5

 وزارة الماليةممثالً عن وكيل / الدائرة االقتصادية /مديرعام  خالد صالح الدين محمد مراد السيد  .6

 رةالسيد حيدر نوري جبر / معاون مدير عام تجارة الحبوب / ممثالً عن السيد وكيل وزارة التجا .7

 السيد صادق فاضل عليوي / مدير عام شركة التأمين الوطنية / ممثل شركات التأمين. .8

 / رئيس اتحاد الصناعات العراقي . حسين علي أحمدالسيد  .9

   -الضيوف الحاضرون من وزارة النقل :  -

 السيد سمير عبد الرزاق حسين / مدير عام التخطيط والمتابعة / مدير عام النقل البحري وكالة .   01

 السيدة ايمان محمد عبد الرضا / معاون مدير عام الدائرة الفنية  02

 االنسة عزة احمد حسين / مديرة قسم العالقات الخارجية 03

 جود نزاعات قضائية خاصة بأجراءات تشكيل إدارة االتحاد العراقيين لولم يتم تحديد ممثل اتحاد الناقلين 

 .  20/2/2014( في 1018دد ) المرقم بالعـوذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل 

            

 االجتماع االول : وقد ناقش

 كلمة معالي السيد  وزير النقل / رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة  .  .1

 كلمة االمين التنفيذي للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة   .   .2

 عرض شرائح عن اللجنة الوطنية ومهامها من قبل االمين التنفيذي   .  .3

 مناقشة مقترح تشكيل اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة برئاسة الوكيل الفني لوزارة النقل وعضوية  .4

 لوزارات وممثلين عن هيئات القطاع الخاص المعنية وتخويلها صالحية المدراء العامون المختصون في ا    

 تشكيل اللجان الفنية التخصصية ويكون ارتباطها بمعالي رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة مع     

 االمانة العامة لمجلس التأكيد ان يكون اعضاء اللجنة الوطنية بمستوى وكيل وزارة حسب تعليمات     

 الوزراء.      
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 مناقشة مقترح تشكيل لجنة ألعداد النظام الداخلي للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة .   .5

 

الموافقة على مقترح تحديد توقيتات انعقاد اجتماعات اللجنة الوطنية كل ثالثة اشهر في يوم االربعاء من  .6

 من كل سنة . ،تشرين االول  ،تموز  ،نيسان  ،اول اسبوع من كانون الثاني 

 

ً  الموافقة .7  م االثنين من اول اسبوع من كل يوفي على مقترح تحديد توقيتات اجتماع اللجنة الفنية شهريا

  ر.شه     

  -مناقشة شغور عضوية كل من :  .8

 حكومة اقليم كردستان .  -أ  .9

ممثل متعهدي ووسطاء النقل واقتراح تمثيلهم بواسطة اتحاد الناقلين العراقيين بعد انتخاب ادارة  -ب 

 شرعية لالتحاد. 

اقتراح   -الجمعية  لعدم العثور على مثل هذه  -الجمعية العراقية للسياحة الدينية وحماية االثار -جـ 

 شركات السفر والسياحة في العراق لعضوية اللجنة بدالً عنها . رابطة اعتماد 
    

الطلب من اعضاء اللجنة تزويد االمانة التنفيذية بالمواد والمعلومات التالية لغرض االستفادة منها في  .10

 عمل اللجنة : 

 واية مؤشرات ومعلومات مفيدة  ،احصائيات شهرية وسنوية وفصلية ضمن اختصاص كل وزارة   .أ

 للجنة الوطنية . األعمال    

 القوانين والتعليمات الجديدة المتعلقة بأجراء تسهيل النقل والتجارة ومراحل اقرارها وتنفيذها  .  .ب

خطط تنفيذ مشاريع البنى التحتية لمنظومات النقل ) سكك الحديد ، طرق ، موانئ ، مطاارات ... الاخ (  .ج

، 

 المناطق الحرة والمصارف والضرائب واياة مشااريع اخارى  ،المنافذ الحدودية  ،التجارة  ،االتصاالت     

  وب تنفيذها ـــــلها عالقة بهذا الموضوع مــع مراحـل االنجاز والكلف التقديرية مع ذكر المشاريع المطل    

 ألغراض اقرارها في اجتماعات اللجنة ثم رفعها الى دولة رئيس مجلس الوزراء لغرض المصادقة .    

 

 اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة هي لجنة دائميه وبحاجة الى تخصيص مالي لغرض النظر لكونب .11

 : مناقشة موضوع مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الموافقة على ما يأتي،تغطية نشاطاتها 

   

 جارة مثل عقد تخصيص موازنة تشغيلية جارية سنوياً لتغطية نشاطات اللجنة الوطنية لتسهيل النقل الت  .أ

 االجتماعات الدورية والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة والدراسات والبحوث     

 ضمن موازنة وزارة النقل.  وذلك     

ً ـغيلية جارية سـتش تخصيص موازنة   .ب  ورواتب  الوطنية ــةية للجناطات االمانة التنفيذـلتغطية نش  نويا

 ووسائط النقل واجور النقل والصيانة واالثاث والقرطاسية والمكافآت وغيرها وذلك ضمن موظفيها     

 . موازنة وزارة النقل    

 وضع مالك دائمي لموظفي االمانة التنفيذية للجنة ضمن مالك وزارة النقل على ان يتم اشغال هذا ج. 

ً في وزارة النقل والوزارات من الموظفين ذوي الخبرة واالختصاص الموجودين ح المالك          اليا

 االخرى .        



  26 

                                                                  2014- 2013التقرير السنوي لعامي      

  

مناقشة العالقة مع المنظمات الدولية والمشاركة والحضور في االجتماعات والندوات والدورات  .12

 :التدريبية والعضوية ومراحل االنضمام اليها 
 

    WTOمنظمة التجارة العالمية  -   

 WCO منظمة الكمارك العالمية  -   

 World Bankالبنك الدولي  -   

  UNCTADمؤتمراالمم المتحدة للتجارة والتنمية  -   

 

 مناقشة مراحل االنضمام والتنفيذ لالتفاقيات التالية :  .13

 اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي .    -

 اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي .  -

 نقل البحري في المشرق العربي .مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال ال  -

 اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية  .  -

 اية مواضيع اخرى والمشاكل والمعوقات التي تواجه الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص والمقترحات  .14

 االخرى لغرض دراستها من قبل لجان فنية متخصصة .    

 

 وكانت أهم القرارات التي إتخذها هي ما يلي:  

حصلت الموافقة على ان تكون اجتماعات اللجنة الوطنية االعتيادية فصلية وتحدد توقيتاتها في يوم  .أ

االربعاء من اول اسبوع من االشهر كانون الثاني ، نيسان ، تموز ، تشرين االول من كل سنة وفي حالة 

عاء يؤجل االجتماع الى االربعاء في االسبوع التالي ، كما يمكن عقد مصادقة عطلة رسمية في ذلك االرب

   اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك وبطلب من رئيس اللجنة الوطنية .
 

 . التأكيد على حكومة اقليم كردستان من خالل االمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض ترشيح ممثالً 1ب. 
 ضواً في اللجنة الوطنية بدرجة التقل عن وكيل وزارة .  ععنها          
 مفاتحة وزارة النقل واالمانة العامة لمجلس الوزراء التخاذ االجراء المناسب بصدد انتخاب ادارة  .2

 شرعية التحاد الناقلين العراقيين لغرض تفعيل عضوية االتحاد في اللجنة الوطنية .  

 تم تأييد المقترح وتكلف االمانة التنفيذية بمفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة السياحة  .3

 واالثار حول الموضوع  .      

 الشهرية والسنوية والفصلية المطلوبة ضمن . تتولى اللجنة الفنية تحديد المعلومات واالحصاءات 1ج .
 اختصاص كل وزارة ، واية مؤشرات ومعلومات مفيدة ألعمال اللجنة الوطنية .            

 عداد قاعدة بيانات لها . الوتجميع المعلومات لديها المعنية الجهات بتتولى االمانة التنفيذية االتصال . 2 

 لمطلوبة عنلتزويدنا بالمعلومات اد. تكلف االمانة التنفيذية بمفاتحة الوزارات والجهات ذات العالقة 
المنظمات واالتحادات الدولية وعالقات العراق بها بعد انضمامه اليها والتزاماته والفوائد واالمتيازات التي 
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 حصل عليها او التي سيحصل عليها مستقبالً وكذلك الرأي حول المنظمات واالتحادات الدولية 
 عليها العراق من ذلك . المطلوب االنضمام اليها ومدى الفوائد واالمتيازات التي سيحصل 

 . تكلف اللجنة الفنية بمتابعة الوزارات والجهات المعنية عن مراحل تنفيذ االتفاقيات التي انضم 1 هـ.  
 العراق اليها .            

 تكلف اللجنة الفنية بمتابعة اجراءات ومراحل انضمام العراق الى االتفاقيات الدولية التي لم ينضم . 2

 العراق اليها لحد اآلن .            

 تتولى االمانة التنفيذية مفاتحة الوزارات والجهات المعنية حول الموضوع وتقديم المعلومات الى  .3

 اللجنة الفنية .           

و. تقوم الوزارات والجهات المعنية االخرى ) حكومية وخاصة ( بعرض مقترحاتها والمشاكل والمعوقات 

 التي تواجها على اللجنة الفنية من خالل االمانة التنفيذية لغرض دراستها حسب االصول . 

 

 

 30/10/2013 االجتماع االول للجنة الوطنية
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ا:  برئاسة السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل وزارة  4/2014/ 10بتاريخ االجتماع الثاني عقد ثانيا

( أعضاء من مجموع 15وحضره ) بمهام أخرى  / وزير النقلبسبب أنشغال السيد هادي العامريالتجارة 

 ( وهم :17)
 

 . السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل وزارة التجارة 1

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة  –. الدكتور مهدي ضمد القيسي 2

 . الفريق الدكتور موفق عبدالهادي توفيق / وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة 3

 . الدكتور كريم مزعل شبي / الوكيل االداري لوزارة االتصاالت .4

 ة نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكال –.السيد زهير علي اكبر  5

 .السيد صادق فاضل عليوي / مدير عام شركة التأمين الوطنية /ممثل شركات التأمين.  6

 . السيد محمد شاكر الدليمي / األمين العام التحاد رجال االعمال العراقيين 8

 . السيد عدنان كنعان الجلبي / رئيس رابطة المصارف العراقية 9

 مثلين عن السيد وكيل معام الهيئة العامة للطرق والجسور    . السيد زين العابدين عادل / معاون مدير 10

 االعمار واإلسكان وزارة                                    . السيد جودت كاظم العبيدي / ر. مهندسين     11

 

                                                                                        السياحة واآلثار. السيدة فاطمة شياع ناجح / ممثلة عن مدير عام دائرة المرافق السياحية / وزارة 12

 السيد سيف خالد / ممثال عن رئيس اتحاد الصناعات العراقي . .13

 . السيد عبدالسالم القيسي/ ممثال عن رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية 14

 ثال عن مدير عام مديرية المرور العامة.العميد إبراهيم مزيد عبدهللا / مم15

 

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

 .             20/2/2014( في 1018وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعـدد )  

 

 : المواضيع التالية االجتماعوقد ناقش 

  ( : إقرار النظام الداخلي للجنة الوطنية 1الفقرة ) 

 مناقشة توصيات االجتماع األول للجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة  المتضمنة ما يأتي :  (:2الفقرة )

 

 أ.  تحديد الجهة المسؤولة عن اتالف المواد الغذائية او البضائع األخرى التالفة أو المرفوضة في الموانئ 

 والمنافذ الحدودية والتي يتعذر إعادة تصديرها .    

 ضرورة توحيد الجهات الفاحصة للبضائع وخاصة المواد الغذائية في الموانئ والمنافذ الحدودية  .ب
 مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب . واستحصال موافقة    

 
 ج. الموافقة على أحالل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا محل )اللجنة العليا للنقل

 .المستدام ( الواردة في مشروع قانون  النقل المستدام لتشابه األعضاء والمهام والواجبات بين اللجنتين     

 مناقشة انضمام العراق الى المنظمات واالتحادات الدولية المهمة ومدى فاعلية عضويته فيها . (:3الفقرة )

 . 30/10/2014: مناقشة ما تم تنفيذه من مقرارات االجتماع األول للجنة الوطنية المنعقد بتاريخ (4الفقرة )
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 وكانت أهم القرارات التي إتخذها هي ما يلي: 

ئة خالل شهر لغرض إقرار النظام الداخلي على ان تعرض مسودة النظام تم االتفاق على عقد جلسة طار .1

 على أعضاء اللجنة بواسطة البريد االلكتروني لدراسته وابداء اراءهم خالل فترة أقصاها أسبوعان .

 

تشكيل لجنة مختصة من قبل اللجنة الفنية من اختصاصيين وخبراء ذوي مهنية عالية في هذا المجال  .2

ذات العالقة  ) وزارة النقل ،وزارة المالية ) الكمارك ( ، وزارة الزراعة ، وزارة البيئة ومن الوزارات 

، وزارة التخطيط وزارة الصحة  ، وزارة العلوم والتكنولوجيا ، البنك المركزي ( لدراسة الموضوع 

مية الموضوع باستفاضة من الجوانب القانونية والمالية والفنية ورفع قرارات واضحة في هذا الشأن أله

لما يترتب عليه من تعديل في قوانين او تشريعات سابقة او تشريع تعليمات جديدة لتوفير الدعم القانوني 

للجهة التي ستكلف بهذه المهمة  ، على ان تكون رئاسة اللجنة من وزارة النقل كونها الجهة المسؤولة 

لتبادل التجاري وان يتم االطالع على تجارب عن حيازة الموانئ والتي تعد المنفذ األول حاليا لعمليات ا

 . الدول األخرى في هذا المجال لغرض االستفادة منها

 
تكلف اللجنة الفنية بتشكيل لجنة خاصة من الجهات ذات العالقة )وزارة النقل ، وزارة التخطيط )الجهاز  .3

المالية ) الكمارك ( ، المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، وزارة الصحة ، وزارة البيئة ، وزارة 

وزارة العلوم والتكنولوجيا ، وزارة الداخلية ، االمن الوطني ( لدراسة الموضوع   وزارة الزراعة ،

بشكل دقيق وتقديم تقرير مفصل حول آلية الفحص المتخذة في الوقت الحاضر والمشاكل والمعوقات التي 

التعليمات ، عدم وجود آلية علمية للفحص ، )مثل عدم وجود تشريعات، تعطيل بعض القوانين وتواجهها 

عدم تسمية الجهة القطاعية المسؤولة رسميا عن الفحص ( وطرح  المقترحات والتوصيات بشأنها وان 

يتم االطالع على تجارب الدول األخرى في هذا المجال لغرض االستفادة منها ويرفع التقرير الى اللجنة 

 القرار المناسب  .الوطنية  لغرض االطالع عليه واتخاذ 

 

تمت الموافقة باإلجماع من قبل أعضاء اللجنة الوطنية على تأييد مقترح إحالل اللجنة الوطنية بدال من    .4

  اللجنة العليا للنقل المستدام لتبني العمل على تحقيق اهداف القانون.

 

مع تفعيل دور االنضمام اليها تكليف اللجنة الفنية بتحديد المنظمات التي لها عالقة بعمل اللجنة الوطنية  .5

وتفعيل دور العراق في المنظمات المنتمي اليها ومن خالل السادة الوزراء مستفيدا من الدعم الدولي في 

 هذا المجال  وتقديم التوصيات بشأنها .

 التأكيد على ضرورة حضور ممثل إقليم حكومة كردستان الجتماعات اللجنة الوطنية . -أ .6

 اإلسراع بحسم موضوع شرعية إدارة اتحاد الناقلين العراقيين .التأكيد على ضرورة  -ب
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 10/4/2014 االجتماع الثاني للجنة الوطنية

 

ا:  برئاسة السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل وزارة  7/2014/ 7االجتماع الثالث بتاريخ تم عقد ثالثا

( أعضاء من مجموع 14وحضره )  أخرىبمهام / وزير النقل التجارة بسبب أنشغال السيد هادي العامري 

 (  وهم : 7)

 السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل وزارة التجارة . 1

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة  –. الدكتور مهدي ضمد القيسي 2

 . الدكتور سامي متي بولص / الوكيل الفني لوزارة التخطيط3

 االتصاالت .. الدكتور كريم مزعل شبي / الوكيل االداري لوزارة 4

 نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة  –. السيد زهير علي اكبر 5

 االعمار. السيد عصام عباس مهدي / مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور / ممثال عن السيد وكيل وزارة 6

 واالسكان

 . السيد خالد صالح الدين محمد مراد  / مدير عام الدائرة االقتصادية / ممثال عن السيد وكيل وزارة المالية 7

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

 ارة الداخلية                                                                                       / ممثال عن وكيل وز  . اللواء إبراهيم شكور حمود / مدير عام  الجنائية9

 . السيد علي صبيح علي الساعدي / رئيس اتحاد الصناعات العراقي .10

 . السيد عبدالحسين جبر مباركة / األمين العام التحاد الغرف التجارية العراقية 11

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

 . السيد محمد شاكر الدليمي / األمين العام التحاد رجال االعمال العراقيين 13
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 . السيد عدنان كنعان الجلبي / رئيس رابطة المصارف العراقية 14

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

 .             20/2/2014( في 1018وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعــدد ) 

 

 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية:

  نية( : مناقشة وإقرار النظام الداخلي للجنة الوط 1الفقرة ) 

 االجتماع األول للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة . ما تم تنفيذه من مقرراتمناقشة  (:2الفقرة )

 االجتماع الثاني للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة. ما تم تنفيذه من مقرراتمناقشة  (:3الفقرة )

 وكانت أهم القرارات التي إتخذها هي ما يلي: 

 اتفق السيد رئيس الجلسة وأعضاء اللجنة الوطنية الحاضرون بعدم االلتزام حرفيا بكتاب األمانة  -أ  .1

 العامة لمجلس الوزراء و دليل انشاء اللجان الوطنية الصادر عن منظمة االسكوا والتصرف بمرونة      

 عند اعداد النظام الداخلي كونه سيخضع الى مصادقة مجلس الوزراء مجددا" .     

 إحالة مسودة النظام وكافة المالحظات الى الدائرة القانونية في وزارة النقل لغرض كتابة مسودة  -ب

 النظام بصيغته النهائية ومن ثم عرضه على أعضاء اللجنة الوطنية من قبل األمانة التنفيذية لغرض      

 .اقراره في االجتماع القادم     

 التأكيد على اإلسراع بتشكيل اللجنتان المتخصصتان بإتالف المواد المرفوضة وتوحيد جهات فحص    -أ .2

 المواد واستكمال اعمالهما بأسرع وقت .    

بناءا على ماعرضه السيد طه خالد اسماعيل / معاون مدير قسم التشريع في الدائرة القانونية في  -ب

ج ( من محضر االجتماع الثاني مع -2الوارد في الفقرة ) وزارة النقل ، يلغى قرار اللجنة الوطنية 

وليات موافقة معالي وزير النقل ورئيس اللجنة الوطنية على الغاء الفقرة ان تقوم الدائرة أتقديم 

 .في وزارة النقل بالتنسيق مستقبال مع األمانة التنفيذية عند اتخاذ مثل هذا االجراء القانونية

 

 7/7/2014الوطنية  االجتماع الثالث للجنة
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ا:  برئاسة السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل وزارة  11/2014/ 19االجتماع الرابع بتاريخ عقد تم رابعا

( أعضاء من 13وحضره )  بمهام أخرى/ وزير النقل ة بسبب أنشغال المهندس باقر جبر الزبيديالتجار

 :( وهم17مجموع )

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

 السيد أستبرق ابراهيم الشوك / الوكيل االقدم لوزارة االعمار واالسكان .2

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة –الدكتور مهدي ضمد القيسي  .3

 الدكتور سامي متي بولص / الوكيل الفني لوزارة التخطيط .4

 االتصاالتالدكتور كريم مزعل شبي / الوكيل االداري لوزارة  .5

 نائب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة –السيد زهير علي اكبر  .6

 اللواء المهندس حكيم جاسم جسام / مدير عام الهيئة العامة للكمارك وكالة / ممثال عن وزارة المالية  .7

 رالسيد محسن صدخان سلطان / مدير عام دائرة المرافق السياحية /  ممثالً عن وزارة السياحة واالثا .8

 السيد علي صبيح علي الساعدي / رئيس اتحاد الصناعات العراقي .9

 السيد محمد عبدالكاظم أحمد / مستشار أتحاد الغرف التجارية العراقية .10

 / ممثل  السيد بسام يوسف البناء / م.مديرعام شركة التأمين الوطنية / عن رئيس جمعية التأمين العراقية .11

                                                                                                                                التأمينشركات                                                                                                    

 جاسم / نائب رئيس أتحاد رجال االعمال العراقيين السيد حسين ذياب  .12

 السيد عبداالمير عبدالباقي القصاب / االمين العام لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق .13

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

 .             20/2/2014( في 1018لقانونية في وزارة النقل المرقم بالعــدد ) وذلك بموجب كتاب الدائرة ا

 

 

 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية:

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا المعدة مناقشة وإقرار آلية عمل اللجنة الوطنية الباب االول /  .1

 في وزارة النقل .بشكلها النهائي من قبل الدائرة القانونية     

  18/8/2014فقرات محضر االجتماعين الثاني والثالث للجنة الفنية المنعقدين في  الباب الثاني / مناقشة .2

 رت بها مـــن قبل اللجنة الوطنية وهي: على التوالي المطلوب أتخاذ قرا 30/9/2014    
 

النقل البري ، سكك الحديد ، طيران تشكيل لجنة فنية من وزارة النقل ) الدائرة الفنية ، الموانيء ،  .أ

مدني( ، وزارة المالية ) الكمارك ( ووزارة الداخلية ) المنافذ الحدودية( لفك التداخل وتنازع السلطات 

واالشتباك الحاصل بين اعمالها وتحديد السلطة العليا في المنافذ هل هي الكمارك ام الداخلية ) المنافذ 

 او الطيران المدني (.الحدودية ( ام النقل )الموانئ 

مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل األمانة التنفيذية لالستفسار عن اسباب عدم تشكيل  .ب

مجلس حماية المستهلك بالرغم من ترشيح الوزارات لممثليهم في المجلس وامكانية ترشيح مستشار أو 

 مدير عام وكالة ينوب عن الوكالء المرفوضين لرئاسة المجلس .
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 الدول المعتمدة األخرى لقبول ج. التأكيد على ضرورة توقيع مذكرات تفاهم بين جمهورية العراق و

 هادات الفحـص الصادرة من تلك الدول عمال" بمبدأ المعاملة بالمثل.شــ     

 د. التأكيد على ضرورة توقيع مذكرات تفاهم بين جمهورية العراق والدول المعتمدة األخرى لقبول 

 ــــــهادات الفحـص الصادرة من تلك الدول عمال" بمبدأ المعاملة بالمثل.شـ    

 الكمركي الدولي الموحد هـ . التأكيد على وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك بسرعة تطبيق النظام 

 ( وهو نظام عالمي لحوسبة العمليات الخاصة باإلدارات الكمركية ، في   (ASYCUDAاالسيكودا    

 .العراقية وتقديم  برنامج  زمني من قبل ممثل الكمارك في االجتماع القادم الكمارك     

 ة النقل وبأشراف واعتماد و. اقتراح انشاء مختبرات فحص متخصصة تمول من قبل تشكيالت وزار
 الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .وإدارة     

 ن خالل قيامها بتمويل شراء وتجهيز أجهزة سكانر شاملة ضد االستفادة من تجربة وزارة النقل م -1ز. 

 االشعاع والمخدرات والمتفجرات وكافة المواد العضوية وغير العضوية التي نصبت في ميناء ام     

 قصر لصالح الكمارك وسيتم نصب أجهزة مماثلة لها في مينائي خور الزبير وأبو فلوس والتأكيد     

 كوادرها على هذه األجهزة لتسريع عملية الفحص . لتدريبعلى وزارة البيئة     

تفاتح االمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توحياد اللجاان الخاصاة بااجهزة الفحاص وتحدياد الجهاة  - 2

 عن الفحص الحقا. المسؤولة 

 اقتراح ان تقوم وزارة السياحة واالثار بتشكيل مديرية  او هيئة تكون مسؤولة عن عملية تنظيم    .ح

 الزيارات الدينية داخل العراق وتتعاون مع وزارة النقل لوضع خطة عمل مشتركة من خالل تحديد     

 ئمة لنقلهم من اجل الزائرين األجانب والعراقيين ومسارات تنقلهم وتهيئة وسائل النقل المال اعداد    

 بتنظيم هذه الزيارات والقضاء على العشوائية والفوضى .  الوصول الى الهدف المنشود     

 

 قيام الهيئة العامة للطرق والجسور بالتنسيق مع مجالس المحافظات لصيانة وتأهيل وتوسيع  -1 .ط

 الطرق الفرعية لغرض استخدامها كطرق بديلة بدالً عن الطرق الرئيسية السريعة في حاالت     

 الطوارئ.    
 

 ل خانقين في محافظة ديالى بشك -مندلي  -التأكيد على ضرورة صيانة وتأهيل طريق قزانية  -2

 العراق خالل )والمسمى بطريق نفط خانة( لكونه الطريق الوحيد الرابط بين شمال ووسط  عاجل    

  .الظروف الحالية    

 ة االنبار، النخيب وكربالء في محافظ 160التأكيد على ضرورة تأهيل وصيانة طريق كيلو متر  -3

 عاجل لكونه الطريق الوحيد الرابط بين الحدود األردنية والسورية والعراق خالل الظروف  بشـكل   

 الحالية.     

 ي. تشكيل لجنة من المختصين تتألف من وزارات ) االتصاالت ، الداخلية ، التجارة ، المالية ، البنك 

 )قانون التوقيع االلكتروني  2012لسنة  78لوضع  خــارطة طريق لتطبيق القانون  رقم  المركزي(    

 والمعامالت االلكترونية (.    
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 ك. قيام األمانة التنفيذية بالتأكد هل أن ممثل شركات التأمين في العراق هي شركة التأمين الوطنية أم  

 . 2005( لسنة 10المشكل بموجب القانون رقم ) ديوان التأمين      

 يقوم البنك المركزي بوضع ضوابط محكمة بعمل المصارف الخاصة الراغبة بفتح االعتمادات  -1ل.        

 على ان  تكون مشروطة برأس المال لالعتماد عليها عند التعامل معها .               

 عمل تقييمات سنوية للمصارف الخاصة وتعامالتها وبضمنها المصارف العربية واالجنبية -2    

 العاملة في العراق ليسهل على الدوائر الحكومية التعرف على المصارف الرصينة  الغراض        

 التعامل معها .       

 تفعيل نشاط مصرفي الرشيد والرافدين وتحديث اساليب عملهما بما يؤمن دخولها مجال فتح  -3           
 االعتمادات كما كان متبعا في السابق.              

  كعضوفي اللجنة م. أستحصال موافقة اللجنة الوطنية على أشراك ممثل من الهيئة الوطنية لالستثمار

 للجنة الفنية.او الوطنية   

 7/7/2014مراجعة ما تم تنفيذه من مقررات االجتماع الثالث للجنة الوطنية المنعقد بتاريخ الباب الثالث:  .3
 

 

 وكانت أهم القرارات التي إتخذها هي ما يلي: 

البداء أتفق رئيس الجلسة وأعضاء اللجنة الوطنية الحاضرون على مراجعة آلية عمل اللجنة الوطنية  .1

الرأي وتقديم المالحظات حولها خالل فترة أسبوعين ليتم مناقشتها في االجتماع القادم للجنة الوطنية 

 . 8/12/2014الذي سيعقد في 

يكون حضورالوكيل الفني لوزارة النقل كعضو ممثالً عن الوزارة وباعتباره رئيساً للجنة الفنية لتسهيل  .2

 النقل والتجارة .

الوطنية على أشراك أعضاء جدد من وزارة النقل لعضوية اللجنة الفنية وهم  تمت موافقة اللجنة .3

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

 ، مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود . 

في   7504/26883كلة بموجب االمر الوزاري المشدراسة آلية فحص البضائع تتولى لجنة  .4

وزارة التجارة )رئاسة اللجنة( وعضوية الوزارات : وزارة النقل ، وزارة المالية )  من  1/10/2014

الكمارك ( ، وزارة الزراعة ، وزارة البيئة ، وزارة التخطيط ، وزارة التجارة وزارة الصحة  ، 

تحديد الجهة صاحبة السلطة وزارة الداخلية ، جهاز المخابرات الوطني ، وزارة العلوم والتكنولوجيا ، 

أصدار القرار النهائي بصالحية دخول وخروج البضائع مع تقديم دراسة  في المنافذ الحدودية في

متكاملة حول الموضوع وتحديد النقاط السلبية وااليجابية لكل جهة يفترض أن تكون صاحبة القرار في 

دية وكيفية التنسيق بين تلك الجهات التخاذ القرارات بالسرعة المناسبة أضافة الى أقتراح المنافذ الحدو

 أساليب حديثة لتقليل الفساد الحاصل في المنافذ الحدودية من خالل أستخدام التكنولوجيا الحديثة. 

 

ة المستهلك ( التأكيد على الجهات ذات العالقة ألستئناف عمل اللجنة لإلسراع في تطبيق قانون )حماي .5

لغرض السيطرة على حاالت الغش والتالعب في البضائع المتداولة في االسواق المحلية وتسهيل 

 عمليات أدخال البضائع في المنافذ الحدودية .
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مقترح اللجنة الفنية )ضرورة توقيع مذكرات تفاهم بين جمهورية العراق والدول يؤجل النظر في  .6

المعتمدة األخرى لقبول شـــــــهادات الفحـص الصادرة من تلك الدول عمال" بمبدأ المعاملة بالمثل( 

 .لغرض دراسته من قبل السيد رئيس الجلسة وأعضاء اللجنة الوطنية ليتم طرحه في االجتماع القادم  

  

 ( في الكمارك العراقية بأسرع وقت .  (ASYCUDAتؤيد اللجنة الوطنية تطبيق نظام االسيكودا .7

 

بيان أمكانية أنشاء مختبرات تضم لتقوم اللجنة الفنية بتشكيل لجنة مختصة من ممثلي الحهات المشاركة  .8

لمناقشته وأتخاذ القرار كل الجهات الفاحصة في المنافذ الحدودية وتقديم تقريراً بذلك للجنة الوطنية 

 المناسب به .

 
من خالل قيامها بتمويل شراء وتجهيز أجهزة سكانر شاملة ثمنت اللجنة الوطنية تجربة وزارة النقل  .9

ضد االشعاع والمخدرات والمتفجرات وكافة المواد العضوية وغير العضوية التي نصبت في ميناء ام 

وال يوجد مانع  لها في مينائي خور الزبير وأبو فلوسقصر لصالح الكمارك وسيتم نصب أجهزة مماثلة 

 من االستمرار بتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية االخرى .

اللجنة الفنية بقيام وزارة السياحة واالثار بتشكيل مديرية مقترح حصل موافقة اللجنة الوطنية على لم ت .10

اخل العراق وتتعاون مع وزارة النقل لوضع او هيئة تكون مسؤولة عن عملية تنظيم الزيارات الدينية د

ارات تنقلهم وتهيئة ــتركة من خالل تحديد اعداد الزائرين األجانب والعراقيين ومســخطة عمل مش

ائل النقل المالئمة لنقلهم من اجل الوصول الى الهدف المنشود بتنظيم هذه الزيارات والقضاء على ــوس

د مديرية المجاميع السياحية في وزارة السياحة واآلثار لهذا على أن يتم أعتما العشوائية والفوضى

الغرض مع وضع الخطط البديلة وهي التعاقد مع الشركات الخاصة لغرض نقل المجاميع السياحية 

 أبتداءاً من الحدود الى الوجهة المقصودة. 

 

 ءالمليونية في مناسبات عاشورااشراك وزارة السياحة واالثار في اللجان العليا لتنظيم الزيارات الدينية  .11

 وغيرها لهذا الغرض.

 

  خانقين في محافظة ديالى وطريق -مندلي  -وتأهيل طريق قزانية  تؤكد اللجنة الوطنية على صيانة .12

وأن يتم التنسيق من قبل الهيئة العامة للطرق  في محافظتي االنبار و كربالءكربالء  –كيلو النخيب  160

 ورصد التخصيصات المالية لذلك.  فظات لوضع أوليات لصيانة الطرق البديلةلس المحااوالجسور مع مج

 

تؤيد اللجنة الوطنية تشكيل لجنة من المختصين تتألف من وزارات ) االتصاالت ، الداخلية ، التجارة  .13

)قانون  2012لسنة  78، المالية ، البنك المركزي( لوضع  خــارطة طريق لتطبيق القانون  رقم 

 االلكتروني والمعامالت االلكترونية (.التوقيع 

 

 تؤيد اللجنة الوطنية ما ورد بكتاب ديوان التأمين بأن من يمثل شركات التأمين هو جمعية التأمين  .14

  10( من القانون رقم 84العراقية ممثلة برئيسها السيد صادق فاضل عليوي بموجب أحكام المادة ) 

 . 2005لسنة   
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 بوضاع ضاوابط محكماة بعمال المصاارف الخاصاة الراغباة بفاتح االعتمااداتيقوم البنك المركازي أ.  .15

 على ان تكون مشروطة برأس المال لالعتماد عليها عند التعامل معها .   

 عمل تقييمات سنوية للمصارف الخاصة وتعامالتها وبضمنها المصارف العربية واالجنبية العاملة ب.  

 في العراق ليسهل على الدوائر الحكومية التعرف على المصارف الرصينة الغراض التعامل   

 .معها   
 

 ج. تفعيل نشاط مصرفي الرشيد والرافدين وتحديث اساليب عملهما بما يؤمن دخولها مجال فتح   
 كان متبعا في السابق. االعتمادات كما   

من الهيئة الوطنية لالستثمار لعضوية اللجنة الوطنية  أضافة ممثلموافقة اللجنة الوطنية على حصلت  .16

لتسهيل النقل والتجارة بدرجة ال تقل عن مستوى وكيل وزارة مع أضافة ممثل للهيئة أعاله لعضوية 

 اللجنة الفنية بدرجة ال تقل عن مدير عام .

 

 11/2014/ 19االجتماع الرابع للجنة الوطنية 
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ا  برئاسة السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل  17/12/2014بتاريخ  خامسالاالجتماع تم عقد : خامسا
( أعضاء 10وحضره )بمهام أخرى وزير النقل /  ة بسبب أنشغال المهندس باقر جبر الزبيديوزارة التجار
  :همو( 17من مجموع )

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

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة –مهدي ضمد القيسي الدكتور  .2

 الدكتور كريم مزعل شبي / الوكيل االداري لوزارة االتصاالت .3

 السيد قاسم عناية فرز / مدير عام دائرة تخطيط القطاعات / ممثالً عن وزارة التخطيط  .4

 الدكتورة رجاء عزيز بندر/ ممثلة عن البنك المركزي العراقي  .5

 السيد عبدالستار جبار شاكر /مستشار الهيئة العامة للكمارك/ ممثال عن وزارة المالية  .6

 السيد محسن صدخان سلطان / مدير عام دائرة المرافق السياحية / ممثالً عن وزارة السياحة واالثار .7

 مثل السيد صادق فاضل عليوي /مديرعام شركة التأمين الوطنية / رئيس جمعية التأمين العراقية/ م .8

 التأمين شركات     

 السيد أمير كامل وني / ممثالً عن  رئيس اتحاد الصناعات العراقي .9

 السيد عبداالمير عبدالباقي القصاب / االمين العام لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق .10

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

 .             20/2/2014( في 1018وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعــدد ) 

 

 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية:

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا المعدة بشكلها النهائي مناقشة وإقرار آلية عمل اللجنة الوطنية  .1

 من قبل الدائرة القانونية في وزارة النقل.     

 فحص المواد / د –قرار االجتماع الثاني للجنة الفنية / الباب الثاني  .2

  لقبول  والدول المعتمدة األخرى التأكيد على ضرورة توقيع مذكرات تفاهم بين جمهورية العراق    

 شـــــهادات الفحـص الصادرة من تلك الدول عمال" بمبدأ المعاملة  بالمثل.    

 

 وكانت أهم القرارات التي إتخذها هي ما يلي: 

تمت الموافقة على صيغة اآللية الحالية بأطارها العام على أن يتم أجراء بعض التعديالت الشكلية عليها  .1

السادة أعضاء اللجنة الوطنية حولها الى الدائرة القانونية في وزارة ويتم أحالة المالحظات المقدمة من 

النقل وباشراف السيد مديرها العام لغرض دراستها وأعادة صياغتها بشكلها النهائي خالل أسبوع واحد 

وبما ال يتعارض مع التعليمات الخاصة بتشكيل اللجنة وبما ينسجم مع السياقات القانونية المتبعة ليتم 

 ا ضمن هذا المحضر للمصادقة عليها .رفعه

 
 يمكن توقيع مذكرات تفاهم  ثنائية في هذا المجال مع وجوب تثبيت الشرطين التاليين:  .2



  38 

                                                                  2014- 2013التقرير السنوي لعامي      

 أن تراعى المواصفات القياسية المعتمدة في جمهورية العراق . .أ
 أن ال تتعارض مع القوانين والتعليمات المحلية لكال البلدين . .ب
 
 

 
 

 12/2014/ 17للجنة الوطنية  خامساالجتماع ال
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 الرابع  الفصل

 ةـــاعات اللجنة الفنيـــاجتم 
 لتسهيل النقل والتجارة 

 في منطقة االسكوا
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 اجتماعات اللجنة الفنية:  الرابع الفصل
 

برئاسة السيد بنكين ريكاني / الوكيل الفني لوزارة النقل  18/3/2014االجتماع األول بتاريخ  عقد أوالا:

 : ( وهم34من مجموع )عضو( 25وحضره )
 

 السيد عمران راضي ثاني / مدير عام الشركة العامة لمواني العراق / وزارة النقل  .1

 السيد رافع يوسف عباس / مدير عام الشركة العامة للنقل البحري / وزارة النقل  .2

 لدين / مدير القسم التجاري / الشركة العامة للنقل البحري / وزارة النقلالسيد آياد كمال ا .3

 السيد سالم جبر سلوم / مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد وكالة / وزارة النقل  .4

 السيد عباس عمران موسى / مدير عام الشركة العامة للنقل البري / وزارة النقل  .5

 السيد علي صاحب علي / مدير عام الدائرة الفنية / وزارة النقل  .6

 السيد خالد صالح الدين محمد مراد / مدير عام الدائرة االقتصادية / وزارة المالية  .7

 العميد ابراهيم مزيد عبد هللا / ممثال" عن المدير العام / مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية  .8

 اللواء مؤيد ناجي الشمري / عن مدير عام المديرية العامة للمنافذ للحدودية / وزارة الداخلية  .9

 اللواء نجم عبد ظاهر / معاون مدير عام المديرية العامة لالستخبارات / وزارة الداخلية  .10

 زارة الداخلية العميد زهير حفار عبد السادة الوائلي / مدير شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة / و .11

 وزارة  السيد عامر عبد الرزاق عبد اللطيف / معاون مدير عام دائرة االستثمارات بدال" عن المدير العام / .12

 الصناعة والمعادن     

  السيدة نسرين سامي سوادي / مدير عام دائرة السيطرة النوعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة .13

 ط                                                                                      النوعية / وزارة التخطي     

 /  السيدة لمياء عبد الرضا جابر / معاون مدير عام دائرة تخطيط القطاعات عن مدير عام الدائرة .14

 وزارة التخطيط       

 ني السيد حقي إسماعيل إبراهيم / مدير عام / جهاز المخابرات الوط .15

 الخبير المهندس عبد الحسين مطشر / معاون المدير العام الفني للشركة العامة لالتصاالت والبريد عن  .16

 العام / وزارة االتصاالت المدير     

 الخبير المهندس سعد باقر الشكرجي / معاون المدير العام الفني للشركة العامة لخدمات الشبكة الدوليـة  .17

 / وزارة االتصاالت   العامللمعلومات عن المدير      

 عدنان شنون عاتي االسدي / معاون مدير عام دائرة األمور الفنية عن المدير العام / وزارة الصحة  د. .18

 السيدة بشرى علي احمد / مدير عام مركز الوقاية من االشعاع / وزارة البيئة  .19

 السيد محمود عبد الجبار موسى / مدير عام دائرة المجاميع السياحية / وزارة السياحة واالثار  .20

 الدكتور صالح حسين جبر / مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور / وزارة الزراعة  .21

 جارية السيد مؤنس خزعل / ممثال" عن السيد عبد الحسين جبر المباركة / امين عام اتحاد الغرف الت .22

 الدكتور خيون حسن محمود / ممثل شركات التأمين الوطنية  .23

 السيد ليث حسن عبد الرزاق شمسة / عضو مجلس اتحاد الصناعات العراقي  .24

 السيد حسين ذياب جاسم / نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين  .25
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 ة بأجراءات تشكيل إدارة االتحاد العراقيين لوجود نزاعات قضائية خاصلم يتم تحديد ممثل اتحاد الناقلين 

 .             20/2/2014( في 1018وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعــدد ) 

 
 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية:

 

 ( كلمة ترحيبية ألعضاء اللجنة الحاضرين.1الفقرة )

 . اللجنة الوطنية ومهامها من قبل األمين التنفيذي للجنة الوطنية( عرض شرائح الكترونية عن 2الفقرة )

( تعريف السادة أعضاء اللجنة الفنية بمهامها وواجباتها واهم المعوقات والمشاكل التي تواجه عملية 3الفقرة )

 تسهيل النقل والتجارة في العراق ، تم استعراض المشاريع المستقبلية في مجال الطرق ، السكك الحديد

والموانيء والمطارات، وتم مناقشة المعوقات والمشاكل التي تواجه عملية دخول البضائع والتي تسهم في 

 افسادها وزيادة اقيامها واهمها :                                       

  تعدد جهات الفحاص مماا ياؤدي الاى تاأخير ارساال البضااعة الاى وجهتهاا المعنياة السايما الماواد الغذائياة -أ
 والمواد التي تخضع للفحص االشعاعي .      
 عدم تحديد الجهة المسؤولة عن االتالف مما ينجم عن اضرار في البيئة وتكديس البضائع في الموانيء  -ب

 وترتب أجوراستبقاء عالية على التجار  .    

 ت الفاحصة .عدم التوافق في عمل وزارة التخطيط والهيئة العامة للكمارك من حيث اعتماد الشركا -ج

 ( لساانة 78مقتاارح وزارة االتصاااالت تطبيااق قااانون التوقيااع االلكترونااي والمعااامالت االلكترونيااة رقاام ) -د 

 لتقليص المدة الزمنية التي تستغرق في انجاز المعامالت مما ينتج عنه سرعة في إنجازها وتقليل  2012    

 لي تسهيل عملية النقل والتجارة .الكلف والقضاء على الفساد اإلداري والمالي وبالتا    

 ( لما له من  electronic visa online applicationالعمل على تطبيق التأشيرة االلكتروني )-هـ 

 تأثير كبير على عملية تسهيل دخول التجار والمستثمرين وسواق الشاحنات والسواح .    

 )االسيكودا (   ASYCUDAالعالمي لحوسبة العمليات الخاصة باالدارات الكمركية  مقترح تطبيق النظام -و
 في عمل الهيئة العامة للكمارك في العراق .    

 ( ساعة  24اعتماد برامج عمل جديدة الكترونية للمنافذ الحدودية والعمل بنظام الـ ) -ز

 انشاء مختبرات في الموانيء والنقاط الحدودية . -ح 

 : تم تأجيل انتخاب نائب رئيس اللجنة الفنية الى االجتماع الثاني .مالحظة 

اوصت اللجنة الفنية بعرض التوصيات التالية على اللجنة الوطنية لغرض اتخاذ ( التوصيات : 4الفقرة )
  القرار المناسب بشأنها وهي :

 تحديد الجهة المسؤولة عن اتالف المواد الغذائية او البضائع األخرى التالفة أو المرفوضة في الموانئ  .1

 والمنافذ الحدودية والتي يتعذر إعادة تصديرها .     

 ضرورة توحيد الجهات الفاحصة للبضائع وخاصة المواد الغذائية في الموانئ والمنافذ الحدودية   .2

 مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب .                                          واستحصال موافقة      
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 احالل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا محل )اللجنة العليا للنقل المستدام (  .3

 للجنتين .الواردة في مشروع قانون  النقل المستدام لتشابه األعضاء والمهام والواجبات بين ا   

 
 18/3/2014االجتماع االول للجنة الفنية 

 
 

ا:  برئاسة السيد بنكين ريكاني / الوكيل الفني لوزارة النقل  18/8/2014االجتماع الثاني بتاريخ عقد ثانيا

 : ( وهم34من مجموع ) ( عضو28وحضره )

 

 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

 اللواء المهندس محمد بدر ناصر/ مدير عام / مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية  .3

 جي الشمري/ معاون مدير عام المديرية العامة للمنافذ للحدودية  ممثال" عن المدير العام / العميد مؤيد نا .4

 وزارة الداخلية  

 العميد محمد حسين حسن الخزرجي / مدير شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخلية  .5

 ام في جهاز المخابرات الوطنيالسيد عادل محمد حسن / معاون مدير عام  /  ممثال" عن المدير الع .6

 السيد صالح الدين حامد جعاطة / مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة / وزارة المالية .7

 السيد كاظم علي عبد هللا / مدير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة المالية  .8

  السيد عبد الستار جبار شاكر / المستشار القانوني في الهيئة العامة للكمارك  ممثال" عن المدير العام /  .9

 وزارة المالية 
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 السيدة نسرين سامي سوادي / مدير عام دائرة السيطرة النوعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة  .10

 / وزارة التخطيط  النوعية 

  / جابر / معاون مدير عام دائرة تخطيط القطاعات ممثلة عن مديرعام الدائرة السيدة لمياء عبد الرضا .11

 وزارة التخطيط  

 عن المدير  المهندس محمد قصي عبد الصاحب / معاون مدير عام  الهيئة العامة للطرق والجسور ممثالً  .12

                                                                                                                                                            واالسكانالعام / وزارة االعمار 

 السيد عبد المجيد عبد الحميد عبد المجيد  / معاون مدير عام  ممثال" عن مدير عام الشركة العامة   .13

                                                                                                                                                    االتصاالتلالتصاالت والبريد / وزارة  

 السيدة هالة عبد الرزاق / مدير قسم البرامجيات  ممثلة عن المدير العام / الشركة العامة لخدمات الشبكة .14

                                                                                                                                                         االتصاالتالدوليـــــة  للمعلومات / وزارة  

 ة البيئة السيدة بشرى علي احمد / مدير عام مركز الوقاية من االشعاع / وزار .15

 السيدة فاطمة شياع ناجح / مدير قسم المكتب السياحي ومدير المكتب ممثلة عن مدير عام دائرة المجاميع  .16

 السياحية / وزارة السياحة واالثار  

 السيد عامر عبد الرزاق عبد اللطيف / معاون مدير عام دائرة االستثمارات ممثال" عن المدير العام  /  .17

 ادنوزارة الصناعة والمع 

 السيد علي صاحب علي / مدير عام الدائرة الفنية / وزارة النقل  .18

 السيد رافع يوسف عباس / مدير عام الشركة العامة للنقل البحري / وزارة النقل  .19

 السيد سالم جبر سلوم / مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد وكالة / وزارة النقل  .20

 السيد ناصر حسين بندر / مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني / وزارة النقل  .21

 السيد مازن داود  سلمان/ مسؤول ممثلية الموانيء ممثال" عن مدير عام الشركة العامة لمواني   .22
 العراق / وزارة النقل  
 لنقل السيد عباس عمران موسى / مدير عام الشركة العامة للنقل البري / وزارة ا .23

 السيدة هيام علي عبد عون / معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة التجارة  .24

 السيد عبد الحسين جبر المباركة  /  امين عام اتحاد الغرف التجارية .25

 . السيد حسين ذياب جاسم / نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين 26

 /ممثل شركات التأمين لزراعي  في شركة التأمين الوطنيةأمين االدكتور خيون حسن محمود / مدير فرع الت .27

 السيد ليث حسن عبد الرزاق شمسة / نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي .28

 

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

 .  20/2/2014( في 1018وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعـدد ) 

 
 

 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية:
 

 الباب األول : 

 انتخاب نائب رئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة
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تقديم عرض موجز يبين مراحل العمل المنجزة في مشروع البنية التحتية :الباب الثاني / فحص المواد 

الجهاز للجودة والذي له عالقة بآلية تنظيم العمل الخاص بتوحيد إجراءات الفحص  من قبل مدير عام 

 المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

 النقل / لثالثاالباب 

الموانيء وعربات النقل ) القطارات وسيارات الحمل ( لغرض قيام وزارة النقل بتدعيم قدراتها من  /أ 

توفير السرعة والوقت بنقل االستيرادات العراقية بأسرع وقت ممكن لتجنب التلف او السرقة بالتعاون مع 

 وزارتي الداخلية والدفاع .

 قل الزوار دام قطار لنكم الستخ15انشاء سكة حديد تشمل كل منافذ كربالء الرئيسية وعلى بعد  .1/ ب
 المحافظة  .خارج وداخل          
 انشاء سكة حديد من زرباطية الى كربالء وذلك للزخم الكبير في اعداد الزائرين الوافدين عن طريق  .2

 .  المنفذ          
 انشاء مرآب للسيارات عند نهايات حدود السكة الحديدية خارج كربالء الستيعاب النقل الى . 3

 األخرى . المحافظات            
 تخصيص مجموعة من الحافالت قرب موقع بدء انطالق القطار من داخل كربالء المقدسة لنقل . 4

  الة عدم الرغبة باستخدام القطار تكون السكة الحديدية أرضية في المسافة خارج حفي  الزوار          

 . علقة داخلها مع تفرعها قرب المراقدوم المحافظة          

 تكون السكة الحديدية أرضية في المسافة خارج المحافظة ومعلقة داخلها مع تفرعها قرب المراقد  . .5

 الذي يتضمن إيقاف التسهيالت  2/5/2012( في 15605إعادة النظر لقرار وزارة النقل المرقم ) .1/ ج

 الممنوحة للشركات المختلطة المساهمة .        

  ان عدم السماح للشركات المختلطة بالتعاقد مع وزارات الدولة كافة اال عن طريق الشركة العامة للنقل .2

 البري يؤثر سلبا" على نشاط هذه الشركات في تحقيق موارد لها لغرض ديمومة العمل .   

 ع شركات ان اسطول شاحنات الشركات المختلطة المملوكة ال تفي بالغرض اال عن طريق التعاقد م .3

 في مجال النقل  2003القطاع الخاص فالمقترح هو عودة العمل بالسياقات المعمول بها قبل عام     

  وتفعيل عمل لجنة التنقالت بين الشاحنات والشركات .    

ضرورة وضع برنامج زمني النتشال الغوارق في الموانيء العراقية والتي تؤدي بدورها الى مشاكل  د/

التآكل والجرف بشط العرب ، الن الغوارق تؤثر على االقتصاد العراقي من خالل عرقلة المالحة اكبر مثل 

 التجارية للسفن .

 

 التجارة : / لرابعا بابال

قيام وزارة التجارة بوضع الضوابط االستيرادية وتوفير الفرص للشركات التجارية وللتجار العراقيين 

العالمية ذات الجودة العالية لتحقيق وفورات مادية بسبب مواصفات السلعة الستيراد البضائع من المناشيء 

  وعمرها وجودتها .

 التامين : / خامسال بابال

 حث شركات التأمين العراقية للتأمين على البضائع المستوردة للقطاع الخاص العراقي وحسب رغبة  -أ

 .صاحب البضاعة بعد التنسيق ما بين القطاع الخاص وادارات هذه الشركات     
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 السماح لشركات التأمين الخاصة بمزاولة عملها اسوة بشركات القطاع العام وخاصة بما يتعلق بنقل  -ب

 لسنة  10من قانون رقم  81البضائع وإصدار اغطية تأمين في المنافذ الحدودية وعمال" بأحكام المادة     

 الذي يتضمن شراء خدمات التأمين من أي شركة تأمين مجازة بموجب القانون دون تحديد ان  2005    

  كانت الشركة قطاع عام او خاص.     

 

  المنافذ الحدودية/ سادسال باب ال

االهتمام بالمنافذ الحدودية من ناحية األبنية من قاعات انتظار الئقة ومرافقها وخدمات العابرين وأجهزة 

المراقبة ) كاميرات( وكادر وظيفي مؤهل بكافة االختصاصات ) ترجمة ، صحة ، سياحة ، امن يعكس 

 صورة راقية وحضارية عن العراق ( 

 

 الطرق والجسور /بع ساال بابال

 

 توسااعة الطاارق الحاليااة وانشاااء طاارق بديلااة سااواء أرضااية او طريااق متاارو او معلقااة السااتيعاب حركااة  -أ

 الباصات والسيارات الخدمية وتحقيق االنسيابية  .    

 .انشاء طرق سريعة حولية تربط المدن فيما بينها  -ب

 

 االتصاالت:/ ثامنال باب ال

مناقشة تقديم الدعم الالزم للشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية لتسهيل إجراءات تنفيذ مشروع ) انشاء 

 .البنى التحتية لقانون التوقيع االلكتروني ( والذي تنوي الشركة االعالن عنه قريبا" 

 البيئة:/ تاسعال باب ال

  لذلك وتعاون الجهات األخرى . مناقشة موضوع عدم إمكانية الفحص االشعاعي وعدم وجود الدعم

 شؤون االقامة:/ عاشرال باب ال

تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين بكفالة رجل اعمال عراقي وكذلك لسواق الشاحنات األجانب والتي 

فوان وتفعيل وتسهيل حركة الترانزيت من الكويت الى ستحمل البضائع للعراق وخصوصا" فيما يتعلق بمنفذ 

 . وبالعكس تركيا وسوريا

 اللجنة الوطنية / حادي عشرالالباب 

المصادق عليه من قبل معالي  10/4/2014مناقشة محضر االجتماع الثاني للجنة الوطنية المنعقد بتاريخ  

وزير النقل / رئيس اللجنة الوطنية وتشكيل اللجان الفرعية المتخصصة بإتالف المواد المرفوضة وتوحيد 

 جهات الفحص.

 عشر /اللجنة الفنيةثاني الباب ال

 18/3/2014متابعة ما تم تنفيذه من مقررات االجتماع األول للجنة الفنية المنعقد بتاريخ 

 وكانت أهم القرارات التي إتخذها هي ما يلي: 

اعتماد نفس السياق المطبق في اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة بأن يكون ممثلي وزارتي التجارة  .1

والمالية نائبين لرئيس اللجنة الفنية ، فلذلك يكون السيد هاشم محمد حاتم / مدير عام دائرة العالقات 
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يد خالد صالح الدين محمد مراد / االقتصادية الخارجية في وزارة التجارة نائباً اول لرئيس اللجنة والس

 مدير عام الدائرة االقتصادية في وزارة المالية نائباً ثانياً .

لتشاكيل لجناة  10/4/2014التأكيد على قرار اللجنة الوطنياة لتساهيل النقال والتجاارة المتخاذ بتااريخ أ /  .2

لسايطرة النوعياة( ، النقال ، التخطايط ) الجهااز المركازي للتقيايس وا :فنية خاصاة مان كال مان وزارات

البيئة ، الصحة ، التجارة ، المالية )الكمارك ( الزراعة ، العلوم والتكنولوجيا ، الداخلية ، االمن الوطني  

لدراسااة آليااة الفحااص المطبقااة فااي الوقاات الحاضاار والمشاااكل والمعوقااات التااي تواجههااا بهاادف توحيااد 

 الجهات الفاحصة للبضائع .  

تشكيل لجنة فنية من وزارة النقل ) الدائرة الفنية ، الموانيء ، النقل البري ، سكك الحديد ، طيران  /ب

مدني( ، وزارة المالية ) الكمارك ( ووزارة الداخلية ) المنافذ الحدودية( لفك التداخل وتنازع السلطات 

هي الكمارك ام الداخلية ) المنافذ واالشتباك الحاصل بين اعمالها وتحديد السلطة العليا في المنافذ هل 

                                                                 الحدودية (  ام النقل ) الموانيء  او الطيران المدني ( .                                                                       

 ومطالبة وزارة الصناعة 2010( لسنة 1ية المستهلك  رقم )ضرورة اإلسراع بتطبيق قانون حما/ ج

                                        م  تقرير عن أسباب عدم تطبيق القانون لحد االن خالل االجتماع القادم .                                                          ــتقدي

تفاهم بين جمهورية العراق والدول المعتمدة األخرى لقبول  التأكيد على ضرورة توقيع مذكرات-د

 حــــــص  الصادرة من تلك الدول عمال" بمبدأ المعاملة بالمثل   .             الفشهادات 

التأكيد على وزارة المالية / الهيئة العاماة للكماارك بسارعة تطبياق النظاام الكمركاي الادولي الموحاد  /ـه

(| وهو نظام عالمي لحوسبة العمليات الخاصة بااإلدارات الكمركياة ، فاي   (ASYCUDAاالسيكودا  

 الكمارك العراقية  وتقديم برنامج  زمني من قبل ممثل الكمارك في االجتماع القادم .                        

 اقتراح انشاء مختبرات فحص متخصصة تماول مان قبال تشاكيالت وزارة النقال وبأشاراف واعتمااد  /و

                                  ارة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية   .                                                                              وإد

االستفادة من تجربة وزارة النقل من خالل قيامها بتمويل شراء وتجهيز أجهزة سكانر شاملة ضد  /ز

والمخدرات  والمتفجرات وكافة المواد العضوية وغير العضوية التي نصبت في ميناء ام االشعاع 

قصر لصالح الكمارك و سيتم نصب أجهزة مماثلة لها في مينائي خور الزبير وأبو فلوس والتأكيد 

 لتدريب كوادرها على هذه األجهزة لتسريع عملية الفحص.   ى وزارة البيئةــعل

 

وزارة السااياحة واالثااار بتشااكيل مديريااة او هيئااة تكااون مسااؤولة عاان عمليااة تنظاايم اقتااراح ان تقااوم  .3

الزيارات الدينية داخل العراق وتتعاون ماع وزارة النقال لوضاع خطاة عمال مشاتركة مان خاالل تحدياد 

اعااداد الزائاارين األجانااب والعااراقيين ومسااارات تاانقلهم وتهيئااة وسااائل النقاال المالئمااة لاانقلهم ماان اجاال 

 لى الهدف المنشود بتنظيم هذه الزيارات والقضاء على العشوائية والفوضى .الوصول ا

 

ال تمتلاك اساطول نقال المسااهمة المختلطة النقل شركات ان  من خالل التطبيق العملي لوزارة النقل تبين .4

وتساتغل غطااء الدولاة فاي منحهاا امتياازات النقال بادون وال وسائل إنتاجياة وتماارس عملياات االحتكاار 

منافسة بل انها تحولت الى شركات للمضاربات العقارية بهدف الحصول علاى األربااح بأسااليب مختلفاة 

 تتعارض مع قوانين السوق الحرة وبعيدة عان طبيعاة نشااطها االقتصاادي المحادد فاي قاوانين تأسيساها .
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 النقاال الماارقم وبنااء علااى مااا تقاادم اتخاذت اللجنااة الفنيااة قراراهااا باارفض طلاب أعااادة النظربقاارار وزارة 

الاذي يتضامن إيقااف التساهيالت الممنوحاة  للشاركات المختلطاة المسااهمة  2/5/2012( في 15605) 

 البتعادها عن الهدف األصلي الذي أنشئت من اجله .
 

تكليف ممثل وزارة التجارة بتقديم تقريار عان مراحال اصادار ضاوابط وتعليماات االساتيراد والتصادير  .5

 القادم للجنة الفنية .للبضائع خالل االجتماع 

قيااام شااركات التااأمين العراقيااة العامااة والخاصااة بأعااادة النظاار بشااروطها ومحاولااة تبساايطها مااع السااعي  .6

الحثيث للترويج لخدماتها وبيان امتيازاتها مقارنة بالشركات األجنبية والعمال علاى الوصاول الاى مواقاع 

مان اجال تساويق التاأمين العراقاي ماع  عمل المستوردين والمصدرين فاي القطااعين الحكاومي والخااص

التأكيد على ان اختيار المصدر او المستورد الي شركة تأمين هو اختيار حر ومفتوح ويعتمد علاى مبادأ 

 المنافسة .  

، يطلب من اتحاد رجال االعمال العراقيين  2005( لسنة 10ضرورة االلتزام بتعليمات القانون رقم )  .7

التي تواجه شركات التأمين العراقية الخاصة  في مجال عملها  تقديم إيضاح مفصل عن المشاكل

 وتنافسها مع شركات التأمين الحكومية العراقية . 

 أ. يقااوم ماادير عااام المنافااذ الحدوديااة بتقااديم تقرياار متابعااة عاان مراحاال انشاااء وتطااوير المنافااذ الحدوديااة .8

 .وإصدار قانونها الجديد خالل االجتماعات القادمة  

تحة األمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل األمانة التنفيذية لغرض االستفسار من مجلس ب. يتم مفا

( مئتان وخمسون الف دينار وإعادة النظر بهذه الرسوم 250محافظة واسط عن موضوع استيفاء مبلغ )

وصول البضائع الى المستهلكين إضافة الى زيادة  كونها ترهق سائقي الشاحنات وتساهم في تأخير

 سعارها ، وتعميم ذلك على كافة مجالس المحافظات .أ

 ج

 أ. قيام الهيئة العامة للطرق والجسور بالتنسيق مع مجالس المحافظات لصيانة وتأهيل وتوسيع الطرق  .9

 الفرعية لغرض استخدامها كطرق بديلة بدال" عن الطرق الرئيسية السريعة في حاالت الطوارئ.   

 

 ب. التأكيد على ضرورة صيانة وتأهيل طريق قزانية مندلي خانقين في محافظة ديالى بشكل عاجل 
 )والمسمى بطريق نفط خانة( لكونه الطريق الوحيد الرابط بين شمال ووسط العراق خالل      
 الظروف الحالية.      

 في محافظة االنبار ،النخيب وكربالء  160التأكيد على ضرورة تأهيل وصيانة طريق كيلو متر  -ج  
 بشكل عاجل لكونه الطريق الوحيد الرابط بين الحدود األردنية والسورية والعراق خالل الظروف       
 الحالية.       

 
 بيق قانون التوقيع االلكتروني رقم أ. مفاتحة البنك المركزي العراقي لالستفسار عن أسباب تأجيل تط .10

 مع بيــــــان مراحل إقرار قانوني الدفع االلكتروني والجرائم االلكترونية.  2012( لسنة 78)    
 

 تشكيل لجنة من المختصين تتألف من وزارات  ) االتصاالت ، الداخلية ، التجارة ، المالية ، البنك ب.
  2012لسنة  78لوضع خـــــارطة طريق لتطبيق القانون  رقم   المركزي (    
 

تقوم  وزارة البيئة بأرسال فريق عمل متخصص الى ميناء ام قصر الجراء الكشف على بوابات سكانر  .11

المجهزة من قبل وزارة النقل والمنصوبة هناك وتقديم تقرير الى اللجنة الفنية خالل االجتماع القادم عن 
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تسبي وزارة البيئة على هذه األجهزة لالستفادة منها في  اجراء الفحوصات الشعاعية كيفية تدريب من

 على البضائع .

قيام الشركة العامة للنقل البري بتزويد مديرية شؤون اإلقامة في وزارة الداخلية بقارار مجلاس الاوزراء  .12

راقياة وفاق مبادأ المعاملاة المتعلق بالسماح لسائقي الشاحنات والسيارات اإليارانيين بادخول األراضاي الع

 بالمثل ومتابعة الموضوع وتزويد اللجنة الفنية بالنتائج . 

التأكياااد علاااى ممثلاااي الاااوزارات المعنياااة باإلساااراع بتزوياااد األماناااة التنفيذياااة بأساااماء ممثليهاااا فاااي  .13

لجنتااااي توحيااااد جهااااات الفحااااص واتااااالف البضااااائع لغاااارض اصاااادار األواماااار الوزاريااااة ومباشاااارة 

 ما .اللجنتين بمهامه

التأكيد على ممثلي الوزارات المعنية باإلسراع بتزويد األمانة التنفيذية بأسماء ممثليها فاي لجنتاي توحياد  .14

  جهات الفحص واتالف البضائع لغرض اصدار األوامر الوزارية ومباشرة اللجنتين بمهامهما.

 18/8/2014  االجتماع الثاني للجنة الفنية

 

ا:  برئاسة السيد بنكين ريكاني / الوكيل الفني لوزارة  30/9/2014الثالث بتاريخ االجتماع تم عقد ثالثا
 : ( وهم34من مجموع ) عضو( 24وحضره ) النقل

 
 السيد هاشم محمد حاتم / مدير عام دائرة العالقات االقتصادية الخارجية / وزارة التجارة  .1

 االقتصادية / وزارة الماليةالسيد خالد صالح الدين محمد مراد / مدير عام الدائرة  .2

 العميد أبراهيم مزيد عبدهللا / ممثال "عن مدير عام  مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية  .3
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 اللواء مؤيد ناجي الشمري/ معاون مدير عام المديرية العامة للمنافذ للحدودية  ممثال" عن المدير العام /  .4

 زارة الداخلية و

 مدير شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخلية  ممثال" عن  خليل/ العقيد إبراهيم عبدالسالم .5

 السيد عادل محمد حسن / معاون مدير عام  /  ممثال" عن المدير العام في جهاز المخابرات الوطني .6

 السيد صالح الدين حامد جعاطة / مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة / وزارة المالية .7

 كاظم علي عبد هللا / مدير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة المالية  السيد .8

 /السيد عبد الستار جبار شاكر / المستشار القانوني في الهيئة العامة للكمارك  ممثال" عن المدير العام  .9

 وزارة المالية  

 عراقي السيد وليد عيدي عبد النبي / مدير عام االحصاء  واألبحاث / البنك المركزي ال .10

 السيد قاسم عناية فرز / مدير عام دائرة تخطيط القطاعات / وزارة التخطيط  .11

 ممثال" عن مدير العام الهيئة العامة للطرق والجسور/ وزارة االعمار  المهندس جودت كاظم عليوي / .12

 واإلسكان 

 الزراعةالدكتور صالح حسين جبر / مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور / وزارة  .13

 السيد عبد المجيد عبد الحميد عبد المجيد/ معاون مدير عام  ممثال عن مدير عام الشركة العامة  .14

                                                                    لالتصاالت والبريد / وزارة االتصاالت                                                                                           

 السيد محمد فالح حسن ممثال عن المدير العام / الشركة العامة لخدمات الشبكة الدوليــة للمعلومات /  .15

 االتصاالت   وزارة  

 السيد صالح عبدالحسن حيدر / مدير متابعة المكاتب السياحية ممثال عن مدير عام دائرة المجاميع السياحية  .16

 السياحة واالثاروزارة  

 عن المدير العام / وزارة السيد عامر عبد الرزاق عبد اللطيف / معاون مدير عام دائرة االستثمارات ممثالً  .17

 لصناعة والمعادنا 

 السيد علي صاحب علي / مدير عام الدائرة الفنية / وزارة النقل  .18

 / وزارة النقل  السيد سالم جبر سلوم / مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد وكالة .19

 السيد مازن داود  سلمان/ مسؤول ممثلية الموانيء ممثال" عن مدير عام الشركة العامة لمواني العراق  .20

 وزارة النقل  

 السيد حسين محمد عبدهللا / رئيس هيئة القرض الياباني / ممثال" عن مدير عام الشركة العامة لمواني  .21

 العراق / وزارة النقل  

 لكاظم احمد / مستشار رئيس االتحاد /ممثال" عن امين عام اتحاد الغرف التجاريةالسيد محمد عبدا .22

 السيد حسين ذياب جاسم / نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين .23

 الدكتور خيون حسن محمود / مدير فرع التأمين الزراعي  في شركة التأمين الوطنية / ممثل شركات  .24

 أمين الت 

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

 .  20/2/2014( في 1018وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعـدد ) 

 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية:
األردنية   –ائح الكترونية عن نشاطات وانجازات اللجنة العراقية شرتقديم عرض  -أ  الباب االول : عرض

من قبل الدائرة المشتركة للنقل البري )اللجنة المشتركة لتسهيل النقل والتجارة بين  العراق واألردن سابقا" ( 

 .الفنية في وزارة النقل
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 من قبل عرض احصائيات منظمة جايكا اليابانية حول تمويل إعادة تأهيل مينائي ام قصر وخور الزبير  -ب 

 . الشركة العامة للموانئ   

االجابات المطلوبة من السادة اعضاء اللجنة الفنية في االجتماع الثاني المنعقد في  -لثاني الباب ا

18/8/2014 

 المواد (فحص  –)قرارات الباب الثاني      

لتشكيل لجنة  10/4/2014فقرة )أ( التأكيد على قرار اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة المتخذ بتاريخ 

فنية خاصة من كل من وزارات ) النقل ، التخطيط ) الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية( ، البيئة ، 

لعلوم والتكنولوجيا ، الداخلية ، االمن الوطني ( لدراسة الصحة ، التجارة ، المالية )الكمارك   ( الزراعة ، ا

آلية الفحص المطبقة في الوقت الحاضر والمشاكل والمعوقات التي تواجهها بهدف توحيد الجهات الفاحصة 

 للبضائع .

                   فقرة )ب(  تقديم برنامج  زمني من قبل ممثل الكمارك عن تطبيق النظام الكمركي الدولي الموحد االسيكودا   

ASYCUDA)                        . وهو نظام عالمي لحوسبة العمليات الخاصة باإلدارات الكمركية في الكمارك العراقية ) 

 

فقرة )ج( تقديـــــــم وزارة الصناعة والمعادن  تقرير عن أسباب عدم تطبيق قانون  حماية المستهلك رقم 

 ( لحد االن.    1)

 التجارة(   –لرابع  )الباب ا

يقدم ممثل وزارة التجارة تقرير عن مراحل اصدار ضوابط وتعليمات استيرادية  ( / القرار : 7الفقرة )

 هات المعنية  خالل االجتماع القادم . جللبضائع بالتنسيق مع ال

 التأمين( -)الباب الخامس 
 / ج

العامة والخاصة بأعادة النظر بشروطها ومحاولاة تبسايطها قيام شركات التأمين العراقية ـ أ / القرار 8الفقرة 

مع السعي الحثيث للترويج لخدماتها وبيان امتيازاتها مقارنة بالشركات األجنبياة والعمال علاى الوصاول الاى 

مواقع عمل المستوردين والمصدرين في القطاعين الحكومي والخاص من اجال تساويق التاأمين العراقاي ماع 

تياار المصادر او المساتورد الي شاركة تاأمين هاو اختياار حار ومفتاوح ويعتماد علاى مبادأ التأكيد على ان اخ

  المنافسة .

أعاله ( وضرورة االلتزام بتعليمات القانون  -أ-8التأكيد على قرار اللجنة ) للفقرة القرار / ب  -8الفقرة  

، يطلب من اتحاد رجال االعمال العراقيين تقديم إيضاح مفصل عن المشاكل التي  2005( لسنة 10رقم ) 

 .   العراقية  تواجه شركات التأمين العراقية الخاصة  في مجال عملها وتنافسها مع شركات التأمين الحكومية
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 )الباب السادس / المنافذ الحدودية( 

قدم السيد اللواء مؤيد ناجي خالل االجتماع المقترحات التالية الى اللجنة الفنية باعتبارهاا اللجناة المعنياة 

 بتسهيل النقل لغرض اتخاذ االجراء المناسب بها مع الجهات ذات العالقة : 

 –لجهاات الحكومياة بالاذهاب وااليااب علاى الطرياق الادولي رماادي لغرض الحاد مان معانااة الماواطن وا .أ

طربيل المؤدي الى المنافذ الغربية نقترح أن تفاتح  وزارة الدفاع بخصاوص تاأمين الطرياق الادولي لوجاود 

سيطرة وهمية تابعة لتنظيم داعش االرهابي تفرض رسوما على كل سيارة عابرة وتقاوم بازرع الغاام علاى 

 ادى الى استشهاد بعض من منتسبينا خالل الذهاب واالياب الى المنفذ .طول الطريق مما 

 

 تفعيل العمل بمحطات الوزن من خالل لجنة تحدد االوزان حسب المحاور في المنفذ الحدودي . .ب

 تخفيف معاناة المواطن عند مداخل مدينة بغداد وذلك بسبب طوابير أنتظار شاحنات نقل البضاائع خاصاة  .ج

 صباحا".    

 غياب المفارز المرورية على الطرق الخارجية مما يؤدي بالسواق الى أساءة استخدام تلك الطرق  .د

 وألحاق الضرر بها.   
 

 ) الباب التاسع / البيئة ( 

تقديم تقرير من قبل وزارة البيئة عن كيفية تدريب منتسبي وزارة البيئة على بوابات  / القرار :  12الفقرة 

ستفادة منها في  اجراء الفحوصات الشعاعية على البضائع .وقيامها بأرسال فريق عمل االسكانر الشاملة  لال

متخصص الى ميناء ام قصر الجراء الكشف على هذه البوابات المجهزة من قبل وزارة النقل والمنصوبة 

 هناك .

 ) الباب العاشر / شؤون االقامة( 

العامة للنقل البري بتزويد مديرية شؤون اإلقامة في وزارة الفقرة ب/ القرار : قيام السيد مدير عام الشركة 

الداخلية بقرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح لسائقي الشاحنات والسيارات اإليرانيين بدخول األراضي 

 العراقية وفق مبدأ المعاملة بالمثل وتقديم تقرير عن التطور الحاصل في هذا الموضوع .
 

 النقل الثالث /  بابال

 فتح ممرات الترانزيت للبضائع والمنتجات األجنبية المارة عبر العراق الى تركيا و اوربا . -أ

 محاولة إيجاد الشراكة مع الموانيء العالمية المتطورة من اجل االستفادة من امكانياتها وخبراتها . -ب

المتعلقة بالنقل تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في إقامة مرافق البنية األساسية وتقديم الخدمات  -ج

والتي يهيمن عليها القطاع العام ، من اجل تلبية الطلب اإلضافي على النقل والتجارة في بيئة تعاني من قيود 

 على الميزانية العامة فالضرورة تحتم ان يكون للقطاع الخاص دورا" فاعال" في هذا الصدد .

ل النقل للطرق والسكك الحديدية في المشرق المشاركة واالنضمام لالتفاقيات اإلقليمية الخاصة بتسهي -د

واعتماد المبادرات الدولية الناجحة في تسهيل النقل عبر الحدود بأستخدام تكنولوجيا المعلومات  العربي

  واالتصاالت .
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 ـداد بين بغتفعيل العمل بالنقل الجماعي في مدينة بغداد بين المرور العامة ونقل الركاب وكذلك   -هـ
 والمحافظات .      

 تفعيل النقل المائي في بغداد . -و

 عدد الرحالت من المرافيء الحدودية الى مستودعات التخزين ونوعية الرحلة الواحدة . -ز

 انشاء خط سكة حديد بين الكويت والبصرة ليكتمل صعودا" الى تركيا واوربا وبالعكس . -ح 

 تفعيل النقل متعدد الوسائط في التبادل التجاري . -ط

 دعم الشركة العامة للنقل البري -ي

 :التجارة الرابع / بابال

 . توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول االسكوا بما يساعد على تسهيل النقل والتجارةأ .

 ب .اختيار أماكن مستودعات التخزين قياسا" التجاه الرحلة ) ذهابا" وإيابا" ( 

 ج. دراسة إمكانية االنضمام الى مجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية التي تهدف الى تدعيم العالقات 

 .االقتصادية واالجتماعية بين الدول األعضاء    

 .د. االتصال والتشاور مع الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في عملية تسهيل النقل والتجارة 

 : المصارف الباب الخامس/

قيام وزارات الدولة بالتعاون والتنسيق مع المصارف الحكومية والمصارف الخاصة في مجال فتح  -أ

 العتمادات المستندية والمعامالت المصرفية األخرى دون تمييز لكون هذه المصارف مجازة وخاضعة ا

 ألشراف ورقابة البنك المركزي العراقي .

 قيام المصرف العراقي للتجارة بإيداع مبالغ االعتمادات لدى المصارف العراقية المكلفة بفتحها او  -ب

 امام المصارف األجنبية والمصدرينمن مبالغها  ، مما يساعد على اظهار المصارف العراقية 50%

 ها وفقا" لشروط ألجانب بموقف القادر على اإليفاء بالتزاماتها المالية والقانونية التي تترتب عليا

 .االعتمادات التي تقوم بفتحها

قيام الجهات الرسمية في الدولة المكلفة بأدارة العالقات المالية الدولية للعراق خاصة مع الواليات  -ج

 المتحدة ، والمملكة المتحدة والدول الصناعية والدول الصديقة القناع مصارفها بالتعامل الطبيعي مع

 ب التعامل مع المصارف الوسيطة في الدول المجاورة للعراق .المصارف العراقية لتجن

 

 وكانت أهم القرارات التي إتخذها هي ما يلي: 

. بااالنظر لصااعوبة تطبيااق نظااام االساايكودا فااي جميااع المنافااذ الحدوديااة لتفاااوت البنااى التحتيااة الكافيااة فيهااا  1

اولى ومنفذين بريين مع اعتماد النسخ الحديثاة  فاباالمكان تطبيقه في المنافذ الجنوبية كميناء أم قصر كمرحلة

التي تنسجم مع قوانينا  ومن ثم تعميمه في المنافذ الحدودية االخارى أساوة بالتجاارب  المعماول بهاا فاي دول 

 الجوار للبدء بتجربة البيان الكمركي الموحد واالتمته في تلك المنافذ.
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  ألمانة التنفيذية لالستفسار عن اسباب عدم تشكيل أ. مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل ا .2

 مجلس حماية المستهلك بالرغم من ترشيح الوزارات لممثليهم في المجلس وامكانية ترشيح مستشار     

 أومدير عام وكالة ينوب عن الوكالء المرفوضين لرئاسة المجلس .    

 زارة الصناعة للمجلس اعاله بعد حصول ب. تقوم وزارة الصناعة والمعادن باعادة ترشيح ممثلي و   

 موافقة وزير  الصناعة الجديد .        

 حث شركات التأمين العراقية على تفعيل الجانب االعالمي لديها والتأكيد على تسويق التأمين العراقي  . أ. 3

 داخل العراق وخارجه مع بيان نسبة التأمين لديها مقارنة بتلك التي تمنحها الشركات االجنبية .         

 ب. يقوم اتحاد الغرف التجارية بتوضيح مقترحه  بخصوص شروط التأمين لغرض طرحه في االجتماع   

 القادم لمناقشته .       

 ركات التأمين في العراق هي شركة التأمين الوطنية أم قيام األمانة التنفيذية بالتأكد هل أن ممثل ش  ج.     

 . 2005( لسنة 10ديوان التأمين المشكل بموجب القانون رقم )          

بالنظر لمطالبة القطاع الخاص بالسماح له بفتح مكاتب للتأمين في المنافذ الحدودية وتحقيقا" لمبدأ التجارة  .4

( التاي تانص علاى حرياة 10( من قاانون رقام )81استنادا الى المادة )العادلة بين القطاعين العام والخاص و

خدمات التأمين وعدم حصره بشركات القطاع العام يفاتح ديوان التأمين لالستفسار عان أساباب عادم الساماح 

فضال عن بفتح تلك المكاتب في المنافذ الحدودية ما زال التأمين االلزامي محصورا" بشركة التأمين الوطنية 

اتحاد رجال االعمال مطلبهم حاول على أن يوضح توفر االمكانيات لدى القطاع العام لفتح تلك المكاتب  عدم

 الموضوع .

 

 يقوم البنك المركزي بوضع ضوابط محكمة بعمل المصارف الخاصاة الراغباة بفاتح االعتماادات علاى أ.  .5

 معها .ان تكون مشروطة برأس المال لالعتماد عليها عند التعامل        

 ب.عمل تقييمات سنوية للمصارف الخاصة وتعامالتها وبضمنها المصارف العربية واالجنبية العاملة في         

 العراق ليسهل على الدوائر الحكومية التعرف على المصارف الرصينة  الغراض التعامل معها .            
 

 ملهما بما يؤمن دخولها مجال فتح ج. تفعيل نشاط مصرفي الرشيد والرافدين وتحديث اساليب ع

 االعتمادات كما كان متبعا في السابق .     

تم االتفاق على التنسيق بين الهيئة العامة للكمارك والمديرياة العاماة للمنافاذ الحدودياة بخصاوص ساندات  .6

ة خاالل االجتمااع ملكية االراضي أوالرجوع الى دائرة عقارات الدولة للتأكد من الملكية وأعاالم اللجناة الفنيا

 القادم .

. تفاتح  وزارة الدفاع بخصوص تأمين الطريق الدولي لوجود سيطرة وهمية تابعة لتنظيم داعش االرهابي 7

تفرض رسوما على كل سيارة عابرة وتقوم بزرع الغام على طول الطريق مما ادى الى استشهاد بعض مان 

 المنفذ .منتسبي المنافذ الحدودية خالل الذهاب واالياب الى 
 

مفاتحة عملياات بغاداد  والهيئاة العاماة للطارق والجساور اليجااد اكثار مان منفاذ لشااحنات نقال البضاائع  .8

 وأستخدام أكثر من جهاز فحص أو ايجاد طرق بديلة لسيرها .
 

مفاتحة مركز الوقاية من االشعاع  لتوضيح الموضوع علاى أن ياتم التنسايق ماع وزارة النقال بخصاوص . 9

 .  هذه االجهزة التدريب على
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. تفاااتح االمانااة العامااة لمجلااس الااوزراء بشااأن توحيااد اللجااان الخاصااة باااجهزة الفحااص وتحديااد الجهااة 10

 المسؤولة عن الفحص الحقا.

. يتم تزويد االمانة التنفيذية بنسخة من قرار مجلس الوزراء ليتم احالته الى مديرية شؤون االقامة ويؤكد 11

 متابعة وعرضه خالل االجتماع القادم للجنة الفنية .على الموضوع مجدداً مع ال

تم مناقشة مقترح فتح ممرات الترانزيت للبضائع والمنتجات األجنبية المارة عبر العراق الى تركيا و .12

اوربا من قبل السيد الوكيل الفني وبين صعوبة تطبيق المقترح حاليا بسبب الوضع االمني ولوجود منفذ 

بالغرض ، علما بانه تم التوصل الى االتفاق مع الجانب التركي على فتح ثالث منافذ حدودي واحد ال يفي 

 جديدة الغراض النقل العام والترانزيت مستقبال .

    الستحصال الموافقة على تنفيذ المقترحين :من قبل االمانة التنفيذية تفاتح الهيئة العامة للكمارك  .أ.13   

أنشاء ساحات مسيجة خارج الميناء )قريبة من الميناء( وتكون بمثابة )حرم كمركي( وتجهز  االول :
بكافة المستلزمات والخدمات باالضافة الى وضع أبراج مراقبة عليها وعلى نفقة وزارة النقل الغراض 

المسموح يوما" )وهي المدة القانونية  90الكمارك  وبموجب قانون الكمارك أية بضاعة تبقى أكثر من 
بها( تنقل الى الحرم الكمركي بمحضر رسمي لغرض اجراء عمليات الجرد والبيع عليها من قبل 

 الكمارك.
حديد الشالجية في  لمستوردة من الموانئ الى محطة سككاستخدام السكك الحديدية لنقل البضائع ا الثاني:

ت الكمركية في الشالجية لتخفيف بغداد باعتبارها حرم كمركي رسمي وبحراسة كمركية وأجراء المعامال
ً كمارك البصرة تنفيذ المقترح سابق الزخم الحاصل في ميناء أم قصر )رفضت دائرة  (.ا

 
 ب.أستحصال موافقة اللجنة الوطنية على أشراك ممثل من الهيئة الوطنية لالستثمار كعضو في اللجنة 

 الوطنية أو اللجنة الفنية .    
تكليف الدائرة الفنية في وزارة النقل بمتابعة موضوع تفعيل العمل بالنقل الجماعي في مدينة بغداد بين  .14

المرور العامة ونقل المسافرين وكذلك بين بغداد والمحافظات مع أمانة بغداد ومديرية المرور العامة 

( من عالوي الحلة ( – تقاطع دمشق –طريق مطار المثنى  –)ساحة عدن واالسراع في تنفيذ مشروع )

ً ووضع عالمات مرورية مع أشارات على نفس الطريق توضح أنه  خالل صيانة المسار المنفذ سابقا

 مخصص حصرا" لسير حافالت نقل المسافرين .

 أ. التأكيد على تفعيل مشروع النقل المائي للمسافرين داخل بغداد وتقديم تقرير من قبل الشركة العامة  .15

 للنقل البحري عن المشروع خالل االجتماع القادم .         

 ب.الموافقة على دراسة مقترح نقل البضائع مائيا" داخل بغداد .    

من قبل الدائرة الفنية الى االستاذ هالل عبدالرضا االماين التنفياذي مشروع ساحات التبادل تسلم أوليات . 16

تخصايص وتملياك  أالراضاي لمشاروع رة البلاديات حاول لغرض مفاتحة وزارة المالياة ، أماناة بغاداد ، وزا

 .تنظيم حركة الشاحنات في ميناء أم قصرأوليات مشروع ، باإلضافة الى ساحات التبادل وتفعيل المشروع 

يقاادم ماادير عااام الشااركة العامااة للنقاال البحااري تقرياار عاان مراحاال تفعياال أتفاقيااة النقاال لمتعاادد الوسااائط . 17

 العربية خالل االجتماع القادم .للبضائع بين الدول 
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 30/9/2014االجتماع الثالث للجنة الفنية 

 

ا: تم عقد  برئاسة السيد بنكين ريكاني / الوكيل  11/11/2014تاريخ االجتماع  ب االجتماع الرابعرابعا

 : ( وهم34( عضو من مجموع )24الفني لوزارة النقل وحضره )

 
 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

 الفريق المهندس محمد بدر ناصر / مدير عام  مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية  .3

جي الشمري/ معاون مدير عام المديرية العامة للمنافذ للحدودية  ممثالً عن المدير العام / اللواء مؤيد نا .4

 وزارة الداخلية 

 مدير شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخلية  ممثالً عن  العقيد إبراهيم عبدالسالم خليل/ .5

 الماليةالسيدة ناجحة عباس علي  / معاون مدير عام /ممثلة عن مدير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة  .6

 السيد عبد الستار جبار شاكر / المستشار القانوني في الهيئة العامة للكمارك  ممثالً عن المدير العام /  .7

 وزارة المالية 

 السيد وليد عيدي عبد النبي / مدير عام االحصاء  واألبحاث / البنك المركزي العراقي  .8

سيدة هيفاء عبد إبراهيم / ر. كيمياويين أقدم / ممثلة عن مدير عام دائرة السيطرة النوعية في الجهاز ال .9

                                                                                                                                 النوعية  /  وزارة التخطيطالمركزي للتقييس والسيطرة  

 ممثالً عن مدير العام الهيئة العامة المهندس جودت كاظم عليوي/ مدير قسم التخطيط والتصاميم وكالة / .10

                                                                                                                                      االعمار واإلسكانللطرق والجسور/ وزارة   

                                                                                                                            السيد عبدالحسين مطشر / ممثالً عن مدير عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد / وزارة االتصاالت                                   .11

السيد بالل اكرم حسين/ ممثالً عن مدير عام لشركة العامة لخدمات الشبكة الدوليــة للمعلومات / وزارة  .12

 االتصاالت  

 الوقاية من االشعاع / وزارة البيئةالسيدة بشرى علي احمد / مدير عام مركز  .13

 السيد عامر عبد الرزاق عبد اللطيف / معاون مدير عام دائرة االستثمارات ممثالً عن المدير العام  وزارة  .14

 الصناعة والمعادن 

 السيد علي صاحب علي / مدير عام الدائرة الفنية / وزارة النقل  .15
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 ماثالً عان مادير عاام الشاركة العاماة للنقال البحاري / السيد رعد حسين الزبيادي / معااون مادير عاام / / م .16

 وزارة النقل  

السيد حاكم جاسم نور/ مدير التخطيط والمتابعة / ممثالً عن مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد  .17

 وكالة / وزارة النقل 

 السيد عباس عمران موسى / مدير عام الشركة العامة للنقل البري / وزارة النقل .18

 السيد مازن داود  سلمان/ مسؤول ممثلية الموانيء ممثالً عن مدير عام الشركة العامة لمواني العراق /  .19

 وزارة النقل  

 السيدة هيام علي عبد عون / معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة التجارة  .20

 عام اتحاد الغرف التجاريةالسيد محمد عبدالكاظم احمد / مستشار رئيس االتحاد /ممثالً عن امين  .21

 السيد صبحي حبيب الصافي / ممثالً عن رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين .22

 الدكتور خيون حسن محمود / مدير فرع التأمين الزراعي  في شركة التأمين الوطنية / ممثل شركات التأمين  .23

 السيد عبداالمير عبدالباقي القصاب  / امين سر رابطة شركات السفر والسياحة في العراق  .24

 

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

 .  20/2/2014( في 1018 وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعـدد )     

 

 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية:

 
 الماليةاألول /  باب ال

ضرورة التعاون والتنسيق بين اإلدارات الكمركية فيما يخص تبادل المعلومات بالنسبة للبضائـــــــــــع  .أ

( في دفع عجلة الرسوم  مطابقتها للمواصفات العالمية والمحلية وتطبيق نظام ) المقاصة ونوعيتها ومدى

 والضرائب .

 زيادة عدد أجهزة الكشف ونوعيتها وجودتها فيما يخص الكشف عن المواد المهربة والمتفجرات  .ب

 يمنع دخوله البلد .   والمخدرات واي شيء      

 تعزيز جهود الكمارك العراقية في تخليص البضائع وفقا" إلجازات االستيراد الخاصة بها وبأسرع وقت .  ج

 ممكن لكون تأخيرها يسبب خسائر جسيمة للمستوردين و لالقتصاد الوطني      

 عتماد برامج الكترونية جديدة تنظم عمل الوحدات الضريبية العاملة في المنافذ الحدودية وربطها . أد 

 الكترونيا" وبصورة توافقية مع البرامج االلكترونية التي ستعمل في المنافذ الكمركية .     

 .تخفيض الرسوم المفروضة على البضائع الواردة الى العراق وتذليل المعوقات التي تعترض النقل  .هـ 

 تطبيق نظام المعاملة بالمثل بما يضمن سهولة توظيف األموال والتجارة واالستثمار حيث يعامل  .و

 .المستثمر في الدول األعضاء معاملة المواطن المحلي     

 عدم اخذ الهيئة العامة للكمارك دورها من خالل ضبط المنافذ الحدودية التي الزالت ولحد االن تدخل من . ز

 د من السيارات خالفا" للتعليمات المعمول بها وبشكل رسمي وغير رسمي. خاللها اعدا    
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 المناطق الحرة الثاني / باب ال

تفعيل عمل المناطق الحرة وتنظيم عملها وتشجيع استثمار القطاع الخاص المحلي واالجنبي في فتح مناطق 

 .حرة وفق شروط تؤمن خدماتها كما يجب

 محاربة الفساد  –الباب الثالث 
 
 زيارات ميدانية لكافة المنافذ لالطالع والتحري ميدانيا عن سيرالعمل واالحتكاك بشكل مباشر مع   -أ

 المواطن واستبيان معاناته مستورداً كان ام  ناقالً  كذلك متابعة سيرحركات العمل الوظيفي لتحديد مكامن     
 السوء والخلل كي نتمكن من رسم خارطة الطريق وسلوك اداري شفاف كي نصل الى حلول منطقية     
 . .وعملية لتسهيل النقل والتجارة     

 
 العمل بجد وبجهود عملية فورية وحازمة في الوقت الحاضر للحد من الممارسات الفاسدة وغير القانونية  -ب

 .التي تعتري المعامالت واإلجراءات التي تؤخر دخول البضائع المستوردة ولكافة الدوائر المعنية      

 العمل على تبسيط اإلجراءات وتسريعها بما يحقق انسيابية العمل بأقل الحلقات من سلسلة سير العمل  -ج

  .وبمراقبة نزيهة وحازمة      

 إلدارية واختيار العناصر الكفوءة والنزيهة للعمل في المنافذ ضرورة العمل على اجراء اإلصالحات ا -د

 .الحدودية    

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( -)الباب الرابع 

 انشاء شبكة معلومات مشتركة بين الدول األعضاء لمنطقة االسكوا تختص بالتجارة والنقل واالستثمار -أ

 .ومتعلقاتها من إجراءات قانونية وإدارية وتعرفة كمركية وتعزيز استخدامها لضمان تقليل الكلف والوقت   

 ضرورة العمل على استخدام التكنلوجيا الحديثة في نقل المعلومات ومنها حوسبة المعلومات والربط   -ب

 .االلكتروني ونظام النافذة الواحدة 

 العمل بجد وسرعة على تحريك اإلجراءات بأدخال تكنولوجيا المعلومات  واالتصاالت لتجاوز الروتين  -ج

 .وفرض الشفافية الختصار الوقت وتقليص الكلف     

 

 اإلصالح اإلداري والقانوني( -)الباب الخامس 
 

لرصد عمليات ابتزاز  فرض كادر رقابي كفوء ونزيه وصارم لمتابعة سير العمل وتفعيل الجهد االستخباري

السواق ووكالء اإلخراج الكمركي وتأمين الطرق ومواقف االستراحة ومحطات الوقود ومطاعم الطريق 

 التي يتم فيها عقد صفقات الفساد واالبتزاز.

 

 وكانت أهم القرارات التي إتخذها هي ما يلي: 

ن الهيئة العامة للكمارك والهيئة تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الشركة العامة للنقل البري وعضوية كل م .1

العامة للضرائب  لبحث االجراءات الفنية الالزمة لتوحيد االجراءات بوثيقة موحدة تشمل المنافبست 

 والتصريحة الكمركية والتأمينات الضريبية  مع العمل على أعتمادها بالصيغة االلكترونية.

تكون الهيئة العامة للكمارك الجهة المخولة بإصدار التصريح الرسمي لدخول البضائع على ضوء  .2

الكشف على البضاعة ، وتكون المديرية العامة للمنافذ الحدودية هي المسؤولة عن الجانب األمني وأن 
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هزة قابلة تكون الجهة المستوردة الجهزة الفحص المسؤولة عن التشغيل والصيانة على أن تكون األج

على الكشف على المتفجرات والمخدرات والمواد المشعة والكشف الكمركي أضافة الى تضمين فقرة 

لمدة ال تقل عن   ضمن عقد التجهيز بأن تكون الشركة المجهزة لألجهزة هي المسؤولة عن الصيانة

 . عشر سنوات

مركز بالمواصفات الفنية لبوابات طلب من السيد مدير عام الدائرة الفنية في وزارة النقل تزويد الال .3

 الفحص الجديدة المتعاقد عليها.

أشراك مركز الوقاية من االشعاع التابع لوزارة البيئة  باللجان المشكلة لهذا الغرض مستقبالَ كونه الجهة  .4

 الرسمية المخولة بالفحوصات االشعاعية  .

 الوثائق الخاصة بالمعامالت التجارية .على تصديق الرسوم المفروضة  تخفيضتأييد اللجنة الفنية  .5
 

تكليف السيد هاشم محمد حاتم / مدير عام دائرة العالقات االقتصادية الخارجية في وزارة التجارة  .6

بتزويد اللجنة الفنية بنسخة من محضر وزارة التجارة المرفوع الى لجنة أعادة النظر برسوم التصديقات 

 في وزارة الخارجية.

من قبل رئيس اللجنة الفنية  1970( لسنة 52تصديق التواقيع على المستندات ( رقم )مراجعة ) قانون  .7

ونائبيه لتحديد الجهة التي لها الصالحية لتحديد مقدار رسوم التصديق سواء داخل العراق أو خارجه 

 .وتخفيضها ، والعمل على أصدار محضر بالتعديالت المطلوبة ورفعه الى تلك الجهة 

تعرض لمشكلة في أحدى الدول العربية مراجعة دائرة العالقات االقتصادية ر عراقي يمكن ألي مستثم .8

الخارجية بوزارة التجارة  الرشاده بالطرق السليمة لمقاضاة تلك الجهات في الدول العربية بموجب" 

 االتفاقية العربية الموحدة الستثمار االموال بين الدول العربيةً.

للمواطنين الداخلة عبر المنافذ الحدودية كافة وعدم السماح لها في السير عدم السماح بتسليم السيارات  .9

في الطرق والشوارع بدون وضع لوحة االدخال الكمركي الموقت من قبل الهيئة العامة للكمارك وحسب 

المنفذ الحدودي الذي تدخل منه السيارات( وعلى مديرية المرور العامة والهيئة العامة للكمارك تنفيذ 

 ار.القر

أعادة العمل بنظام لوحات السيارات الفحص المؤقتة من قبل الشركة العامة لتجارة السيارات أو المكائن  .10

 التابعة لوزارة التجارة كما كان معمول به سابقاً.

تقوم مديرية المرور بتوفير اللوحات المرورية الالزمة لغرض أعادة العمل بنظام لوحات السيارات  .11

 الفحص المؤقتة .

التأكيد على الهيئة العامة للكمارك على تفعيل قانون بيع البضائع المتروكة حسب ما ينص عليه قانون  .12

 .الكمارك

/ ثانيا من قانون الكمارك واالسراع باتالف المواد  68التأكيد على الهيئة العامة للكمارك بتطبيق المادة  .13

 . التالفة

النقل بتزويد الهيئة العامة للكمارك بقائمة جرد بالمواد تكليف السيد مدير عام الدائرة الفنية في وزارة  .14

 التالفة في الموانئ العراقية مع تحديد تاريخ دخولها الى الموانئ.

 

تكليف لجنة تحديد جهة أتالف المواد بأعادة النظر في قرارها من خالل أعداد آلية واضحة ودقيقة  .15

ص عليها في القانون وأعمامها على الدوائر المعنية لعملية االتالف مع مراعاة الجوانب القانونية المنصو
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للعمل بها مع فصل المواد الملوثة أشعاعيا أو وبائياً بشكل فوري عن المواد االخرى كون التعامل معها 

 . يكون حصراً من قبل وزارتي البيئة والصحة

 

مجيد فرج / مدير أقدم أستبدال ممثل الكمارك في لجنة تحديد جهة أتالف المواد وترشيح السيد ياسين  .16

 في قسم الشؤون القانونية في الهيئة العامة للكمارك بدالً من ممثلها السابق حسن عودة عبدالرضا .

 

أن القضاء على الفساد االداري يتم من خالل أدخال االنظمة االلكترونية الحديثة في العمل والتنظيم  .17

 السراع بتطبيق نظام النافذة الواحدة .االداري والعمل على توحيد الوثائق ومغادرة الورق وا

 

حث الهيئة العامة للكمارك على أستخدام االختام االلكترونية )الترفيقة االلكترونية( للحاويات  .18

والشاحنات وأستعداد لجنتنا لدعم هذا الموضوع بالتوازي مع أحياء العمل بالمخازن الكمركية الوسطى 

 ذه المخازن بعد ختمها ألكترونيا . والشمالية وتسفير البضائع مباشرة الى ه

حث كافة الوزارات والجهات المعنية بالنقل والتجارة بتحويل أنظمتها من االسلوب اليدوي الى االسلوب  .19

 االلكتروني واالبتعاد بأكبر مدى ممكن عن تدخل العنصر البشري في هذه البرامج واالنظمة .

بعيدة عن المعايير الشخصية ألستخدامها في   التأكيد على البحث عن أساليب موضوعية وتنظيمية .20

القضاء على الفساد االداري وبشكل رئيسي أعتماد االنظمة االلكترونية في أنجاز كافة االجراءات 

 واالبتعاد بأكبر مدى ممكن عن أستخدام العنصر البشري في أنجازها .

 

ية طربيل والوليد لما لها من أثر التأكيد على موضوع تأمين الطرق الدولية الخارجية من البصرة ولغا .21

 كبير جداً في تسهيل النقل والتجارة.

 

 
 

 11/11/2014االجتماع الرابع للجنة الفنية 
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ا: تم عقد  برئاسة السيد بنكين ريكاني / الوكيل الفني  23/12/2014تاريخ خامس باالجتماع الخامسا
 : ( وهم34( عضو من مجموع )22لوزارة النقل وحضره )

 
 السيد هاشم محمد حاتم / مدير عام دائرة العالقات االقتصادية الخارجية / وزارة التجارة  .1

اللواء مؤيد ناجي الشمري/ معاون مدير عام المديرية العامة للمنافذ للحدودية  ممثالً عن المدير العام /  .2

 وزارة الداخلية 

عن مدير عام  مديرية المرور العامة /  العميد كريم علي غضبان / مدير عام التخطيط والمتابعة /ممثالً  .3

 وزارة الداخلية

 مدير شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخلية  ممثالً عن  العقيد إبراهيم عبدالسالم خليل/ .4

 السيد كاظم علي عبدهللا / مدير عام /ممثلة عن مدير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة المالية  .5

السيد عبد الستار جبار شاكر / المستشار القانوني في الهيئة العامة للكمارك  ممثالً عن المدير العام /  .6

 وزارة المالية 

 السيد يوسف فاضل الفي /  ممثالً عن مدير عام الدائرة االقتصادية / وزارة المالية .7

م الهيئة العامة للمناطق الحرة السيد حسام لفته محسن / مدير التخطيط والدراسات / ممثالً عن مدير عا .8

 / وزارة المالية

 الدكتورة رجاء عزيز بندر / ممثالً عن مدير عام االحصاء  واألبحاث / البنك المركزي العراقي  .9

 عام الهيئة العامة للطرق والجسور/ وزارة  االعمار واإلسكان  السيد عصام عباس مهدي / مدير  .10

معاون مدير عام دائرة االستثمارات ممثالً عن المدير العام  / وزارة السيد عامر عبد الرزاق عبد اللطيف /  .11

 الصناعة والمعادن

 الدكتور فرج عبدهللا أبو رغيف / ممثالً عن مدير عام دائرة األمور الفنية / وزارة الصحة .12

 السيدة فاطمة شياع ناجح /  ممثلة عن مدير عام دائرة المجاميع السياحية / وزارة السياحة واالثار  .13

السيد بالل اكرم حسين/ ممثالً عن مدير عام لشركة العامة لخدمات الشبكة الدوليــة للمعلومات / وزارة   .14

 االتصاالت  

 لنقل السيد علي صاحب علي / مدير عام الدائرة الفنية / وزارة ا .15

 السيد سعد كاظم محمد الطائي / ر. مهندساين أقادم / مماثالً عان مادير عاام الشاركة العاماة للنقال البحاري /  .16

 وزارة النقل 

الدكتور قاسم حسين محمد / معاون مدير عام / ممثالً عن مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد وكالة  .17

 / وزارة النقل 

 الشركة العامة للنقل البري / وزارة النقل السيد عباس عمران موسى / مدير عام .18

/ مسؤول ممثلية الموانيء ممثالً عن مدير عام الشركة العامة لمواني العراق /  السيد مازن داود  سلمان .19

 وزارة النقل 

                                                    السيد حسين ذياب جاسم آل مباركة  / ممثالً عن رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين.                             .20

 الدكتور خيون حسن محمود / مدير فرع التأمين الزراعي  في شركة التأمين الوطنية / ممثل شركات التأمين  .21

 السيد عبداالمير عبدالباقي القصاب  / امين سر رابطة شركات السفر والسياحة في العراق  .22

 

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

 .  20/2/2014( في 1018وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعـدد ) 



  63 

                                                                  2014- 2013التقرير السنوي لعامي      

 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية:
 
 المناطق الحرة  -األول  بابال

 وضع قيود لمنع استيراد بعض المواد الى داخل العراق دون االخذ بنظر االعتبار المشاريع المقامة في  أ.

 المناطق الحرة.    

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

 . الهيئة العامة للكمارك

 االداري والقانونياالصالح  -الثاني باب ال

اصدار التشريعات الالزمة اإلدارية والقانونية والفنية والتي تتناسب مع قوانين وتعليمات اللجنة الوطنية  

لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا واقتراح التعديالت القانونية الالزمة والتشريعية لتحقيق تيسير 

 .التجارة والكفاءة التجارية 

 التدريب وبناء القدراتث / الباب الثال

ً  -أ   على التجارب الناجحة  لدول منظمة االسكوا  وتدريب كوادرعراقية كي تتمكن من نقل  االطالع ميدانيا

 واألساليب النموذجية وتدريب االخرين وفق ما يتطلبه العمل . التقنيات

تعد الخطوة األولى في خلق  عقد ورشات عمل محلية وإقليمية في مجال تسهيل النقل والتجارة والتي -ب

التفاعل على المدى الطويل وتحقيق التعاون المثمر والتفاهم على نحو سلس بين جميع أصحاب العالقة 

المعنيين في قطاع النقل والتجارة على مستوى المنطقة ، والتي سوف تسمح لجميع األطراف االلتقاء وبدء 

  قاط الضعف وإيجاد الحلول الممكنة .االتصال الفعال والحوار والمساعدة على تحديد ن

تحديد االحتياجات التدريبية واولوياتها لقطاع النقل من وسطاء شحن ومتعهدي نقل متعدد االشكال   -ج

 ومقدمي خدمات لوجستية في بلدان االسكوا .

 التجارة الرابع /  بابال

ين والمصدرين ) على غرار المدن انشاء مدن خزنية او مخزنية حديثة خارج بغداد لكافة التجار المستورد

الصناعية ( تتوفر فيها كافة الشروط والمستلزمات الضرورية لتامين السالمة واألمان والظروف الصحيحة 

للخزن والتحميل والتفريغ، تستخدم هذه المدن لخزن الكميات الكبيرة من البضائع ويمنع انشاء أي مخازن 

جاته اليومية فقط من البضائع الى داخل بغداد وذلك من اجل منع داخل بغداد مع الزام التاجر بنقل احتيا

دخول الشاحنات الكبيرة وتقليل الزحام داخل المدينة والمحافظة على بناها التحتية وبيئتها  إضافة الى تحقيق 

  فوائد أخرى كثيرة.

  جنة الوطنيةلاستحداث نقاط ربط بين الوزارات و الالخامس باب ال

استحداث وحدات في كافة التشكيالت والدوائر والهيئات واالتحادات الممثلة في اللجنة الفنية لتسهيل النقل 

والتجارة في منطقة االسكوا ترتبط بأقسام التخطيط والمتابعة فيها تكون مهمتها متابعة كافة قضايا وشؤون 

كنقطة ارتباط مباشر بين التشكيل او الدائرة  اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا وتعمل

 او االتحاد مع األمانة التنفيذية للجنة الوطنية وينسب للعمل فيها موظفون من ذوي االختصاص وتسمى 

) وحدة تسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا ( ، وتوسيع هذا المقترح ليشمل كذلك مراكز الوزارات 

 نة الوطنية.العضاء في اللجتحادات اواال
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 30/9/2014الباب السادس / اإلجابات المطلوبة من السادة أعضاء اللجنة الفنية في االجتماع الثاث المنعقد في 

 التأمين –مناقشة قرارات الباب الخامس  .1

 يقوم اتحاد الغرف التجارية بتوضيح مقترحه بخصوص شروط التأمين . 1-8قرار فقرة 

 أعاله ( وضرورة االلتزام بتعليمات القانون رقم  -أ-8/ التأكيد على قرار اللجنة ) للفقرة ب  -8قرار فقرة  

، يطلب من اتحاد رجال االعمال العراقيين تقديم إيضاح مفصل عن المشاكل التي تواجه  2005( لسنة 10) 

 مية العراقية  .شركات التأمين العراقية الخاصة  في مجال عملها وتنافسها مع شركات التأمين الحكو

 النقل  –الباب الثالث مناقشة قرارات . 2

الفقرة ط:  يقدم مدير عام الشركة العامة للنقل البحري تقرير عن مراحل تفعيل اتفاقية النقل متعدد قرار 

 الوسائط. 

 الباب السابع / اللجنة الفنية 

 .  30/9/2014منعقد فيأ.متابعة ما تم تنفيذه من مقررات االجتماع الثالث للجنة الفنية ال

 . 11/11/2014ب..متابعة ما تم تنفيذه من مقررات االجتماع الرابع للجنة الفنية المنعقد بتاريخ 

 الباب الثامن / اية قضايا أو أمور مستجدة أخرى

 11/2014/ 30في  10110مقترح السيد وزير وزارة السياحة واالثار الوارد بكتاب مكتب الوزير / .أ

 حول أشراك الوزارة كعنصر رئيسي في غرفة العمليات المشكلة الدارة وتنظيم الزيارات الدينية     

 المليونية أو تكون رئاسة وأدارة غرف العمليات منوطة بها.    

  .مناقشة قرار لجنة توحيد الجهات الفاحصة واتخاذ القرارالمناسب بصدده.ب

 في  51619الى قيادة العمليات المشتركة بكتابها المرقم   تاكيد وزارة الدفاع / امانة السر العامج. 

 طريبيل (. –بخصوص تأمين الطريق الدولي) الرمادي  4/12/2014    

 13185بخصوص رسوم التصديق في الملحقيات التجارية بموجب كتابها المرقم التجارة إجابة وزارة  .د

 . 15/12/2014في 

 مواضيع مستجدة أخرى  : 

ثالث مواضيع وهي اللواء مؤيد ناجي الشمري/ معاون مدير عام المديرية العامة للمنافذ للحدودية طرح  
 كاالتي :

 
أوالً: هناك شكاوي من المخلصين الكمركيين حول توقف الشاحنات التي تحمل مواد سريعة التلف على 

لفرات االوسط واالستفسار عن كربالء( من قبل سيطرة تابعة لقيادة عمليات ا –النخيب  - 160طريق )كيلو 

االشخاص مالكي البضاعة وليس على وثائق البضاعة ونرتأي مفاتحة قيادة عمليات الفرات االوسط اليضاح 

 االمر .

ً : تم فتح منفذ )مندلي  ، وقد تم تعميم كتاب بشأن تواجد موظفي   29/10/2014سومار ( بتاريخ   -ثانيا

الدوائر المعنية في المنفذ ولم يتم تنسيب موظفين لحد اآلن باستثناء ممثلي الشركة العامة للنقل البري 
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ى على مديرية المنافذ والجوازات وتم التأكيد على الموضوع لوجود ضغوط من مجلس محافظة ديال

لإلسراع بتفعيل عمل المنفذ والجوازات لإلسراع بتفعيل عمل المنفذ عمالً بتوجيهات األمانة العامة لمجلس 

 ، علماً أن كوادر مديرية المنافذ الحدودية متواجدة في المنفذ ولم تمارس عملها لحد اآلن .الوزراء

 ً بغداد شاحنات محملة بسيارات متضررة وقد أستوقفها : رصد السيد اللواء أثناء طريقه الى ثالثا

 لالستفسارعن طريق دخولها الى البلد وتبين أنها دخلت عن طريق موانئ أم قصر .

مداخلة السيد ممثل الهيئة العامة للمناطق الحرة بورود شكاوي من المستثمرين في المناطق الحرة رابعاً: 

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

وأجبار الدوائر الكمركية على عدم ترويج أية معاملة ما لم تستحصل هذه الرسوم وأعتباراً من 

والمشار  15/9/2014في  22426/أ/7حسب ما جاء  بكتاب مجلس محافظة البصرة المرقم  21/9/2014

 . 20/4/2005في   (14فيه الى قرار مجلس المحافظة بالجلسة )

 

 التي إتخذها هي ما يلي:  والتوصيات وكانت أهم القرارات

التوصية الى اللجنة الوطنية بمفاتحة لجنة الشؤون االقتصادية في مجلس الوزراء لغرض أعفاء  .1

المشاريع الصناعية حصراً المقامة في المناطق الحرة من إجازات االستيراد والتصدير والمنع مع عدم 

بما يتعلق بالمواصفات والسيطرة النوعية ومقتضيات االمن الوطني وذلك لكون المشاريع التي االخالل 

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

ة وتستخدم السوق المحلية وتساهم في نقل التكنولوجيا الى داخل البالد وتشغيل االيدي العاملة المحلي

 مواد بناء أولية محلية وتساهم في تفعيل االستثمار داخل البالد .

التوصية الى اللجنة الوطنية بحث جميع الدوائر ومؤسسات الدولة بالتعاون فيما بينها بما يتعلق بتسهيل  .2

 اإلجراءات وباألخص أذا كانت هذه الدوائر والتشكيالت تتبع الى وزارة واحدة .

يئة العام للكمارك على دراسة موضوع إستيفاء أجور مكررة على نفس البضاعة التأكيد على اله .3

 ومعالجة الحالة بما يضمن تنفيذ القانون. 

بأمكان أي جهة حكومية أو خاصة طلب المساعدة االستشارية من اللجنة الوطنية ومن خالل اللجنة  .4

تتعلق بعملها بالتنسيق مع المنظمات الفنية لغرض المساعدة في أعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي 

 الدولية والدول االعضاء في منظمة االسكوا .

قيام الشركة العامة للنقل البري بتحديد مساحات ومواقع االراضي المطلوبة لمشروع المناطق اللوجستية  .5

حولي بغداد واالعالن للقطاع الخاص الذين  يملكون قطع أراضي فيها لغرض مشاركتها في تنفيذ 

لمشروع أو تبني المشروع من قبلهم لتقديم الخدمات اللوجستية ، مع أستمرار المتابعة لغرض ا

 أستحصال موافقة السيد وزير المالية على تخصيص أراضي لهذا المشروع. 

قيام الهيئة العامة للمناطق الحرة بدراسة موضوع إنشاء المدن الخزنية بموجب نظام المناطق الحرة  .6

 لقطاع الخاص على أقامة هذه المناطق . الخاصة  وتشجيع ا

وكذلك مفاتحة كل من الهيئة الوطنية لالستثمار ومحافظة بغداد لغرض دراسة أمكانية إنشاء المدن 

 . الخزنية بموجب قانون االستثمار

التوصية الى اللجنة الوطنية بتخصيص وحدة ضمن هيكلية كل جهة من الجهات أعضاء اللجنة  .7

ئات حكومية واتحاد قطاع خاص تسمى )وحدة تسهيل النقل والتجارة في منطقة كوزارات وشركات وهي

ية العمل راالسكوا( لمتابعة مراسالت وشوؤن اللجنتين الوطنية والفنية وتوثيقها وضمان أستمرا
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والمتابعة في حال تغيير المسؤول أو الموظف وتحديد نقاط األتصال به لغرض الرجوع اليه من قبل 

 .يذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا أضافة الى أعضاء اللجنتيناالمانة التنف

 

مفاتحة ديوان التأمين لغرض مفاتحة المنافذ الحدودية لتخصيص قطع أراضي تؤجر لشركات التأمين  .8

واالشخاص الخاصة الراغبة بفتح مكاتب للتأمين  لممارسة أعمالها في التأمين على المركبات والبضائع 

 داخل المنافذ الحدودية.
 

 (  IRUسبق وأن قدمت وزارة النقل مشروع قانون النضمام العراق الى االتحاد الدولي للنقل الطرقي)أ . .9
 وباالمكان االعتماد على نموذج وثيقة المنافيست الدولي الصادر من االتحاد المذكور الذي يتضمن   
 النقل المتعددالوسائط .  
 عد كاظم الطائي ممثل الشركة العامة للنقل البحري في مكتب السيد الوكيل الفني حضور السيد س .ب

 حل  لغرض توجيهه من قبل السيد الوكيل لغرض وضع 24/12/2014لوزارة النقل بتاريخ   

 لموضوع المباشرة باعمال لجنة النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.  

 أضافة عضو من الهيئة العامة للكمارك الى لجنة النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.  .ج
 

 التوصية الى اللجنة الوطنية بضرورة النهوض بواقع االتصاالت الحالي وتفعيل القوانين االلكترونية .10

 واإلسراع بتحديث الشبكات الهاتفية من خالل تنفيذ شبكات النفاذ الضوئي بدالً من الشبكات النحاسية  

 القديمة واالستفادة من أمكانيات القطاع الخاص وأعتماد مبدأ االستثمار في مشاريع االتصاالت  

 مات االتصاالت وتجهيز خدمات االنترنت وأختيار الشركات الخاصة الكفوءة والرصينة لتقديم خد 

كفاءة عالية لما لشبكة االتصاالت من أهمية كبيرة جداً في أعمال تسهيل النقل وبنوعية ممتازة  

 والتجارة ويمكن لوزارة االتصاالت االستفادة من تجربة  إقليم كردستان في هذا المجال.

 لحدودية المشكلة باالمرأعادة تشكيل تشكيل لجنة دراسة آلية فحص البضائع في الموانئ والمنافذ ا. 11
 برئاسة السيد الوكيل الفني لوزارة النقل 1/10/2014بتاريخ   7504/26883الوزاري المرقم       
 اللجنة الفنية وعضوية المديرين العامين المعنيين من أعضاء اللجنة الفنية المديرين العامين  رئيس      

 من أعضاء اللجنة الفنية لعدم التزام اللجنة بالغرض الذي تشكلت له وهو ) دراسة آلية فحص  المعنيين      
 البضائع وخاصة للمواد الغذائية في الموانئ والمنافذ الحدودية وتقديم المقترحات بشأن توحيدها (.      

 
ستفسارعن الضوابط مفاتحة قيادة عمليات الفرات االوسط من قبل السيد رئيس اللجنة الفنية لال .12

كربالء( عند  –طريق )النخيب واإلجراءات المعمول بها من قبل السيطرة المتواجدة على 

الشاحنات من خاللها الذي يسبب تأخير تلك الشاحنات لفترات طويلة بانتظار إستكمال إجراءات مرور

  التدقيق . 
 

عمالً حث الجهات المعنية على اإلسراع بتنسيب ممثليها للعمل في منفذ مندلي الحدودي لتفعيله  .13

بتوجيهات األمانة العامة لمجلس الوزراء ألهمية المنفذ للتجارة الخارجية للعراق وخاصة في الظروف 

 الراهنة.

الكترونية من هذا الكراس وتقوم  . يقوم ممثل مديرية المنافذ الحدودية بتزويد االمانة التنفيذية بنسخة14

االمانة التنفيذية باستنساخها وتوزيعها على أعضاء اللجنة الفنية في االجتماع القادم على أقراص مدمجة 

 أو فالش رام.
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 التوصية الى اللجنة الوطنية بمفاتحة لجنة الشؤون االقتصادية لغرض بيان ضوابط منع المواد . أ.15

 متضررة  وخاصة السيارات وإمكانية تعديلها وأستثناء بعض المواد من هذا القرار .المستعملة وال          

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

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

 األمانة التنفيذية بتوجيه كتاب الى الشركة العامة للموانئ بمنع دخول السيارات المتضررة حتى تقوم  .ت

 وأن كانت مرخصة بأجازة أستيراد ولديها التصريحة الكمركية عبر المؤانئ الجنوبية .    

 

 . تكليف مدير الشركة العامة لموانئ العراق بالتأكد من الموضوع وااليعاز لمنتسبي الشركة بعدم أ .16

 على جميع البضائع المستوردة عبر  %1قرار مجلس محافظة البصرة المتعلق بفرض رسم  تنفيذ           

 كون القرار مخالف للقانون  .  منافذ البصرة            

 فرض رسم ة الوطنية لمفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء حول موضوع التوصية الى اللجنب.

 من قبل مجلس محافظة البصرة على جميع البضائع المستوردة عبر منافذ البصرة وأجبار  1%            

 . لكمركية على عدم ترويج أية معاملة ما لم تستحصل هذه الرسوم االدوائر            

 

 
 

 23/12/2014االجتماع الخامس للجنة الفنية 
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 الفصل الخامس   

 اللجـــان الفرعيــة  
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 اللجان الفرعية  :س الخام الفصل

 أوالا: لجنة تحديد الجهة المسؤولة عن اتالف المواد الغذائية او البضائع االخرى التالفة او المرفوضة في 

 الموانئ والمنافذ الحدودية.      

ضة تم تشكيل لجنة تحديد الجهة المسؤولة عن اتالف المواد الغذائية او البضائع االخرى التالفة او المرفو |أ.

برئاسة السيد  17/9/2014في  7138/25928بموجب الوزاري المرقم  في الموانئ والمنافذ الحدودية

هندسين اقدم في مركز الوزارة / الدائرة الفنية وعضوية كل من عماد تقي جميل الموظف بعنوان رئيس م

 الذوات المدرجة اسماؤهم ادناه:
 

 وزارة العلوم والتكنولوجيا خبير/ عبد الجبار عباس علي عبو /الدكتور.  1

 . السيد حسن عودة عبد الرضا / مدير كمرك الشحن الجوي / الهيئة العامة للكمارك / وزارة المالية 2

 صباح عزيز حسن / معاون مدير عام دائرة السيطرة النوعية / الجهاز المركزي للتقييس  الدكتور. 3
 التخطيطوزارة النوعية/ والسيطرة     

  البنك المركزي  االبحاث/. السيدة سميرة حسين جاسم / معاون مدير عام /المديرية العامة لالحصاء و4
 العراقي.    

 قسم الرقابة الصحية / دائرة الصحة العامة / وزارة الصحة    . د. علي حسين عبيد / مدير5

 . االنسة هناء سلمان زيدان / رئيس مهندسين اقدم / وزارة التجارة 6

 . السيد عامر سامي علي / مهندس اقدم / وزارة البيئة 7

 . السيد فراس عبد الودوود فؤاد / رئيس شعبة فحص السموم / دائرة الثروة الحيوانية / وزارة الزراعة 8

 .. السيدة نادية محي محمد / معاون مترجم / قسم االمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة 9

و البضائع األخرى التالفة أو المرفوضة في تتولى اللجنة تحديد الجهة المسؤولة عن أتالف المواد الغذائية أ

 الموانئ والمنافذ الحدودية والتي يتعذر أعادة تصديرها.

تم أستبدال ممثل الهيئة العامة للكمارك السيد حسن عودة عبدالرضا بالسيد ياسين مجيد فرج / مدير أقدم في 

في  9120/30935مرقم قسم الشؤون القانونية بالهيئة وأصدرت وزارة النقل االمر الوزاري ال

 بذلك. 30/11/2014

ان الجهة المسؤولة عن )واصدرت محضرها الذي نص على  28/10/2014بتاريخ  أجتمعت اللجنةب. 

ثانيا" من قانون  -68االتالف هي الدائرة الكمركية بالتعاون مع الجهات المختصة وذلك استنادا" الى المادة 

بعد اطالع اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة خالل اجتماعها و( ، المعدل  1984لسنة  23الكمارك رقم 

ً  على توصية اللجنة 11/11/2014الرابع المنعقد بتاريخ  الى اللجنة  ، تقرر اعادة المحضر المذكور انفا

المشكلة العادة النظر به من خالل اعداد آلية عمل واضحة ودقيقة لعملية االتالف ومراعاة الجوانب القانونية 

 ً لغرض اعتمادها من قبل اللجنة الفنية واعمامها على  المنصوص عليها في قانون الكمارك المذكور آنفا

 ً ً  الوزارات والدوائر المعنية مع فصل المواد الملوثة اشعاعيا بشكل فوري عن المواد االخرى كون  او وبائيا

السيد رئيس لجنة االتالف بقرار التعامل معها يكون حصرا" من قبل وزارتي البيئة والصحة ، وتم ابالغ 

 الخذ ما يلزم بصدد الموضوع. 23/11/2014في  30410اللجنة بموجب كتابنا المرقم 
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ا :  في الموانئ والمنافذ الحدودية لجنة دراسة الية فحص البضائع ثانيا

/ 1/10في  26883/ 7504تم تشكيل لجنة دراسة الية فحص البضائع بموجب االمر الوزاري المرقم .أ.

برئاسة السيد خالد يوسف يونس الموظف بعنوان معاون رئيس كيمياويين في وزارة التجارة  2014

 وعضوية كل من الذوات المدرجة اسماؤهم ادناه:

 الداخليةالعقيد حميد عبد محمد / المديرية العامة للمنافذ الحدودية / وزارة  . 1

 رئيس مهندسين اقدم / الدائرة الفنية عماد تقي جميل /  .2

 نبيل محمد ربكي / وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  .3

 حسن عودة عبد الرضا / مدير كمرك الشحن الجوي / الهيئة العامة للكمارك / وزارة المالية . 4

 العامة / وزارة الصحة  . علي حسين عبيد / مدير قسم الرقابة الصحية / دائرة الصحة5

 يس مهندسين / وزارة البيئة ئ.عبد الرزاق خضير مجيد / معاون ر6

ث البطرية / . ضياء حسين عوني / مسؤول مختبر الصحة العامة / سالمة الغذاء / المختبرات والبحو7
                                                                                                                         / وزارة الزراعةدائرة البيطرة 

 العراقي . فراس عبيد رحيمة / جهاز المخابرات الوطني8

 . عصام شاكر حمزة / خبير / وزارة العلوم والتكنولوجيا 9

 .علياء عدنان جيجان / مبرمج / قسم االمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة .10
 

دراسة آلية فحص البضائع وخاصة للمواد الغذائية في الموانئ والمنافذ الحدودية وتقديم  تتولى اللجنة

 المقترحات بشأن توحيدها .

 بالقرارين أدناه :غ اللجنة تم أبال

تكون الهيئة العامة المتضمن ) 11/11/2014الرابع المنعقد بتاريخ  هاجتماعاللجنة الفنية با قرار .1

للكمارك الجهة المخولة بإصدار التصريح الرسمي لدخول البضائع على ضوء الكشف على البضاعة ، 

المستوردة وتكون المديرية العامة للمنافذ الحدودية هي المسؤولة عن الجانب األمني وأن تكون الجهة 

الجهزة الفحص المسؤولة عن التشغيل والصيانة على أن تكون األجهزة قابلة على الكشف على 

المتفجرات والمخدرات والمواد المشعة والكشف الكمركي أضافة الى تضمين فقرة ضمن عقد التجهيز 

 (. واتلمدة ال تقل عن عشر سن  بأن تكون الشركة المجهزة لألجهزة هي المسؤولة عن الصيانة

 

دراسة آلية تتولى لجنة المتضمن ) 19/11/2014الرابع المنعقد بتاريخ  هاجتماعباقرار اللجنة الوطنية  .2

أصدار القرار النهائي بصالحية  تحديد الجهة صاحبة السلطة في المنافذ الحدودية فيفحص البضائع 

اط السلبية وااليجابية لكل دخول وخروج البضائع مع تقديم دراسة متكاملة حول الموضوع وتحديد النق

جهة يفترض أن تكون صاحبة القرار في المنافذ الحدودية وكيفية التنسيق بين تلك الجهات التخاذ 

القرارات بالسرعة المناسبة أضافة الى أقتراح أساليب حديثة لتقليل الفساد الحاصل في المنافذ الحدودية 

 .من خالل أستخدام التكنولوجيا الحديثة( 
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 : وأصدرت التوصيات التالية  4/12/2014بتاريخ أجتمعت اللجنة  ب.  
 

انشاء مخازن او اعادة تأهيل المخازن النظامية الموجودة حاليا" في المناطق الكمركية ) الشمالية  .1

 ، الجنوبية ، الوسطى والغربية ( .
 

هذا المجال ، ضرورة منح اجازات استيراد المواد الغذائية الى شركات او افراد تخصصيين في  .2

ويكون من ضمن الشروط االساسية في منح هذه االجازة توفر مخازن نظامية لخزن المواد 

 الغذائية لها حسب طبيعة ونوع المادة المستوردة .
 

نؤكد ضرورة التزام الدوائر المعنية في اقليم كوردستان بمنع عمليات تسرب مواد غذائية غير  .3

م والتعاون والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية في مطابقة للمواصفات الى خارج االقلي

 الحكومة االتحادية  بهذا الصدد .

 

في االجتماع الخامس تم عرض توصيات لجنة دراسة آلية فحص البضائع في الموانئ والمنافذ الحدودية 

 تشكلت له وهوعدم التزام اللجنة بالغرض الذي وبالنظر ل،  23/12/2014للجنة الفنية المنعقد بتاريخ 

) دراسة آلية فحص البضائع وخاصة للمواد الغذائية في الموانئ والمنافذ الحدودية وتقديم المقترحات بشأن 

توحيدها ( وعلى اللجان عدم التوسع بأية مواضيع أخرى جانبية ال تؤدي غرض اللجنة ، ولغرض أصدار 

ي لوزارة النقل / رئيس اللجنة الفنية لتسهيل سة الوكيل الفنتشكيل اللجنة برئاتقرر أعادة توصيات رصينة 

 العامين المعنيين من أعضاء اللجنة الفنية . وعضوية المديرين النقل والتجارة
 

أمكانية أنشاء مختبرات تضم كل الجهات الفاحصة في المنافذ الحدودية(الى مهام تم أضافة موضوع )دراسة 

 . 19/11/2014تماعها الرابع المنعقد بتاريخ باجقرار اللجنة الوطنية حسب لجنة فحص البضائع 
 

تم أعادة تشكيل لجنة فحص البضائع برئاسة السيد بنكين ريكاني / رئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل  ج.

 9964/33477بموجب االمر الوزاري المرقم والتجارة وعضوية السادة المدرجة أسماؤهم في األدنى 

  : 31/12/2014في

 السيد هاشم محمد حاتم / مدير عام دائرة العالقات االقتصادية الخارجية / وزارة التجارة . 1

 الفريق /عصام صالح ياسين الحلو/ مدير عام المديرية العامة للمنافذ للحدودية  / وزارة الداخلية . 2

 المالية اللواء المهندس حكيم جاسم جسام / مدير عام الهيئة العامة للكمارك وكالة / وزارة  .4

 السيدة نسرين سامي سوادي / مدير عام دائرة السيطرة النوعية /  وزارة التخطيط .5

 السيدة بشرى علي احمد / مدير عام مركز الوقاية من االشعاع / وزارة البيئة  .6

 الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي / مدير عام  دائرة األمور الفنية  / وزارة الصحة .7

 / مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور / وزارة الزراعة الدكتور صالح حسين جبر  .8

 السيد حقي إسماعيل إبراهيم /  جهاز المخابرات الوطني .9

 السيد علي صاحب علي / مدير عام الدائرة الفنية / وزارة النقل  .10

 السيدة مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة العلوم والتكنولوجيا  .11

 دالخضر عبدالصاحب /مهندس/ قسم األمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل السيد مصطفى عب .12

 / مقرر اللجنة  والتجارة في منطقة االسكوا     
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 تتولى اللجنة اآلتي : 

دراسة آلية فحص البضائع وخاصة للمواد الغذائية في الموانئ والمنافذ الحدودية وتقديم المقترحات  .أ

 بشأن توحيدها .

أصدار القرار النهائي بصالحية دخول وخروج  الجهة صاحبة السلطة في المنافذ الحدودية فيتحديد  .ب

البضائع وأقتراح أساليب حديثة لتقليل الفساد الحاصل في المنافذ الحدودية من خالل أستخدام 

 .التكنولوجيا الحديثة

 .الحدوديةأمكانية أنشاء مختبرات تضم كل الجهات الفاحصة في المنافذ دراسة  ج.
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 السادس  الفصل

 اتـــــاقيـــــــاالتف 
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 : االتفاقيات  السادس الفصل 

مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي المعتمد من قبل منظمة االسكوا التابعة لألمم المتحدة 

 المتضمن :

 
 المشرق العربيأتفاقية الطرق الدولية في  .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 تفي 

 ( 15البيئة وخالل فترة زمنية أقصاها ) بحاجات النقل والمرور المستقبلية مع مراعاة شؤون

 عشرسنة. اخمسة

ويتوجب على العراق بموجب االتفاقية  2007( لسنة 53تمت المصادقة على االتفاقية بموجب القانون رقم )

كلم ( ووضع األولويات لها عند 3020أدامة وأنشاء محاور الطرق الدولية أدناه )أجمالي أطوال المحاور 

 . ة التي تتعلق بأنشلء وصيانة شبكات الطرق الوطنيةوضع الخطط الوطني
 

   المحورM5   دول الخليج (  -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 

 26/11/2013في  37237مفاتحة وزارة االعمار واإلسكان / مكتب السيد الوكيل االقدم بكتابنا تم 

تخذة بصدد تنفيذ بنود االتفاق ومراحل العمل فيه منذ تاريخ المصادقة عليه ولغاية مالعالمنا باجراءتهم ال

تاريخه أعاله مع تزويدنا بموقف فصلي في األول من األشهر كانون الثاني ، نيسان ، تموز ، تشرين أول 

 ات المطلوبة لغرض تسريع اإلنجاز .من كل عام عن مراحل سير العمل والمشاكل والمعوقات والمقترح

بتااااريخ  20923الت فاااي أقلااايم كردساااتان بكتابناااا المااارقم بالعااادد اتااام مفاتحاااة وزارة النقااال واالتصاااوكماااا 

  –)حاااج عمااران  موصاال(   - )زاخااو تهااا لتنفيااذ وأدامااة األجاازاء اعن أجراءبتزوياادنا بتقرياار 8/7/2014

 .M10الواقعااااااة ضاااااامن حاااااادود اإلقلاااااايم ضاااااامن محااااااور الطريااااااق الاااااادولي  الموصاااااال(  –أربياااااال 

 

 مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي  .2

 

وتم دخول  2007( لسنة 6تمت مصادقة العراق على أنضمام العراق الى مذكرة التفاهم بموجب قانون رقم )

 . 15/6/2008المذكرة حيز التنفيذ في 
 

المؤرخ في  36370تم مفاتحة الشركة العامة لموانئ العراق والشركة العامة للنقل البحري بكتابنا المرقم 

العالمنا باجراءاتهما بصدد تنفيذ بنود المذكرة من تاريخ المصادقة عليها مع تزويدنا  17/11/2013

 ، تشرين أول من كل عام .بموقف فصلي في األول من األشهر كانون الثاني، نيسان ، تموز بموقف فصلي 
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تم عمل أستمارة أستبيان وحسب فقرات مذكرة التفاهم وتم تعميمها على الشركة العامة لموانئ العراق وكما و

فصلي في كل سنة عن ما تنفيذه من بنود االتفاقية لموافاة الموقف الوالشركة العامة للنقل البحري لتزويدنا ب

 منظمة االسكوا بها .

 
 قل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربيةاتفاقية الن .3

 . 2013لسنة  46تمت المصادقة على االتفاقية بموجب القانون المرقم  

واستنادا" الى القانون واالتفاقية أعاله ولكون النقل البحري يشكل النسبة األكبر في أنماط نقل البضائع ،  

عليه تقررتشكيل لجنة بمستوى شعبة او قسم تسمى ) لجنة النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ( 

ديد ، النقل البري والخطوط الجوية برئاسة الشركة العامة للنقل البحري وعضوية شركات السكك الح

 العراقية  كونها الشركات الناقلة للبضائع وتمارس  هذه اللجنة الواجبات والمسؤوليات التالية :

 وضع قواعد مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . -1

 بية .منح التراخيص لمتعهدي النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العر -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
 

د كمال بتشكيل اللجنة برئاسة السيد أيا  23/7/2014في  5800/21870تم أصدار االمر الوزاري المرقم 

 الدين / ربان في الشركة العامة للنقل البحري وعضوية كل من الذوات المدرجة أسماؤهم أدناه : 

 السيد حسين علوان أحمد / الدائرة الفنية  .1

 الدكتور كاظم عامر زغير / الشركة العامة للنقل البري  .2

 السيد حيدر ثامر جياد / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية  .3

 السيدة هيفاء فوزي عبدالحسين / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية  .4

 السيد طالب جواد كاظم / الشركة العامة للسكك الحديد  .5

 السيدة انتصار محمد تقي / الشركة العامة للنقل البحري / مقرر اللجنة  .6

المصادق عليها بموجب القانون رقم   النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربيةتتولى اللجنة تنفيذ اتفاق 

 . 2013(  لسنة 46)

 حيدر ثامر جياد عضو الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بالسيد صباح فرحان تقي تم أستبدال السيد      

 . 10/9/2014في  7108/25272بموجب االمر الوزاري      

ول واتفقت على ) تهيئة الضوابط وأصدرت محضرها األ 3/9/2014عقدت اللجنة أجتماعها األول 

ً في نشاطات تشكيالت وزارة  والقواعد من قبل كل جهة من الجهات الممثلة في اللجنة والمعمول بها حاليا

 5162النقل استناداً الى كتاب وزارة النقل / الدائرة القانونية / قسم العقود واالتفاقيات بالكتاب المرقم بالعدد 

مناقشتها في االجتماع القادم لغرض توحيدها بعد المزاوجة بين تلك الشركات  على أن يتم 5/1/2014في 

ومطابقتها مع ما موجود في أتفاقية )النقل المتعدد الوسائط ( لمعرفة ما يتطابق مع قانون النقل الوطني النافذ 
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من قبل  في العراق وما يتعارض مع قانون النقل الوطني لوضع التوصيات الالزمة الصدار التشريعات

 الجهات المختصة لغرض تسهيل تنفيذ تلك االتفاقية (

لم تستأنف اللجنة أجتماعاتها أضافة الى انتقال مقر الشركة العامة للنقل البحري الى مدينة البصرة ، وبناء 

على ذلك تم استبدال رئيس اللجنة الربان اياد كمال الدين بالسيد محمد جمال جاسم / ربان بحري في الشركة 

 لعامة للنقل البحري .ا

أشارة الى قرار اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا خالل أجتماعها الخامس المنعقد 

 يتم أضافة عضو من الهيئة العامة للكمارك لعضوية اللجنة أعاله . 23/12/2014بتاريخ 

 ال عن الشركة العامة للتأمين الوطنية .ممث أضافة الى  ممثل من المختصين في مجال التأمين على البضائع

 

 اتفاقية السكك الحديد الدولية في المشرق العربي  .4

العالمنا  12/11/2013في  195تم مفاتحة الدائرة القانونية بوزراة النقل بموجب كتابنا المرقم بالعدد 
بأن االتفاقية سبق  1/12/2013في  7159بمراحل تصديق االتفاقية وتمت االجابة بكتابها المرقم بالعدد 

 2013( لسنة 20العراق الى االتفاقية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) وأن تم أقرار مشروع انضمام
وأرسل الى مجلس النواب لغرض  15/1/2013المتخذ في الجلسة االعتيادية الثانية والمنعقدة بتاريخ 

 المصادقة عليه.
 

ً بان مشروع قانون المصاد قة على االتفاقية لم يعرض للقراءة األولى من قبل مجلس وتم أعالمنا الحقا
 19/17820ق/ 4النواب بموجب كتاب  مجلس الوزراء / مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب المرقم 

في  5292مرفق كتاب الدائرة القانونية / قسم االتفاقيات والعقود المرقم بالعدد  22/12/2013المؤرخ في 
7/1/2014 . 
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 السابع  فصلال

 كواـــــــــــــــــاالس 
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 : االسكوا  السابع فصلال

 ( للجنة النقل التابعة لمنظمة االسكوا للفترة من14تم مشاركة  وفد جمهورية العراق في أجتماعات الدورة )

 من الذوات المدرجة أسماوهم في أدناه : التي أقيمت في عمان  9-10/10/2013

 علي صاحب علي / مدير عام الدائرة الفنية في وزارة النقل  .1

 صباح كاظم مويش / مدير فني أقدم / الشركة العامة للنقل البحري .2

 محمد حبيب جبر / رئيس مهندسين / الشركة العامة للسكك الحديد .3

 الدكتور ماجد عبيد عباس / وزارة التجارة .4

 السيد جودت كاظم عليوي / رئيس مهندسين أقدم / وزارة االعمار واإلسكان  .5

 السيدة لمياء عبدالرضا جابر / رئيس مهندسين / وزارة التخطيط  .6

 بتول عبدالحسن فرحان/ رئيس مترجمين أقدم / األمانة العامة للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة .7

 الخارجية بمركز الوزارة .هيام رحيم إبراهيم / قسم العالقات  .8

 

متابعة والصادرة عن لجنة النقل بدورتها الرابعة عشر تنفيذ التوصيات وقد أصدرت اللجنة وثيقة متابعة 

وطلبت موافاتها بأخر اإلجراءات المتخذة من جانب العراق امل في المشرق العربي تنفيذ مكونات النقل المتك

ين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا المؤرخة في بشأنها وذلك برسالة د. ريما خلف / األم

14/2/2014. 

منظمة االسكوا بالوثائق التالية أستناداً الى ما ورد بوثيقة المتابعة وذلك بموجب كتاب وزارة  تم تزويد

وهي  22/4/2014في  328/ب/8/5/8الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات الخارجية المرقم بالعدد  

 كاالتي :

 الدولية في المشرق  ذات األولوية في اتفاق الطرق 45Mو  40Mاستبيان حول نسب تنفيذ المحاور  .1
 العربي .       

 
 حول انشاء وتفعيل اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في البلدان األعضاء في االستبيان المعدل  .2

 االسكوا.       
 

 التقرير الوطني حول أوضاع الهياكل المؤسسية والتشريعات لقطاع النقل . .3
 

 مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي: ما تم بشأن تنفيذ البند  .4

 :  لوضع الراهن للنقل الساحلي(ا)( الخاص بالنقل الساحلي 5)     

 م النهري في الشركة  العامة للنقل البحري بتفعيل نقل األشخاص بين محافظة البصرة ومدينة ـبدأ القس

 تقبلية المتالك القطع العائمة المناسبة للعمل أعاله ليشمل ـشط العرب وتم وضع الخطط المسعبدان عبر 

 ر ـــــدولة الكويت وان الرؤية الحقيقية تكتمل بربط الحموالت التجارية المتجهة من الدول المجاورة عب

 اندة لهذا العمل ـة الساألنهر لتصل الى المناطق المحايدة لألنهر عبر نهر دجلة وبواقع األرصفة النهري

 .في كل من )ميسان ، واسط ، بغداد (

 

 . 2013تقرير عن أهم تطورات النقل في جمهورية العراق لعام  .5
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وكما وورد طلب منظمة االسكوا  بكتاب وزارة الخارجية / دائرة المنظمات والتعاون الدولي المرقم بالعدد 

موافاتها بأسماء ممثلي جمهورية العراق في فريق المنسقيين الوطنيين  27/10/2013في  2023/ك/8/5/8

والتشريعات في قطاع  المختصين في مجال الطرق وفي مجموعة العمل بشأن موائمة الهياكل المؤسسية

 .النقل في منطقة االسكوا 
 

 باالتي: 2/9/2014في  6826/24598تم أصدار االمر الوزاري 

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

تسمية السيد قاسم بديوي علي / مشاور قانوني مساعد في وزارة النقل ممثال عن جمهورية العراق   -

ضمن أعضاء مجموعة العمل ، بشأن موائمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة 

 .االسكوا

ماعية لغربي آسيا )االسكوا( قامت سفارتنا في بيروت بموافاة األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجت

 . 6/3/2014في  10/3/649باجراءاتنا حول الموضوع بموجب مذكرتها المرقمة 
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 الثامن  الفصل

 ورش العمل والمؤتمرات 
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 ورش العمل والمؤتمرات : الثامن الفصل
 

 ورش العمل والمؤتمرات الخارجية  أوالا:

 كوا التابعة لالمم ـكوا الذي نظمته لجنة االسـجتماع الخبراء حول تسهيل النقل والتجارة في منطقة االسأ  .1

( في دبي وقد شارك فيه السيد هالل القريشي / االمين التنفيذي للجنة 11/4/2013-10المتحدة للفترة من ) 

، وقد صدر عن االجتماع  3/4/2013( في 3640/13934المرقم بالعدد )الوطنية بموجب االمر الوزاري 

 التوصيات التالية :
 

 توصيات الى البلدان االعضاء  -أ 
 
تشجيع البلدان االعضاء على االسراع في اجراء االصاالحات المطلوباة للمؤسساات الوطنياة واالطاراف  -

ماوانيء وتطاوير الهياكال التنظيمياة المتعلقاة المشاركة في التجاارة الدولياة والسايما ادارات الجماارك وال

بحركة البضائع ، وذلك بهدف تنمية درجة التنسيق فيماا بينهاا وتعزياز التجاارة البينياة والخارجياة للادول 

 العربية . 

الطلب مان البلادان العربياة الاذين لام ينضاموا الاى اتفاقياة التيار القياام باذلك بالتنسايق ماع االتحااد الادولي  -

  ق.للطر

حث البلدان االعضاء علاى تطاوير االسااليب العلمياة فاي اجاراء البحاوث والدراساات المتخصصاة حاول  -

 عوائق وسبل تعزيز النقل وتسهيل التجارة . 

دعااوة الاادول االعضاااء الااى تبنااي تعزيااز النقاال وتسااهيل التجااارة كجاازء هااام فااي مشاااريع تاادعيم التكاماال  -

 االقتصادي العربي . 

الى ضرورة توسيع اتفاقيات التجارة العربية لتشمل قطاع الخدمات نظارا" لادوره دعوة البلدان االعضاء  -

 االساسي في التقليل من تكاليف التجارة .

دعوة الدول االعضاء الى االستفادة من المعونة ألجل التجارة ، وتحدياد المشااريع المناسابة الداعماة الاى  -

 في ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .تعزيز الكفاءة اللوجستية وتحسين البنى التحتية بما 
 

 توصيات الى االسكوا  -ب 
 

الطلااب ماان االسااكوا االسااتمرار فااي التعاااون والتنساايق مااع كافااة المنظمااات االقليميااة والدوليااة ماان اجاال  -

  .القليمي فيما بين الدول العربيةتطويرسبل تسهيل التجارة والنقل في المنطقة العربية مما يدعم التكامل ا

الطلب من االسكوا العمل على تقييم العوائق غير الجمركية على التجارة العربية من خالل التركيز على  -

 سلع استراتيجية لها مساهمتها في التنمية االقتصادية لدول المنطقة . 

الطلب من االسكوا اعاداد دليال للمشااركة الفاعلاة فاي مفاوضاات منظماة التجاارة العالمياة حاول مساودة  -

تسااهيل التجااارة واعااداد وثيقااة موقااف موحااد لاادول االسااكوا للعماال تحاات اطارهااا بأساام مجموعااة  اتفاقيااة

 عربية واحدة .

الطلااب ماان االسااكوا االسااتمرار فااي تقااديم الاادعم الفنااي للاادول االعضاااء وبقيااة الاادول العربيااة فااي كافااة  -

 مجاالت تسهيل النقل والتجارة .
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تسهيل التجاارة وسابل التقلايص مان تكااليف التجاارة دون الطلب من االسكوا تطوير الدراسات المتعلقة ب -

اهمااال الجانااب التمااويلي لمشاااريع محااددة فااي هااذا المجااال ، مااع اعطاااء اولويااة لدولااة فاسااطين بساابب 

 انضمامها الى منظومة االمم المتحدة كدولة غير عضو .

كوا ) الطارق ، الساكك ، الطلب من االسكوا اعداد دراسة تقيايم آثاار لالتفاقياات الموقعاة فاي اطاار االسا -

 النقل البحري ، النقل متعدد الوسائط ( من ناحية تقليص تكاليف التجارة ودعم تدفق السلع .  

 

 عداد دليل اجراءات النافذة الواحدة لتسيير التجارة الخارجية.   أالطلب من االسكوا  -

 

   - 9للجنااااة النقاااال فااااي االسااااكوا المنعقاااادة فااااي عمااااان / االردن للفتاااارة ماااان   14اجتماعااااات الاااادورة   .2

10/10/2013 

ورشة عمل حول رفع مستوى الوعي حول انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون الناتج عان النقال الباري  .3

مان النقال الاداخلي وادارة التقيايم بموجاب برناامج  CO2ونظام قياس انبعاثات غاز ثااني اوكسايد الكااربون 

FOR FITS  التااي اقامتهااا منظمااة االسااكوا التابعااة لالماام المتحاادة والتااي اقيماات فااي تااونس للفتاارة ماان 

( وقد شارك فيها كل من السيد هالل القريشي / االمين التنفيذي للجنة الوطنية والسيد عبد 2-5/12/2013) 

ر عااام الشااركة العامااة للنقاال البااري بموجااب  االماار الااوزاري الماارقم بالعاادد  االمياار مااوزان / معاااون ماادي

 ، وقد اوصى ممثلي وزارة النقل بما يأتي :  18/11/2013( المؤرخ في 13484/36555)

مفاتحة وزارة البيئة والتخطيط لغرض وضع خطة وبرنامج عمل العداد نظام لقياس انبعاثات غاز ثااني  -أ

عن النقل البري على الطرق داخل المدن وخارجها فاي العاراق عموماا" ولجمياع  اوكسيد الكاربون الناتج

 انواع المركبات واعداد قاعدة بيانات كفؤة في هذا المجال . 

 

  مفاتحاة منظماة االسااكوا لتقاديم المساااعدة االستشاارية المطلوباة العااداد البرناامج والنظااام وتطبيقاه علااى  -ب

 لين في مختلف الوزارات المعنية ذات العالقة بهذا الموضوع .العراق وتنفيذ برامج تدريبية للعام 

( اعاااله الغااراض 1االسااتفادة ماان نتااائج البرنااامج والنظااام وقاعاادة البيانااات المشااار اليهااا فااي الفقاارة ) -ج

التخطيط الحضري واالقليمي للحد من انبعاثاات غااز ثااني اوكسايد الكااربون مان خاالل اختياار مشااريع 

 ووضع سياسات وتطبيق اجراءات من قبل الدولة لهذا الغرض وكما يأتي : النقل المناسبة 

 تشجيع المواطنين والقطاعين الحكومي والخاص على تحديث مركباتهم واساطيلهم بأخرى حديثة . -

وضع مواصفات وشروط فنية صارمة الستيراد المركبات الحديثة الصديقة للبيئة ويشمل ذلك الدراجات  -

 العجلتين والثالث عجالت .النارية ذات 

وضع سياسة سعرية السعار الوقود تهدف الى تشجيع المواطنين على استخدام سيارات النقال الجمااعي  -

 العام في تنقالتهم .

استحداث وفرض ضريبة جديدة تسمى ضاريبة البيئاة تفارض علاى المركباات القديماة التاي تساير علاى  -

 وتلوث البيئة . CO2الطرق والتي تنتج انبعاثات عالية من غاز 

وضع سياسة ضريبة وكمركية لتقليل اسعار شراء مركبات النقال الجمااعي العاام وبالتاالي تقليال تعرفاة  -

 النقل بواسطتها وتشجيع المواطنين على استخدامها .

 الزام وزارة النفط بأنتاج وتوفير وقود المركبات من النوعيات الجيدة الصديقة للبيئة. -
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قطااعين الحكاومي والخااص علاى التحاول الساتخدام المركباات التاي تعمال بالغااز تشجيع المواطنين وال -

 اقل من انواع الوقود االخرى . CO2الطبيعي كونه ذو انبعاثات 

قيام الدولة بوضع الخطط التنموية الالزمة النشااء مشااريع شابكات ساككك حديدياة مكهرباة كفاؤءة باين  -

ت السايارة علاى الطارق بكافاة انواعهاا واحجامهاا فاي نقال المدن وداخلها والتقليل مان اساتخدام المركباا

 االشخاص والبضائع .

قيام الدولة بأعداد الدراسات ووضع الخطط التنموية لتقليال الزحاماات المرورياة داخال المادن التاي مان  -

من خالل انشاء التقاطعات المجسرة بعدة مستويات داخل المدن وتنفيذ  CO2شأنها زيادة انبعاثات غاز 

 شاء نظام المرور الذكي .وان

قيااام مديريااة الماارور العامااة بالتعاااون مااع وزارة البيئااة بوضااع قاعاادة معلومااات واسااعة عاان المركبااات  -

وعادد سانوات االساتخدام والمساافة الكيلومترياة  CO2تتضمن الفحص البيئي الادوري وانبعاثاات غااز 

ة للمركباات التاي تساير علاى المقطوعة من قبل المركبة ووضاع مواصافات وشاروط فنياة بيئياة صاارم

 الطرق .

وضع سياساات فاي تعرفاة النقال والضارائب والرساوم علاى مركباات الشاحن الفارغاة التاي تساير علاى  -

الطرق وتشجيع القطاعين الحكومي والخااص علاى عادم اعاادة مركباات الشاحن خالياة واساتثمارها فاي 

 كافة انواع الحموالت في الذهاب واآلياب . 

وضع سياسات ضريبة او رسوم لتشجيع المواطنين على تقليل استخدام الدراجات النارية ذات العجلتين  -

 او الثالث عجالت داخل المدن كونها ملوثة للبيئة . 

 

ورشة عمل اقليمية حول تعزيز فرص التعااون االقليماي فاي مجاال تساهيل النقال والتجاارة المنعقاد فاي  .4

(  وقااد شااارك فيهااا الساايد هااالل القريشااي / االمااين التنفيااذي للجنااة  16/4/2014-15عمااان للفتاارة ماان ) 

، وقد اصدرت الورشة  10/4/2014( في 3130/14367الوطنية بموجب االمر الوزاري المرقم بالعدد )

 توصياتها المدرجة في ادناه : 

في ذلك وتحديد مهامهاا  حث الدول التي لم تقم بأنشاء امانة تنفيذية لتسهيل التجارة والنقل على االسراع -

ومسؤوليتها ، وتشكيل اللجان الوطنية ولجانها الفنية لتسهيل التجارة والنقل ، وتبادل المعلوماات بشاأنها 

 فيما بينهم . 

العمل علاى وضاع آلياات ومعاايير وطنياة معتمادة لجماع البياناات والمعلوماات وتبادلهاا حاول مؤشارات  -

يتعلاااق بالتجاااارة والنقااال ، بهااادف وضـــــــــــــــــاااـع االساااتراتيجيات االداء ، الكمياااة ، والنوعياااة فيماااا 

 والخطط التنفيذية واجراء الدراسات والبحوث التي من شأنها تحسين وتعزيز التجارة والنقل في دولنا .

تبااادل الخباارات بااين اللجااان الوطنيااة لنقاال المعرفااة فااي مجااال التطااورات والتحسااينات لتسااهيل التجااارة  -

 .والنقل

اعداد الدراسات واالبحاث المشتركة ) الثنائية والمتعددة االطراف ( فيما يتعلق بواقع التجارة والنقل في  -

الاادول العربيااة ، وتضاامينها التوصاايات بالساابل التااي ماان شااأنها ايجاااد الحلااول لتخفاايض و/ او ازالااة 

 المعيقات لتعزيز وتسهيل التجارة والنقل .

يجاااد مسااارات وشاابكات نقاال ومماارات) طرقيااة ، سااككية ، بحريااة اعااداد الدراسااات واالبحاااث بهاادف ا -

وجوية ( للاربط االقليماي ماع االقااليم االخارى لتوسايع آفااق التجاارة وايجااد اساواق عالمياة للصاادرات 

 الوطنية للدول العربية . 
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تبااادل التشااريعات واالنظمااة الخاصااة بالكمااارك والجهااات العاملااة فااي مجااال المعاينااة والفحوصااات  -

خبرية بهدف موائمتها . وتبادل البيانات والمعلومات حول الهياكل المؤسسية التنظيمية والبنى التحتية الم

لالدارات الكمركية والرقابية وادارات المعابر والحدود ، واالنظمة التي تساتخدمها هاذه االدارات ودعام 

ول العربياة ، وتباادل الدراساات الشراكة في ادارة المنافذ الحدودية بين القطاعين العام والخاص فاي الاد

التقييميااة الداء هااذه االدارات ومساااهماتها فااي تطااوير التجااارة والنقاال وتحسااين الخاادمات التااي تقاادمها 

 ومساهماتها في تحقيق النمو االقتصادي للدول وفرص العمل للعمالة الوطنية .

طالع على تجاارب الادول الحرص على المشاركة الفعالة في ورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة واال -

المتقدماااة فاااي االجاااراءات الجمركياااة ، وخااادمات المعايناااة والفحاااص والخااادمات االخااارى ذات الصااالة  

واالطااالع علااى آخاار التقنيااات واالجهاازة المسااتخدمة فيهااا واسااتطالع آليااات العماال واالنظمااة والباارامج 

ا لكامل مكوناات سلسالة التزوياد االلكترونية الخاصة بالتبادل المسبق لوثائق التخليص الجمركي وغيره

 لالستفادة الكبرى في نقل المعرفة بهدف تطوير االجراءات المتبعة في الدول العربية .

اعداد وتنفيذ آليات للتدريب المشترك الفني واالداري في مجال التجارة والنقل للكوادر العاملة في  -

 يد .قطاعات التجارة والنقل والخدمات لكافة مكونات سلسلة التزو

حث الجهات التمويلية الوطنياة واالقليمياة والدولياة لتقاديم الادعم لمشاروعات ثنائياة مشاتركة او متعاددة  -

االطراف للدراسات واالبحاث الخاصة في مجال االدارات الجمركية واالنظمة الرقابية وانظمة المعاينة 

  .جودة الخدمات التي تقدمها والفحوصات المخبرية والتفتيش وغيرها لتحسين مثل هذه المراكز وتحسين

عقد اتفاقيات او مذكرات تفاهم ثنائية او متعددة االطراف لتمكين الناقلين والجهات المعنية من االستفادة  -

 من المعلومات والبيانات المتوفرة في مراكز المعلومات الخاصة بقطاع النقل في الدول العربية .

للجان المشاتركة للمختصاين فاي الادول العربياة لبحاث كافاة التأكيد على اهمية المشاركة في اجتماعات ا -

 السبل التي من شأنها تسهيل التجارة والنقل بين الدول العربية وعبرها )الترانزيت ( .

الطلب من االسكوا تكليف لجنة النقل بتحديث الدراسات المتعلقة بمسارات وشبكات النقل فيماا باين دول  -

من شأنها اختصار المسافات والكلف واالوقاات فاي المعاامالت التجارياة االقليم واالقاليم االخرى والتي 

 والنقل . 

الطلب من االسكوا تحديث دراساتها الساابقة بشاأن معوقاات انساياب التجاارة والنقال باين الادول العربياة  -

 وتوسعتها . 

تاراه مناسابا" ترفع نتائج وتوصايات هاذه الورشاة الاى االماناة العاماة لجامعاة الادول العربياة التخااذ ماا  -

 بشأنها .

 

ا :  ورش العمل الداخلية   ثانيا
 

تقوم االمانة التنفيذية حاليا" بالتحضير لتنظايم ورشاة عمال الحاد مان انبعاثاات غااز ثااني اوكسايد الكااربون  

( المؤرخ فاي 15915الناتج عن النقل البري وتم االعمام على الجهات المعنية بموجب كتابنا المرقم بالعدد )

صالح منها للعرض في الورشاة حياث الستالم البحوث والدراسات وتدقيقها وفحصها واختيار ال 6/5/2014

تم اعتماد توصيات ممثلي وزارة النقل المشاركين في الورشة المماثلة التي عقدتها منظمة االسكوا في تونس 

( ، وتاام تشااكيل لجنااة بهااذا الصاادد بموجااب االماار الااوزاري الماارقم بالعاادد   5/12/2013-2للفتاارة ماان ) 

 .   2015ؤمل عقدها خالل عام التي من الم ، 20/7/2014( في 5672/21592)
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 االحصائيات و قواعد البيانات  :   التاسع الفصل

 

لغرض تمكين االمانة التنفيذية للجنة الوطنية من ابراز التغيرات والتقدم الحاصال فاي مجاال النقال والتجاارة 

في جمهورية العراق لدى منظمة االسكوا وخالل المؤتمرات والندوات الدولية التي يشارك بهاا العاراق، فقاد 

ورة تزويدها باالحصاائيات والبياناات عممت االمانة التنفيذية على الوزارات واتحادات القطاع الخاص بضر

فاي  12533الالزمة وبشكل دوري لغرض اغناء ودعام قواعاد البياناات ادنااه وذلاك بموجاب كتبناا المرقماة 

 وقد تم انجاز ما يأتي :  26/5/2014في  17516و  8/5/2014في   16174، 20/3/2013

 طاع الخاص تضمنت االتي :تم اعداد قاعدة بيانات عن عمل الوزارات واتحادات الق -والً أ

احصائيات شهرية وسنوية وفصلية ضمن اختصاص كل جهة واية مؤشرات ومعلوماات مفيادة العماال  .أ

 اللجنة .

 القوانين والتعليمات الجديدة المتعلقة بأجراءات تسهيل النقل والتجارة ومراحل اقرارها وتنفيذها.  .ب

. الاخ ( .، مطاارات ئق ، ماوانل ) سكك الحدياد ، طارخطط تنفيذ مشاريع البنى التحتية لمنظومات النق.   ج

االتصاالت ، التجارة المنافذ الحدودية ، المناطق الحرة والمصارف والضرائب واية مشاريع اخرى لها 

 عالقة بهذا الموضوع مع مراحل االنجاز والكلف التقديرية. 

التااي وقعهاا او ساايوقعها العاراق مااع الاادول النشااطات ومااذكرات التفااهم واالتفاقيااات الثنائياة واالقليميااة    .د

 المجاورة واالقليمية والجامعة العربية والمنظمات الدولية االخرى التي لها عالقة بالنقل والتجارة .

تم اعداد قاعدة بيانات عن المنظمات واالتحادات العربية والدولية المتخصصة بالنقل و التجاارة التاي  -ثانياً 

كماا مبيناة فاي الملحاق تضمنت جميع المعلومات المهمة واالساسية التي تام تزويادنا بهاا مان قبال الاوزارات 

 وهذه المنظمات هي: المرافق

 االتحاد الدولي للنقل الجوي  -1

 االتحاد العربي للنقل الجوي  -2

 منظمة الطيران المدني الدولية ) االيكاو (  -3

 الهيئة العربية للطيران المدني  -4

 وكالة الرقابة اإلقليمية للشرق االوسط -5

 أتحاد المطارات العربية  -6

 (ACIالمجلس الدولي للمطارات ) -7

 المنظمة البحرية الدولية  -8

 لبحرية العربية اتحاد الموانيء ا -9

 االتحاد العربي للناقلين البحريين  -10

 ( UICاالتحاد الدولي للسكك الحديد )  -11

 االتحاد العربي للسكك الحديد  -12

 TEAاسيا  -االتحاد التعريفي اوربا -14

 (OCTIالمكتب المركزي للنقل بالسكك الحديد ) -13

فريب  مبدراء مبامين اببكات الشبرق و CMOاالتحاد التعريفي لشببكات الشبرق االوسبط  -15

 االوسط

 CITالهيئة الدولية للسكك الحديد  -16
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 االتحاد العربي للنقل البري  -17

 منظمة التجارة العالمية -18

 مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية ) االونكتاد ( -19

 منظمة الكمارك العالمية  -20

 الدولي الطرقاالتحاد  -21

 االتحاد الدولي لالتصاالت  -22

 اتحاد المصارف العربية  -23

 البنك االسالمي للتنمية  -24

 االتحاد البريدي العالمي  -25

 منظمة االتصاالت الفضائية العربية  -26

 االتحاد االسالمي لمالكي البواخر  -27

 (IALAالمنظمة العالمية للمنائر والفنارات البحرية / أياال ) -28

 االنحاد العربي للتأمين -29

 آسيوي  –االتحاد االفرو  -30

 منظمة العمل العربية  -31

 منظمة العمل الدولية  -32

    I.H.Bالمكتب الدولي للمسوحات  -33

 UNIDOمنظمة االمم المتحدة للتنمية الصنامية  -34

 USAIDالوكالة االمريكية للتنمية الدولية  -35

 المركز االسالمي لتنمية التجارة  -36

 االتحاد العربي لمرحلي البضائع واللوجستيات  -37

 االتحاد العربي لغرف المالحة البحرية  -38

 االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  -39

 الكومسيك  -40

 اتحاد الرايب  -41

 سوق لويدز للتأمين  -42

 ربي صندوق النقد الع -43

 صندوق النقد الدولي  -44

 البنك الدولي  -45

 (WTOمنظمة السياحة الدولية ) -46

 (WMOمنظمة االصاد الجوية العالمية ) -47

 (ISCالمركز العالمي للزالزل ) -48

       

ان كفاااءة ورصااانة قواعااد البيانااات يعتمااد علااى ماادى اسااتجابة الااوزارات واتحااادات القطاااع الخاااص لتزويااد 

 االمانة التنفيذية بكافة المعلومات بشكل دوري وتحديثها بأستمرار . 
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 الفصل العاشر

 أهم ما تحقق في عمل اللجنة الوطنية

 وكذلك اللجنة الفنية لتسهيل النقل 

 والتجارة في منطقة االسكوا 

 وأهم التوصيات 

 التي اصدرتها خالل فترة هذا التقرير
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اللجناة الوطنياة وكاذلك اللجناة الفنياة لتساهيل النقال والتجاارة فاي فاي عمال  هام ماا تحقاقأ: الفصل العاشر

 منطقة االسكوا وأهم التوصيات التي اصدرتها خالل فترة هذا التقرير: 

 

بالتنسيق مع مجالس المحافظات لصيانة وتأهيل  موضوع قيام الهيئة العامة للطرق والجسورمتابعة  -1
وتوسيع الطرق الفرعية لغرض استخدامها كطرق بديلة بدالا عن الطرق الرئيسية السريعة في حاالت 

 الطوارئ .
 

ديالى بشكل عاجل  خانقين في محافظة -مندلي  -وكذلك التأكيد على ضرورة صيانة وتأهيل طريق قزانية  
)والمسمى بطريق نفط خانة( لكونه الطريق الوحيد الرابط بين شمال ووسط العراق خالل الظروف 

 الحالية:
 
في محافظة االنبار، النخيب وكربــالء بشـكل  160التأكيدعلى ضرورة تأهيل وصيانة طريق كيلو متر  -

 عاجل لكونه الطريق الوحيد الرابط بين الحدود األردنية والسورية والعراق خالل الظروف الحالية.  

ت لصيانة الطرق تم التنسيق من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور مع مجلس المحافظات لوضع أوليا -

 البديلة والصرف من تخصيصات الصيانة لعدم أقرار الموازنة العامة ،

تم العمل على صيانة جزء من الطريق وتم تأهيل جزء من الطريق ومن المؤمل أنجاز المتبقي في و -

 .العام القادم

غ طوله كربالء البال –كيلو النخيب  160أن المدة المقررة النجاز مشروع تأهيل وصيانة طريق  -

كم  واستكمال جداول الكميات للجزء المتبقي   45( كم هي سنتين وتم أنجاز االعمال لمسافة 140)

 وهو قيد االعالن لحين اقرار الموزانة العامة للدولة .

في   5192 وكذلك قامت االمانة التنفيذية بأبالغ وزارة االعمار واالسكان بموجب كتابنا المرقم  -

 بألتأكيد على المواضيع اعاله ورصد التخصيصات المالية الالزمة لذلك .  5/1/2015

 

يقوم البنك المركزي بوضع ضوابط محكمة بعمل المصارف الخاصة الراغبة بفتح االعتمادات على  .أ -2

 ان تكون مشروطة برأس المال لالعتماد عليها عند التعامل معها .

ف الخاصة وتعامالتها وبضمنها المصارف العربية واالجنبية العاملة عمل تقييمات سنوية للمصار.ب

 في العراق ليسهل على الدوائر الحكومية التعرف على المصارف الرصينة  الغراض التعامل معها .

ج. تفعيل نشاط مصرفي الرشيد والرافدين وتحديث اساليب عملهما بما يؤمن دخولها مجال فتــح 
 عا في السابق .االعتمادات كما كان متب

( في 5194االمانة التنفيذية بمفاتحت االمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم )  قامت

بخصوص الموضوع اعاله وطلبت  اعمامه على وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ، ولم  5/1/2015

 ترد االجابة لغاية تاريخه . 

 
مذكرات تفاهم بين جمهورية العراق  والدول المعتمدة األخرى لقبول التأكيد على ضرورة توقيع  .3

 شـــــــهادات الفحـص الصادرة من تلك الدول عمال" بمبدأ المعاملة  بالمثل:
 

وطرحت بعض االمثلة من 17/12/2014ناقشت اللجنة الوطنية في اجتماعها الخامس المنعقد بتاريخ 

من االعتماد على الفحص المتبادل بين العراق والبلدان االخرى بسبب  المشاكل الداخلية والخارجية المتأتية
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تباين شروط الفحص والمواصفات لكال الطرفين ، وضرورة االعتماد على المعايير الدولية المناسبة 

 واالقرب الى المواصفة العراقية عند االعتراف المتبادل بشهادات المطابقة .

  
 :وتمت التوصية بمايأتي 

 يمكن توقيع مذكرات تفاهم  ثنائية في هذا المجال مع وجوب تثبيت الشرطين التاليين: 

 أن تراعى المواصفات القياسية المعتمدة في جمهورية العراق . .ت
 أن ال تتعارض مع القوانين والتعليمات المحلية لكال البلدين . .ث
 

اشراك وزارة السياحة واالثار كعنصر رئيسي في غرفة العمليات التي تشكل الدارة وتنظيم الزيارات  .4

 الدينية المليونية:

 

وافقت اللجنة الوطنية وحصلت مصادقة معالي السيد وزير النقل / رئيس اللجنة الوطنية على  .أ
 .المقترح اعاله

في  33468اعاله بموجب كتاب االمانة التنفيذية المرقم تم ابالغ وزارة السياحة واآلثار بالموافقة ب. 
31/12/2014 . 

 

تحديد الجهة المسؤولة عن اتالف المواد الغذائية او البضائع األخرى التالفة أو المرفوضة في الموانئ . 5
 والمنافذ الحدودية والتي يتعذر إعادة تصديرها:

 

المواد الغذائية او البضائع األخرى التالفة او المرفوضة في تم تشكيل لجنة تحديد الجهة المسؤولة عن اتالف 

 المرقم بالعدد  الموانيء والمنافذ الحدودية والتي يتعذر إعادة تصديرها بموجب االمرالوزاري

واصدرت  28/10/2014وعقدت اللجنة اجتماعها بتاريخ  17/9/2014( المؤرخ  في 7138/25928) 

مسؤولة عن االتالف هي الدائرة الكمركية بالتعاون مع الجهات محضرها الذي نص على ان الجهة ال

المعدل .وبعد اطالع  1984لسنة  23ثانيا" من قانون الكمارك رقم  -68المختصة وذلك استنادا" الى المادة 

 11/11/2014اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا خالل اجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 

فقد تقرر اعادة المحضر المذكور انفا" الى اللجنة المشكلة العادة النظر به من خالل اعداد آلية عمل ، 

واضحة ودقيقة لعملية االتالف ومراعاة الجوانب القانونية المنصوص عليها في قانون الكمارك المذكور 

ئر المعنية مع فصل المواد آنفا" لغرض اعتمادها من قبل اللجنة الفنية واعمامها على الوزارات والدوا

الملوثة اشعاعيا" او وبائيا" بشكل فوري عن المواد االخرى كون التعامل معها يكون حصرا" من قبل 

 30410وزارتي البيئة والصحة ، وتم ابالغ السيد رئيس لجنة االتالف بقرار اللجنة بموجب كتابنا المرقم 

 الخذ ما يلزم بصدد الموضوع. 23/11/2014في 

 

رة توحيد الجهات الفاحصة للبضائع وخاصة المواد الغذائية في الموانئ والمنافذ الحدودية ضرو .6
 واستحصال موافقة مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب:  

 

( في 26883/ 7504تم تشكيل لجنة توحيد الجهات الفاحصة بموجب االمر الوزاري المرقم ) 

ات المعنية وتم التوصل الى مقترحات وتوصيات تم عرضها بعد استكمال ترشيح ممثلي الجه 1/10/2014
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حيث لم تحصل الموافقة عليها بسبب عدم  23/12/2014في االجتماع الخامس للجنة الفنية المنعقد بتاريخ 

تمكن تلك اللجنة من التوصية بما يلبي الغرض الذي تشكلت له وهو  ) دراسة آلية فحص البضائع وخاصة 

الموانئ والمنافذ الحدودية وتقديم المقترحات بشأن توحيدها ( ، وكان المفترض عدم للمواد الغذائية في 

 التوسع بأية مواضيع أخرى جانبية ال تؤدي غرض اللجنة. 
 

أعادة تشكيل اللجنة المذكورة انفا" برئاسة السيد الوكيل الفني ولغرض اصدار توصيات رصينة صدر قرار  

وعضوية المديرين العامين المعنيين من أعضاء اللجنة الفنية ذاتها ، وقد  لوزارة النقل رئيس اللجنة الفنية

 مهام اللجنة بما يأتي :    تحديدو قد تم  31/12/2014( في  33477/ 9964صدر االمر  الوزاري المرقم )

 

  وتقاديم تتولى اللجنة دراساة آلياة فحاص البضاائع وخاصاة الماواد الغذائياة فاي الماوانيء والمنافاذ الحدودياة

 المقترحات بشأن توحيدها .

  

  تحديااد الجهااة صاااحبة الساالطة فااي المنافااذ الحدوديااة فااي اصاادار القاارار النهااائي بصااالحية دخااول وخااروج

البضائع بالسارعة المناسابة واقتاراح اسااليب حديثاة لتقليال الفسااد الحاصال فاي المنافاذ مان خاالل اساتخدام 

 .التقنيات الحديثة 

 ختبارات تضام كال الجهاات الفاحصاة فاي المنافاذ الحدودياة وتقاديم تقريار باذلك الاى دراسة امكانية انشااء م
اللجنة الوطنية لغرض مناقشة واتخاذ القرار المناسب بشأنه الى لجنة دراساة آلياة فحاص البضاائع وتوحياد 

 الجهات الفاحصة .
 

 وزارة الصناعة  ومطالبـــــة 2010 ( لسنة1ضرورة اإلسراع بتطبيق قانون حماية المستهلك  رقم ) .7

 والمعادن تقديـــــــم تقرير عن أسباب عدم تطبيق القانون لحد االن: 

 

الماؤرخ فاي   24229تم مفاتحة وزارة الصناعة والمعادن بموجب كتاب األمانــــــــة التنفيذية المرقم بالعادد 

ماع بياان  2010لسانة ( 1ومطالبتهم بضرورة اإلسراع بتطبيق قانون حماية المستهلك رقم )  28/8/2014

اسااباب عاادم تطبيقااه لحااد االن . وردتنااا إجابااة األمانااة العامااة لمجلااس الااوزراء بكتابهااا الماارقم ش ل/ت/ 

 2012واعلمتنا بتشكيل لجناة برئاساة السايد وزيار المالياة مناذ عاام  26/10/2014في  124/12/32626

العراقية ، حماية المستهلك( وأن اللجناة ماا  تتولى دراسة تطبيق قوانين )التعرفة الكمركية ، حماية المنتجات

تاام التأكيااد علااى وزارة الماليااة بموجااب كتابنااا الماارقم زالاات مسااتمرة بعملهااا ولاام ترفااع توصااياتها النهائيااة. 

 ولم تردنا اإلجابة  لحد االن . 12/1/2015في  5651وكذلك كتابنا المرقم  16/11/2014في  29729

قرار بالتأكيد على الجهات ذات   19/11/2014ا الرابع المنعقد بتاريخ واصدرت اللجنة الوطنية بأجتماعه

لغرض السيطرة على حاالت العالقة ألستئناف عمل اللجنة لإلسراع في تطبيق قانون )حماية المستهلك ( 

الغش والتالعب في البضائع المتداولة في االسواق المحلية وتسهيل عمليات أدخال البضائع في المنافذ 

 ية .الحدود

التأكيد على وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك بسرعة تطبيق النظام الكمركي الدولي الموحد  .8

( وهو نظام عالمي لحوسبة العمليات الخاصة باإلدارات الكمركية ، في الكمارك (ASYCUDAاالسيكودا

 العراقية وتقديم برنامج  زمني من قبل ممثل الكمارك:  
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 24231تم مفاتحة وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك بموجب كتاب األمانة التنفيذية المرقم بالعدد 

لالستفسارعن أسباب عدم تطبيق النظام الكمركي الدولي الموحد االسيكودا  28/8/2014المؤرخ في 

ASYCUDA). في الكمارك  العراقية ) 

 

قاارار تأييااد تطبيااق نظااام  19/11/2014بااع المنعقااد بتاااريخ واصاادرت اللجنااة الوطنيااة فااي اجتماعهااا الرا

( في الكمارك العراقية بأسارع وقات ، وابادت اساتعدادها لتقاديم اي دعام واساناد   (ASYCUDAاالسيكودا

 . 5/1/2015في  5191في هذا المجال ، وتم ابالغ وزارة المالية بالقرار بموجب كتابنا المرقم 

 

  لشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية لتسهيل اجراءات تنفيذ مشروع مناقشة تقديم الدعم الالزم ل .9

 )انشاء البنى التحتية لقانون التوقيع االلكتروني ( والذي تنوي الشركة االعالن عنه قريبا": 

 

 28/8/2014المؤرخ في   24230تم مفاتحة البنك المركزي العراقي بموجب كتابنا المرقم بالعدد 

مع بيــــــان مراحل  2012( لسنة 78ب تأجيل تطبيق قانون التوقيع االلكتروني رقم )لالستفسار عن أسبا

تشريع قانوني الدفع االلكتروني والجرائم االلكترونية و ذلك الهميتها في تسهيل النقل و التجارة والقضاء 

( في 9/3/15815بين البنك المذكور بكتابه المرقم )الفساد و الممارسات غير المشروعة ، على 

 االتي : 23/10/2014

  ( لسنة 78( من قانون التوقيع االلكتروني رقم )29نصت المادة )على ما يلي: )ينفذ هذا  2012
القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقد صدر هذا القانون في الجريدة الرسمية الوقائع 

ابتداءا" من هذا التاريخ واليمكن الي جهة ويعتبر نافذا"  5/11/2012( في 4256العراقية بالعدد ) 
 تأجيل العمل به بعد تشريعه ونشره في الجريدة الرسمية .

 ( 27بعد صدور القانون اعاله باشر البنك المركزي بأعداد نظام الدفع االلكتروني استنادا" الى المادة )
( 4326العراقية بالعدد ) منه حيث صدر هذا النظام واعتبر نافذا" من تاريخ نشره في جريدة الوقائع

 ويعتبر نافذا" ابتداءا" من هذا التاريخ . 23/6/2014في 

  اما مايتعلق بمشروع قانون الجرائم االلكترونية فأن البنك قد حضر عدد من جلسات المناقشة لهذا
المشروع في االمانة العامة لمجلس الوزراء لكن ليس لديه علم الى اي مرحلة وصل في التشريع كون 

 لبنك ليس الجهة المسؤولة عن اصداره .ا
 

اصدرت اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة قرارها المتخذ خالل اجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 

بتشكيل لجنة فرعية من الخبراء والمتخصصين لغرض وضع خارطة طريق لتطبيق  19/11/2014

لوزارات والجهات المعنية وزارات )االتصاالت ، القانون المذكور آنفا" واقتراح صيغة للتنسيق بين ا

الداخلية ، المالية ، التجارة والبنك المركزي العراقي ( بتطبيقه واالستفادة منه . وتم ابالغ الجهات المعنية 

وطلبنا تزويدنا بأسماء الخبراء والمختصين لعضوية  5/1/2015في  5195بذلك بموجب كتابنا المرقم  

 برئاسة وزارة االتصاالت .  اللجنة التي ستكون 

 

( مئتان وخمسون الف دينار فقط من قبل مجلس محافظة واسط من كل 250000استيفاء مبلغ ) .10

شاحنة تدخل الى منفذ زرباطية الحدودي لغرض انجاز اجراءات دخولها الى االراضي العراقية وفي حالة 
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حيث ان هذا االجراء يضيف اعباء  يوم على الحدود الدولية ، 15-3عدم الدفع تتأخر الشاحنة بين 

 اضافية على سائقي الشاحنات وبالتالي المستهلك:

 4433قامت االمانة التنفيذية بمفاتحت االمانة العامة لمجلس الوزراء حول الموضوع بموجب كتابها المرقم 

لمحافظة ، وبينت االمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم وجود سند قانوني يسمح لمجلس ا 26/8/2014في 

 بأستيفاء الرسوم اعاله .

قياام الشاركة العامااة للنقال الباري بتزويااد مديرياة شااؤون اإلقاماة فاي وزارة الداخليااة بقارار مجلااس  .11

الوزراء المتعلاق بالساماح لساائقي الشااحنات والسايارات اإليارانيين بادخول األراضاي العراقياة وفاق مبادأ 

ة الفنيااة بالنتااائج ، وكااذلك مااذكرة التفاااهم الموقعااة مااع المعاملااة بالمثاال ومتابعااة الموضااوع وتزويااد اللجناا

 الجانب االيراني:

 

المااااؤرخ فااااي  24020تاااام مفاتحااااة الشااااركة العامااااة للنقاااال البااااري بموجااااب كتابنااااا الماااارقم بالعاااادد  .أ

ومطالبتهم بتزويد مديرية شؤون اإلقامة في وزارة الداخلية بقارار مجلاس الاوزراء المتعلاق 26/8/2014

الشاااحنات والساايارات اإلياارانيين باادخول األراضااي العراقيااة وفااق مباادأ المعاملااة بالمثاال بالسااماح لسااائقي 

 ومتابعة الموضوع وتزويد اللجنة الفنية بالنتائج.
 

( 25924تاام التأكيااد علااى الشااركة العامااة للنقاال البااري بموجااب كتاااب األمانااة التنفيذيااة الماارقم بالعاادد  ) -ب

مان قارار مجلاس الاوزراء المتعلاق بالموضاوع الماذكور انفاا"  بتزويدنا بنسخة 17/9/2014المؤرخ في 

 االتي : 29/9/2014في  29360لتزويد المديرية أعاله به ، وبينت الشركة المذكورة بكتابها المرقم 

ان مااذكرة التفاااهم المشااار اليهااا فااي االعلااى دخلاات حيااز التنفيااذ بعااد مصااادقة االمانااة العامااة لمجلااس  -1

 . 17/7/2013( في 2/4/42125) ق/الوزراء بكتابها المرقم 

الى االمانة العامة لمجلس  18/3/2013في 5734سبق وان تم رفع كتاب من وزارة الداخلية المرقم  -2

الوزراء / دائرة شؤون اللجاان والاذي طلبات فياه الاوزارة تشاكيل لجناة لبيـــــــــــــاـان  اساباب عادم 

العراقياة وكاان مان ضامن التوصايات ضارورة  السماح للعجالت االيرانية من الدخول الى االراضي

المعاملة بالمثل او العمل بأحكاام االتفاقياات الموقعاة باين الطارفين . وطلبات الشاركة مخاطباة وزارة 

الخارجية لغرض التنسيق مع الجانب االيراني لغرض االسراع فاي تنفياذ آلياة دخاول الشااحنات باين 

االيرانية واسماء السواق االيرانيين الراغبين بالدخول البلدين وتزويدنا بكشف بالسيارات والشاحنات 

 الى االراضي العراقية ليتسنى لهم استحصال موافقة وزارة الداخلية لمنحهم سمات الدخول المتعددة . 

 27486وقامت دائرة التخطيط والمتابعاة فاي وزارة النقال بمفاتحاة وزارة الخارجياة بكتابهاا المارقم 

 وضوع . بصدد الم 14/10/2014في 

و تم التأكيد مجددا" على الشركة العامة للنقل البري لتزويدنا بالقرار المذكور انفاا" فقاد اعلمتناا بعادم 

وروده اال انااه يمكاان العماال بموجااب مصااادقة االمانااة العامااة لمجلااس الااوزراء المبلغااة الاايهم بكتااابهم 

الخارجيااااة حاااااول والشاااااركة بأنتظااااار رد وزارة  17/7/2013( فااااي 2/4/42/2601الماااارقم )م/

 الموضوع . 

وتم االستفسار عن مستجدات الموضاوع اعلمتناا الشاركة العاماة للنقال الباري بموجاب كتابهاا المارقم 

 بعدم ورود االجابة لغاية تاريخه . 24/12/2014في  36503
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حث شركات التأمين العراقية على تفعيل الجانب االعالمي لديها والتأكيد على تسويق التأمين  .12

 العراقي داخل العراق وخارجه مع بيان نسبة التأمين لديها مقارنة بتلك التي تمنحها الشركات االجنبية:  

دير عاام شاركة  التاامين تمت مفاتحة ممثل شركات التأمين في العراق / رئايس جمعياة التاامين العراقياة / ما

الخذ ما يلزم  بشأن  15/10/2014في  27597الوطنية  السيد صادق فاضل عليوي بموجب كتابنا المرقم 

بااأجراءاتهم  5/1/2015فااي  23/3/112قاارار اللجنااة ، واعلمتنااا شااركة التااأمين الوطنيااة بكتابهااا الماارقم 

 المدرجة في ادناه المتخذة لغرض تحفيز التأمين البحري :

  توجيااه كتااب لكافااة الااوزارات والاادوائر التابعااة لهااا والشااركات االجنبيااة نعلمهاام فيهااا بتااوفير الحمايااة

 التأمينية لكافة االستيرادات والمناقصات وفق الضوابط العالمية .

  توفير نظام معلوماات للمساتوردين عان طرياق الفولادرات والبوساترات والسابوتات وحماالت اعالنياة

 بالصحف .

  في المعارض وسيقام قريبا" معرض آخر في محافظة ميسان خاص بالنفط وستقوم الشاركة المشاركة

باالتصااال المباشاار مااع الشااركات المجهاازة والمسااتوردين وكااذلك نعماال علااى زيااادة الااوعي التااأميني 

 ومعرفة الجمهور مدى مساهمة التأمين في االقتصاد العراقي .

 . عقد ندوات في بغداد والمحافظات 

 واد الدعائية والترويجية توزيع الم 

  تدريب المنتجين ) رجال البيع ( عن طريق اقامة الدورات المتخصصة فاي التاأمين البحاري حياث ان

للمنتج دور كبير في تسويق التاأمين وان عملياة التادريب تسااعد علاى تحساين المساتوى التنافساي فاي 

 السوق وتحسين الخدمة المقدمة للمؤمن له .

 باشر مع الشركات وبكافة طرق االتصال ، المقاابالت الشخصاية ، االنترنات ، خلق روابط واتصال م

 الهاتف حيث اليمكن لشركة التأمين االستمرار بنشاطها دون خلق هذه الروابط .

  سوق التأمين العراقية تعتمد على وثيقة لويدز النموذجية ولكن تم اجراء عدة تعديالت عليها من حياث

 سوق العراقية ، وتم اضافة خطر االعمال االرهابية . الشروط وبما يتالئم مع ال

  تقليص االجراءات الروتينية الصدار الوثيقاة لخصوصايتها وارتباطهاا بالعمال التجااري حياث يتطلاب

 السرعة في االنجاز ، علما" ان وثيقة التأمين اليستغرق انجازها اكثر من ساعة .

 الل تحسين الخدمة وتخفيض السعر ولكن ليس علاى تعزيز القدرة التنافسية بين شركات التأمين من خ

 حساب الغطاء .

شركة التأمين الوطنية عقد مؤتمر للتأمين البحري بمشاركة شركات التأمين العراقية واستضافة بعض  تأملو

 كما كان يعقد سابقا" . –ممثلي شركات التأمين االجنبية والمعيدين 

وبيناات ان اسااعار التااأمين المعتماادة فااي السااوق العراقااي هااي اسااعار عالميااة يااتم الحصااول عليهااا ماان خااالل 

االتفاقيات مع المعيدين في الخارج وفي بعض االحيان يتم تخفيض هذه االسعار حساب نوعياة الطلباات وان 

 . وثيقة التأمين البحري توفر حماية تأمينية من المنشأ والى مخازن المؤمن لهم  

 

مطالبة القطاع الخاص بالسماح له بفتح مكاتب للتأمين في المنافذ الحدودية وتحقيقا" لمبدأ التجارة  .13
( التي تنص على حرية 10( من قانون رقم )81العادلة بين القطاعين العام والخاص واستنادا الى المادة )

لالستفسار عن أسباب عدم خدمات التأمين وعدم حصره بشركات القطاع العام يفاتح ديوان التأمين 
السماح بفتح تلك المكاتب في المنافذ الحدودية ما زال التأمين االلزامي محصورا" بشركة التأمين الوطنية 

 فضال عن عدم توفر االمكانيات لدى القطاع العام لفتح تلك المكاتب:
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الستفسار عن اسباب عدم ل 14/10/2014في  27466تم مفاتحة ديوان التأمين بموجب كتابنا المرقم بالعدد 
وتم التأكيد عليهم بموجب كتابنا  السماح لشركات التامين الخاصة بفتح مكاتب للتأمين في المنافذ الحدودية

 . 16/12/2014في  32025المرقم 
مجددا" الموضوع وطلبت قيام  23/12/2014ناقشت اللجنة الفنية خالل اجتماعها الخامس المنعقد بتاريخ 

بمفاتحة المديرية العامة للمنافذ الحدودية التابعة لوزارة الداخلية لتخصيص قطع اراضي تؤجر  ديوان التأمين

لشركات التأمين الخاصة الراغبة بفتح مكاتب للتأمين لممارسة اعمالها في التأمين على البضائع والمركبات 

 واالشخاص داخل المنافذ الحدودية .

لسنة  52ان القانون رقم  28/12/2014( في 17391ابها المرقم )اعلمتنا شركة التأمين الوطنية بموجب كت

المعدل قد خول حصرا" شركة التأمين الوطنية بأجراء التأمين االلزامي على السيارات سواء الداخلة  1980

او الخارجة من العراق في المنافذ الحدودية ، وبالتالي اليمكن فتح مكاتب للشركات الخاصة داخل المنفذ 

دوائر التي تشرف عليها رسميا" المديرية العامة للمنافذ الحدودية وبأمكان هذه الشركات الخاصة وضمن ال

 فتح مكاتب لها خارج المنفذ الحدودي وفي اي مكان يرغبون .

 : 5/1/2015في  9وفي ذات السياق بينت شركة التأمين العراقية العامة لديوان التأمين بكتابها المرقم 

 ذية بكتبها اعاله لم تتطرق الى التأمين االلزامي وقد يكون المقصود به ممارسة انواع ان االمانة التنفي
 اخرى من التأمين كالتأمين على البضائع والتأمين على السيارات او اي نوع آخر من انواع التأمين .

  ق ( بأن هدف الديوان تأمين سو 8وم 6)م 2005لسمة  10ان قانون تنظيم اعمال التأمين امر رقم
 مفتوح وشفاف وآمن ماليا" وليس حكرا" على شركة دون اخرى .

 

 ( لسنة 2اشارت شركة التأمين العراقية الى النظام الداخلي لشركتهم المرقم )والمنشور في  1988
والذي بموجبه اصبحت شركتهم تمارس جميع  22/8/1988في  3216الوقائع العراقية المرقمة 

انواع التأمين واصبح من الضروري اعادة النظر بالقوانين التي تخول شركة التأمين الوطنية 
 رسة احد انواع التأمين حصرا" . بمما

 
بخصوص تبسيط وتسهيل شروط  8/1/2015في  114واقترح اتحاد الغرف التجارية بموجب كتابه المرقم 

 التأمين :

ضرورة فتح شركات التأمين مكاتب لها في المنافذ الحدودية واعطائها صالحيات لتقدير حجم البضائع  -1
 وكمياتها .

 لرسمية لضمان بضاعته .تقديم التاجر كافة اوراقه ا -2

ان يتم التأمين على البضائع ليست فقط من حوادث الطرق وكذلك من العمليات االرهابية التي قد  -3
 تتعرض لها .

ضرورة اعادة تأهيل وترتيب قطاع التأمين واصدار تشريعات او تعليمات رقابية فاعلة ويمارس  -4
 اعماله بمهنية عالية .

وحجم البضاعة واستخدام االنترنيت في المطالبة باالقساط المستحقة تحديد الرسوم ان تكون مناسبة  -5
 وكذلك استخدام االجهزة االلكترونية المتقدمة لسرعة انجاز المعامالت الخاصة بالـتأمين .

 

التنسيق بين الهيئة العامة للكمارك والمديرية العامة للمنافذ الحدودية بخصوص سندات ملكية  .14
 ئرة عقارات الدولة للتأكد من الملكية:االراضي أوالرجوع الى دا
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 14/10في  27467تم مفاتحة الهيئة العامة للكمارك / السيد المدير العام بموجب كتابنا المرقم بالعد 

لغرض تزويد المديرية العامة للمنافذ الحدودية بسندات التسجيل العقاري او اية وثائق متوفرة لديهم  2014/

الموضوع ، وزودتنا الهيئة المذكورة ومديرية المنافذ الحدودية بصورة   حول موضوع الملكية لغرض حسم

سندات التسجيل العقاري لقطع أراضي المنافذ الحدودية فوجد ان معظمها مسجل باسم وزارة المالية 

دونم تعود ملكيته لوزارة  51ومخصصة لوزارة الداخلية الغراض المنافذ الحدودية عدا منفذ القائم بمساحة 

 الية.الم

سيتم عرض موضوع المنافذ الحدودية خالل االجتماع القادم للجنة الوطنية لغرض مناقشة سبل توفير 

التخصيصات المالية الالزمة لتاهيل وتطوير المنافذ الحدودية بما يتناسب مع ما موجود في الدول المجاورة 

المنافذ من أهمية كبيرة في تسهيل النقل وتحديد الجهة التي تقوم بذلك هل هي المالية ام الداخلية لما لهذه 

 والتجارة .

 

 –لغرض الحد من معاناة المواطن والجهات الحكومية بالذهاب واالياب على الطريق الدولي رمادي  .15

طربيل المؤدي الى المنافذ الغربية نقترح أن تفاتح  وزارة الدفاع بخصوص تأمين الطريق الدولي لوجود 

داعش االرهابي تفرض رسوما على كل سيارة عابرة وتقوم بزرع الغام على سيطرة وهمية تابعة لتنظيم 

 طول الطريق مما ادى الى استشهاد بعض من منتسبي المنافذ الحدودية خالل الذهاب واالياب الى المنفذ:

 

 16/10في  5061تم مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء لمفاتحة وزارة الدفاع بموجب كتابنا المرقم 

حول القرار، وقامت بدورها االمانة المذكورة بمفاتحت وزارة الدفاع / امانة السر العام بموجب  2014

الخذ ما يلزم ، وقامت وزارة الدفاع بدورها  23/10/2014في  50/8/32461كتابها المرقم ش ل ت /

( في  57/51619/ 3بأحالة الموضوع الى قيادة العمليات المشتركة وذلك بموجب كتابها المرقم بالعدد )ق 

4/12/2014  . 

ً غير جيد كما هو  بينت اللجنة الفنية خالل اجتماعها الخامس بأن الوضع االمني في محافظة االنبار حاليا

معروف ويحتاج موضوع تأمين الطريق الدولي لبعض الوقت بعد أن يتم تطهير المحافظة من العناصر 

 االرهابية .

والهيئة العامة للطرق والجسور اليجاد اكثر من منفذ لشاحنات نقل مفاتحة قيادة عمليات بغداد  .16

 البضائع وأستخدام أكثر من جهاز فحص أو ايجاد طرق بديلة لسيرها و دخولها الى بغداد:

وصاورة مناه الاى الهيئاة  2014/ 16/10فاي  5060تم مفاتحة قيادة عمليات بغاداد بموجاب كتابناا المارقم  

ويدنا بخطط ومشاريع الهيئة أعاله لحل هذه المشاكلة وتام التأكياد علايهم بموجاب العامة للطرق والجسور لتز

، واعلمتنا قياادة عملياات بغـــــــــاـداد بموجاب كتابهاا المارقم   22/12/2014( في 32466كتابنا المرقم ) 

لحال بانه المانع لديها من استقبال اللجناة ومناقشاة الموضاوع ووضاع الحلاول  1/1/2015( في 5/14/20)

وتم اباالغ مديرياة المنافاذ الحدودياة والهيئاة العاماة للطارق والجساور بماا ورد بكتااب . المعوقات والمشاكل 

قيادة العملياات الماذكور آنفاا" واقترحات االماناة التنسايق ماع قياادة عملياات بغاداد حاول الموضاوع كوناه تام 

 طرحه من قبل اللواء معاون مدير عام المنافذ الحدودية .
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مركز الوقاية من االشعاع حول موضوع اشراك المركز بوضع المواصفات الفنية ، التشاغيل  مفاتحة .17

والصيانة الجهزة الفحص التي يتم اساتيرادها  علاى أن ياتم التنسايق ماع وزارة النقال بخصاوص التادريب 

 على هذه االجهزة:

 15/10في  27592تم مفاتحة وزارة البيئة / مركز الوقاية من االشعاع  بموجب كتابنا المرقم بالعدد 

 وتم ابالغهم بقرار اللجنة الفنية خالل اجتماعها الثالث التنسيق من قبلهم مع وزارة النقل بما يتعلق   2014/

في  5345ركز  بكتابه المرقم بالتدريب على االجهزة المذكورة انفا"ومواعيد استالمها . طلب الم

اشراكه بوضع المواصفات الفنية ألجهزة الفحص عند استيرادها مع تزويده بالمواصفات  22/10/2014

الفنية لألجهزة المتعاقد عليها من قبل الشركة العامة لموانئ العراق البداء الراي الفني بها ، وبناءا" عليه 

 ة لموانيء العراق االتي : طلبت االمانة التنفيذية من الشركة العام

  اشراك المركز اعاله بوضع المواصفات الفنية الجهزة الفحص عند استيرادها كونه الجهة المسؤولة

 . 1986عن شهادة الفحص االشعاعي في العراق منذ عام 

 

 لرأي تزويد المركز بالمواصفات الفنية لالجهزة المتعاقد عليها حاليا" من قبل الشركة المذكورة البداء ا

 العلمي والفني بها .

 

لغرض  16/10/2014في  5062وفي ذات السياق تم مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابنا المرقم 

توحيد اللجان الخاصة بأستيراد وتجهيز اجهزة الفحص الشاملة للبضائع في الموانيء والمنافذ الحدودية 

بالتشغيل والصيانة منعا" لحصول تقاطع او ازدواجية في هذا وحصرها بجهة واحدة مع تحديد الجهة المعنية 

 الموضوع .

ومرفقه الكتاب المرقم  30/10/2014( في 50/08/33184اعلمتنا االمانة العامة بكتابها المرقم )ش.ل/ت/

بعقد اجتماع مشترك للجان المعنية وهي لجنة االمر الديواني رقم  5/8/2014( في 2/1/18/24980) ق/

والمختصة بـ ) تقديم دراسة شاملة عن البوابات الدولية المتعددة االغراض مع مراعاة  2013لسنة  80

المختصة بـ ) اعداد متطلبات  2014س لسنة 1المعايير والمواصفات الدولية ( ولجنة االمر الديواني رقم 

ثمارية لوزارة الدراجها ضمن الموازنة االست –السونار  –ومواصفات اجهزة كشف الحاويات والشاحنات 

( ، وقد تم رفع توصيات االجتماع الى لجنة الشؤون االقتصادية ( ولم تردنا مستجدات  2013المالية لعام 

 الموضوع لغاية تاريخه . 

حول  1/12/2014في  27014وبهذا الصدد وردنا طلب الشركة العامة لموانئ العراق بكتابها المرقم 

ض التنسيق معهم حول التدريب  في موقع نصب االجهزة المذكورة ، لغر الوقاية من االشعاع مفاتحة مركز

حول الموضوع.وكذلك طلبت الشركة  3/12/2014في  31337وتمت مفاتحة المركز بكتابنا المرقم 

( للفحص R.P.Mاحالة مواصفات جهاز ) 9/12/2014( في 27582المذكورة بكتابهم المرقم ) 

لة المواصفات الى المركز المذكور بموجب كتابنا المرقم بالعدد ) االشعاعي الى المركز المذكور وتم احا

 . 16/12/2014( في 31997

عدم وجود  19/11/2014ورأت اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في اجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 

ر شاملة ضد االشعاع ما يمنع من االستمرار بتنفيذ تجربة وزارة النقل بتمويل وشراء وتجهيز اجهزة سكان

والمخدرات والمتفجرات وكافة المواد العضوية وغير العضوية التي نصبت في ميناء ام قصر لصالح 

 الكمارك وسيتم نصب اجهزة مماثلة في ميناءي خور الزبير وابوفلوس .
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تجهز اوال : أنشاء ساحات مسيجة خارج الميناء )قريبة من الميناء( وتكون بمثابة )حرم كمركي( و -18

بكافة المستلزمات والخدمات باالضافة الى وضع أبراج مراقبة عليها وعلى نفقة وزارة النقل الغراض 

يوما" )وهي المدة القانونية المسموح  90الكمارك ، وبموجب قانون الكمارك أية بضاعة تبقى أكثر من 

 ع عليها من قبل الكمارك.بها( تنقل الى الحرم الكمركي بمحضر رسمي لغرض اجراء عمليات الجرد والبي

ثانيا: استخدام السكك الحديدية لنقل البضائع المستوردة من الموانئ الى محطة سكة حديد الشالجية في 

بغداد باعتبارها حرم كمركي رسمي وبحراسة كمركية وأجراء المعامالت الكمركية في الشالجية لتخفيف 

ا (الزخم الحاصل في ميناء أم قصر )رفضت دائرة كمارك   :البصرة تنفيذ المقترح سابقا

لغرض استحصال  15/10/2014في  27598تم مفاتحة الهيئة العامة للكمارك بموجب كتابنا المرقم بالعدد 

موافقة معالي وزير المالية على المقترحين الثرهما الكبير في تسهيل عمل الموانئ وتقليص فترة بقاء 

تأييدها 23/11/2014في  19328آنفا" بموجب كتابها المرقم البضائع فيها ، واعلمتنا الهيئةالمذكورة 

 3/12في  3779للمقترح األول وقد تم مفاتحة الهيئة بموجب كتاب مكتب السيد الوكيل االفني المرقم 

لغرض اعالمنا ممثلهم في اللجنة التي ستتولى اختيار المكان والمساحة المناسبة الستخدامها كحرم   2014

وااللية المتبعة لذلك ، وقد رشحت شرطة الكمارك ممثلها في اللجنة وتم احالة  ام قصر كمركي خارج ميناء

الموضوع الى الموانيء الجراء الكشف الموقعي وتحديد مكان ومساحة قطعة االرض المطلوبة الستخدامها 

 كحرم كمركي . 

 

ريتي كمرك المنطقة الوسطى اما فيما يخص المقترح الثاني فقد اعلمتنا الهيئة انه تم االيعاز الى مدي

والجنوبية لغرض التنسيق مع كمرك الشالجية بخصوص نقل البضائع بواسطة القطارات من الموانئ 

الجنوبية لتخفيف الزخم في الموانئ وتوسيع نشاط النقل بالسكك الحديد وذلك بناءا على ما ورد بكتاب 

والذي ايدت بموجبه العمل بنقل  31/3/2013في  4023الشركة لعامة للسكك الحديد العراقية المرقم 

تمرة لغرض البضائع من ميناء ام قصر الى بغداد ) الشالجية ( بواسطة القطارا ت ، والزالت المتابعة مس

  .26/1/2015في    7007تم التاكيد على الموضوع بموجب كتابنا المرقم   تفعيل هذا المقترح ، و

 

النقل بمتابعة الموضوع مع أمانة بغداد ومديرية المرور العامة تكليف الدائرة الفنية في وزارة -19

 –طريق مطار المثنى  –لالسراع في صيانة مسار حافالت نقل المسافرين المنفذ سابقا" بين ساحة عدن 

عالوي الحلة ووضع عالمات مرورية مع أشارات على نفس الطريق توضح أنه مخصص  -تقاطع دمشق

مسافرين ، وكذلك تفعيل مقترح انشاء مسار حافالت نقل المسافرين بين حصرا" لسير حافالت نقل ال

 المستنصرية: –ساحة ميسلون  –الكرادة  –الجادرية 

 

بصدد الموضوع   15/10/2014في  27604تم مفاتحة الدائرة الفنية في وزارة النقل بموجب كتابنا المرقم 

، واعلمتنا الشركة العامة لنقل  15/12/2014( في 31806وتم التأكيد عليهم بموجب كتابنا المرقم ) 

انه تمت مفاتحة امانة بغداد / مديرية  25/12/2014( في 8221المسافرين والوفود بموجب كتابها المرقم )

( / ساحة عدن / طريق مطار المثنى 67المرور العامة لغرض صيانة مسار حافالت نقل المسافرين الخط )

 وضع عالمات مرورية في نفس المسار ./ تقاطع دمشق / عالوي الحلة و 
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وطلبت الشركة من مكتب التصاريح االمنية في وزارة النقل مفاتحة قيادة عمليات بغداد لتفعيل مقترح انشاء 

 المستنصرية. –ساحة ميسلون  –الكرادة  –وتأمين مسار خط  حافالت الطابقين للخط الممتد من الجادرية 

 

 

 

نقل المائي للمسافرين داخل بغداد و دراسة مقترح نقل البضائع مائيا" التأكيد على تفعيل مشروع ال -20

 داخل بغداد:
 

 االتي :15/10/2014في  27600ابلغت االمانة التنفيذية الشركة العامة للنقل البحري بموجب كتابنا المرقم 
 

 .التأكيد على تفعيل مشروع النقل النهري للركاب داخل بغداد وتقديم تقرير عن الموضوع  -أ
 
الموافقة على دراسة مقترح النقل المائي للبضائع داخل بغداد وانجاز الدراسة من قبل الشركة  -ب

 ا .ضها على اللجنة الفنية ومناقشتهـالمذكورة واعادتها الى االمانة لغرض عر
 

اعلمتنا الشركة المشاراليها في االعلى بانه تم تفعيل مشروع النقل النهري للركاب داخل بغـــــــــــداد وكما  
 يأتي :

  تم االعالن لبناء خمسة محطات انتظار الركاب وادارة مشروع التاكسي النهري في بغداد قابلة للزيادة

نتيجة االعالن واختيار الشركة التي سوف على ضفاف نهر دجلة وعليه سيكون تفعيل المشروع قريبا" 

يتم التعاقد معها بأسلوب التشغيل المشترك لتقوم ببناء محطات ) مراسي ( بعد ان تم تخصيصها للشركة 

 التي يتم التعاقد معها بأسلوب التشغيل المشترك .

 لموارد تم استحصال الموافقات االصولية من جميع القطاعات ذات االختصاص ) عمليات بغداد ، ا

 المائية ، امانة بغداد ( . 

  ( زورق مختلفة االنواع 16تم التعاقد مع شركة ذات الصواري التابعة لوزارة الصناعة وتم استــــــالم )

 والسعات لهذا الغرض ) التاكسي النهري ( . 

ة مشكلة من اما بخصوص مقترح النقل المائي للبضائع داخل بغداد فأنه الزال في طور الدراسة من قبل لجن

شركتهم لما لهذا المقترح من تداخالت مع الجهات المختصة آنفة الذكــــــــر )المرور العامة ، عمليات بغداد 

 الموارد المائية ، امانة بغداد ( وسيتم ارسال المقترحات الى االمانة عند االنتهاء من الدراسة . 

         

البلديات حول تخصيص وتمليك األراضي لمشروع ساحات مفاتحة وزارة المالية ، امانة بغداد وزارة  -21
 :التبادل التجاري حول بغداد وتفعيل المشروع

 
في  28862السيد المدير العام بموجب كتابنا المرقم بالعدد / وتم مفاتحة الشركة العامة للنقل البري

  .تبادل البضائعالعالمنا بمستجدات موضوع شراء األراضي وخططهم المستقبلية عن ساحات 5/11/2014

 
بعدم امكانيتها لشراء قطع األراضي  2014/ 25/11في  34511اعلمتنا الشركة المذكورة بكتابها المرقم 

الخاصة بمشروع حولي بغداد واعتذار وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة عن تخصيص قطع األراضي 

جلس الوزراء على الى الشركة بدون مقابل وطلبت الشركة أعاله استحصال موافقة االمانة العامة لم
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تخصيص قطع األراضي المطلوبة للمشروع بدون مقابل كون المشروع اعاله مشروع وطني . وقامت 

الدائرة الفنية بمفاتحة السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة لقيامهم بمفاتحة االمانة العامة لمجلس 

 الوزراء حول الموضوع .

 

 
قيام الشركة العامة للنقل البري  23/12/2014اجتماعها الخامس المنعقد بتاريخ قررت اللجنة الفنية خالل 

بتحديد مساحات وموقع االراضي المطلوبة لمشروع المناطق اللوجستية ) ساحات تبادل البضائع ( حول 

ي في تنفيذ المشروع او تبن بغداد واالعالن للقطاع الخاص الذين يملكون قطع اراضي فيها لغرض مشاركتها

المشروع من قبلهم لتقديم الخدمات اللوجستية ، مع استمرارهم بمتابعة الموضوع لغرض استحصال موافقة 

 السيد وزير المالية على تخصيص قطع اراضي لهذا المشروع.

 
 متابعة موضوع  تفعيل اتفاقية النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية:   -22

حول القرار، وتم  2014/ 15/10في  27605ل البحري بموجب كتابنا المرقم تم مفاتحة الشركة العامة للنق

ولم تردنا اإلجابة لغاية تاريخه ،حيث تم  17/12/2014( في 32029التأكيد عليهم بموجب كتابنا المرقم ) 

في ( 21870تشكيل لجنة النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية بموجب االمر الوزاري المرقم )

برئاسااة الشااركة العامااة للنقاال البحااري وعضااوية كاال ماان شااركات ) السااكك ، النقاال البااري ،  23/7/2014

الخطوط الجوياة العراقياة ( لمتابعاة تفعيال االتفاقياة الماذكورة انفاا"، وتام اضاافة عضاوين مان الهيئاة العاماة 

 . للكمارك وشركة التأمين الوطنية الى اللجنة لغرض استكمال متطلبات عملها 

 15/10/2014( فاي 27599تم الطلب من الشركة العامة لماوانيء العاراق بموجاب كتابناا المارقم )-23

تزويدنا بالعقد الموقع بين شركتهم وشركة نافذ االردنية المتعلق بأدارة الشاحنات في ميناء ام قصار حياث 

م التأكياد علايهم بموجاب ان المشروع سيكون نواة ممتازة الدارة الشاحنات وحركة المرور فاي العاراق وتا

، وطلبت وزارة التجارة تزويدهم بنسخة من العقد اعااله 16/12/2014في  31995كتابنا المرقم بالعدد 

 من اجل المباشرة بأعتماد االنظمة االلكترونية في العمل ولغرض المباشرة في ذلك في اعمال الميناء .

 

الباري وعضاوية كال مان الهيئاة العاماة للكماارك تشكيل لجناة مشاتركة برئاساة الشاركة العاماة للنقال -24

والهيئاااة العاماااة للضااارائب لبحاااث االجاااراءات الفنياااة الالزماااة لتوحياااد االجاااراءات بوثيقاااة موحااادة تشااامل 

المنافيساات والتصااريحة الكمركيااة والتأمينااات الضااريبية مااع العماال علااى أعتمادهااا بالصاايغة االلكترونيااة. 

 المر الوزاري وبدأ اللجنة بأعمالها . الزالت المتابعة مستمرة لغرض اصدار ا

 

تكون الهيئة العامة للكماارك الجهاة المخولاة باصادار التصاريح الرسامي لادخول البضاائع علاى ضاوء  -25

الكشف على البضاعة ، وتكون المديرية العاماة للمنافاذ الحدودياة هاي المساؤولة عان الجاناب األمناي وأن 

المساؤولة عان التشاغيل والصايانة علاى أن تكاون األجهازة قابلاة تكون الجهة المستوردة الجهازة الفحاص 

على الكشف على المتفجرات والمخدرات والمواد المشعة والكشف الكمركي أضافة الى تضمين فقرة ضمن 

لمادة ال تقال عان عشار   عقاد التجهياز باأن تكاون الشاركة المجهازة لألجهازة هاي المساؤولة عان الصايانة

 :سنوات
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الى لجنة توحيد الجهات الفاحصة في المنافذ الحدودية بموجب كتابنا المرقم  تمت إحالة الموضوع 

 التي اعيد تشكيلها . 25/11/2014في  30619

تكليف السيد هاشم محمد حاتم / مدير عام دائرة العالقات االقتصادية الخارجية في وزارة التجارة  -26

ع الى لجنة أعادة النظر برسوم التصديقات بتزويد اللجنة الفنية بنسخة من محضر وزارة التجارة المرفو

 في وزارة الخارجية:

لغرض تزويدنا بصورة عن  24/11/2014في  30526تم مفاتحة الدائرة المعنية بموجب كتابنا المرقم  

مقترحات الوزارة المتعلقة بتخفيض رسوم التصديقات على وثائق شهادات المنشأ والقوائم التجارية من قبل 

 .1970( لسنة  52جارية في السفارات العراقية في الخارج بموجب القانون رقم )الملحقيات الت

 601ومرفقه الكتاب المرقم    15/12/2014في  13185اعلمتنا الوزارة المذكورة بموجب كتابها المرقم 

 االتي :  20/1/2014في 

  ، تقترح االبقاء على بخصوص الرسوم المستوفاة عن تصديق شهادة المنشأة والفاتورة التجارية

( دوالر كأجور عن تصديق شهادة المنشأ او الفاتورة التجارية اذا كانت اصلية 160استيفاء مبلغ ) 

. 

  اما اذا كانت شهادة المنشأ او الفاتورة التجارية نسخ مصورة وليست اصلية فنقترح ان يتم استيفاء

 ( دوالر . 50-30مبلغ يتراوح بين )

 هم الدبلوماسية بالتصديق على كافة الوثائق بما فيها الشهادة الصحية عدا شهادة االيعاز الى كافة بعثات

المنشأ والفاتورة التجارية ) التي تعتبر حصرا" من اختصاص عمل الملحقيات التجارية ( تطبيقا" 

 .  1970لسنة  52لقانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية واالجنبية رقم 

مدير عام دائرة العالقات االقتصادية الخارجية في وزارة التجارة خالل اجتماع اللجنة الفنية  أكد السيد

أن التأخير في المصادقة يكون بسبب نقص في الوثائق المقدمة  23/12/2014الخامس المنعقد بتاريخ 

 وبخالفه ال يستغرق التصديق أكثر من ساعتين.

أحدى الدول العربية مراجعة دائرة العالقات االقتصادية تعرض لمشكلة في يمكن ألي مستثمرعراقي   -27

الخارجية بوزارة التجارة / عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة  الرشاده بالطرق السليمة لمقاضاة 

 تلك الجهات في الدول العربية بموجب" االتفاقية العربية الموحدة الستثمار االموال بين الدول العربيةا:

 . 14/12/2014في 31748 اتحاد الغرف التجارية بقرار اللجنة بموجب كتابنا المرقم  تم تبليغ

 

عدم السماح بتسليم السيارات للمواطنين الداخلة عبر المنافذ الحدودية كافة وعدم السماح لها في  -28  

للكمارك السير في الطرق والشوارع بدون وضع لوحة االدخال الكمركي الموقت من قبل الهيئة العامة 

وحسب المنفذ الحدودي الذي تدخل منه السيارات ( وعلى مديرية المرور العامة والهيئة العامة للكمارك 

أعادة العمل بنظام لوحات السيارات الفحص المؤقتة من قبل الشركة العامة لتجارة و تنفيذ القرار.

ا.، وتقوم مديرية المرور بتوفير السيارات أو المكائن التابعة لوزارة التجارة كما كان معمول به سابق ا

 اللوحات المرورية الالزمة لهذا الغرض:
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 20/11/2014في  30275تم مفاتحة مديرية المرور العامة والهيئة العامة للكمارك بموجب كتابنا المرقم 

وصورة عنه الى الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة اخذ مايلزم بصدد 

لموضوع ، التي قامت بدورها بمفاتحة مديرية المرور العامة العالمهم آلية تزويدهم باللوحات المرورية ا

، وكذلك قامت الهيئة العامة للكمارك  30/11/2014( في 686المذكورة انفا" وذلك بموجب كتابهم المرقم )

 وحات المرورية المذكورة آنفا"بأحالة كتابنا اعاله الى مديرية المرور العامة حول امكانية توفير الل

     

التأكيد على الهيئة العامة للكمارك على تفعيل المادة القانونية الخاصة ببيع البضائع المتروكة حسب  -29

/ ثانيا من قانون  68ما ينص عليه قانون الكمارك،والتأكيد على الهيئة العامة للكمارك بتطبيق المادة 

تالفة ،وتكليف السيد مدير عام الدائرة الفنية في وزارة النقل بتزويد الكمارك واالسراع باتالف المواد ال

الهيئة العامة للكمارك بقائمة جرد بالمواد التالفة في الموانئ العراقية  مع تحديد تاريخ دخولها الى 

 الموانئ:

على  لغرض التأكيد 23/11/2014في  30409تم مفاتحة الهيئة العامة للكمارك بموجب كتابنا المرقم  

ً من القانون رقم ) 68تطبيق المادة ) المعدل وخاصة في الموانئ لوجود بضائع  1984( لسنة  23( ثانيا

مكدسة وبكميات كبيرة وصورة عنه الى الدائرة الفنية لغرض تزويد الهيئة العامة للكمارك بقوائم جرد 

ريخ دخولها الى الموانئ،واعلمتنا بالمواد التالفة والمرفوضة المكدسة في الموانئ العراقية مع تحديد تا

انها تقوم باعالم الجهات المعنية  2014/ 8/12في  1220الدائرة الفنية بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد م/

ومنها الهيئة العامة للكمارك واتحاد الغرف التجارية دوريا بجدول بالبضائع المتاخرة والتالفة والمرفوضة 

ني يراسها السيد معاون مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق وممثل الهيئة .وقد تم تشكيل لجنة بامر ديوا

العامة للكمارك عضوا فيها بخصوص المواد التالفة ، وكذلك طلبت الدائرة المذكورة من الهيئة العامة 

بات للكمارك تزويدها باآللية المتبعة التالف البضائع المرفوضة لمعرفة فيما اذا كانت مستوفية للمتطل

الصحية والبيئية واقتراح سبل تطويرها وتسريع تنفيذها ، وتم تزويدنا من قبل الشركة العامة لموانيء 

 العراق بقائمة بالمواد التالفة حيث تمت احالتها من قبل االمانة التنفيذية الى الهيئة العامة للكمارك . 

 

االنظمة االلكترونية الحديثة في العمل والتنظيم ان القضاء على الفساد االداري يتم من خالل أدخال  -30

 االداري والعمل على توحيد الوثائق ومغادرة الورق ، واالسراع بتطبيق نظام النافذة الواحدة:

تم مفاتحة الوزارات ) الداخلية ، التجارة ، المالية ، االتصاالت ، الزراعة ، االعمار واإلسكان ،  -أ

 5763لسياحة واالثار ( والبنك المركزي العراقي بموجب كتابنا المرقم التخطيط ، الصناعة والمعادن ، ا

 لغرض اخذ ما يلزم بشان القرار . 26/11/2014في 

  اما االجابات التي وردت بخصوص هذا الموضوع:

 وزارة الداخلية/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مديرية المرور العامة / قسم التخطيط  .1

بأحالة  وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مديرية المرور العامة / قسم التخطيطوزارة الداخلية  قامت  -

الموضوع الى وكيل وزارة االستخبارات والتحقيقات االتحادية و وكيل الوزارة لشؤون االمن االتحادي 

  .2014 /25/11( في 11535والسيد مدير الجنسية العام التخاذ ما يلزم صدده بموجب كتابهم المرقم )م. أ 
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 التجاريةاتحاد الغرف  .2

بأنببت تببم اتخبباذ االجببراءالت الفنيببة  16/12/2014( فببي 5441تببم امالمنببا بموجببب كتبباب االتحبباد المببرقم ) -

اليقاف العمل باالوراق للمعامالت الجارية باالتحاد وغرفبت التجاريبة وسبيتم انجباز العمبل قريبباال مبن خبالل 

 مكننة االتحاد وحوكمة الغرف بالنظام االلكتروني .

 

 عة والمعادنوزارة الصنا .3

 53380بأحالة الموضوع الى التشكيالت التابعة لها بموجب كتبابهم المبرقم  وزارة الصناعة والمعادنقامت  -

 التخاذ ما يقتضي بالمباارة بأمتماد االنظمة االلكترونية في ممل اركاتهم .  18/12/2014في 

سامراء احدى تشبكيالت البوزارة المبركورة استفسرت الشركة العامة لصنامة االدوية والمستلزمات الطبية /  -

فيمبا اذا كبان انباك نظبام موجبود بالفعبل  8/1/2015( المؤرخ في 829آنفاال بموجب كتابها المرقم بالعدد ) 

تمد لدى وزارتنا ويتم اممامت ملى الشركات العامة ام ان المقصود او تصبميم نظبام خبا  ب وبينبت ان معو

حيب  بينبت   ISO-9001:2008ال للوثائ  سلفاال وتم توحيداا وف  نظام الشركة اماله تمتلك نظاماال موحدا

ان الشروع بالعمل ملى مغادرة الورق وتطبي  نافرة واحدة في المطارات والمبوانيء والمنافبر الحدوديبة ابو 

فبي  6029تعليمات اكثر تفصبيالال للبدخول فبي مجبال التنفيبر . وتمبت اجبابتهم بموجبب كتابنبا المبرقم بالعبدد 

 المراف  صورة منت ربطاال .  15/1/2015

 

 البنك المركزي العراقي .4

ب انبببت سبببعى البببى تطبيببب  احبببد  االنظمبببة  22/12/2014( فبببي 23/1613وضبببل البنبببك بكتاببببت المبببرقم )

حي  تم تطبي  نظام المبدفومات العراقبي  2006في مجال الدفع االلكتروني لالموال منر مام    االلكترونية 

 مكونات رئيسية :الري يتكون من ثال  

 

الببري يبتم مببن خاللبت تبببادل اوامببر البدفع ماليببة القيمبة االلكترونيبباال بببين  RTGSنظبام التسببوية االجماليبة ا نيببة  -1

 المصارف المشاركة باالضافة الى وزارة المالية .

الري يتم من خاللت تبادل اوامر الدفع االلكترونية واطئة القيمبة والصبكوك  C-ACHنظام المقاصة االلكترونية  -2

 المرمزة بين فروع المصارف المشاركة حي  تم ااتراك فروع جميع المصارف داخل وخارج بغداد في النظام 

نبك الري يتم من خاللبت اصبدار السبندات الحكوميبة الخاصبة بالب GSRSنظام ايداع وتسجيل السندات الحكومية  -3

 المركزي العراقي و وزارة المالية .

ان ارا البنك مستمر في تطوير انظمتت االلكترونيبة الحاليبة بمبا يتناسبب والمعبايير الدوليبة وكبرلك اقتنباء انظمبة 

 جديدة حي  سيتم تنفير مشروع البنى التحتية النظمة الدفع بالتجزئة والمقسم الوطني. 

 

 

 

 

ان وكالببة الببوزارة لالسببتخبارات   21/1/2015فببي  564وكببرلك املمتنببا الببوزارة بكتابهببا المببرقم  م . أ   -

( فبي معظبم المراسبالت I2Nوالتحقيقات االتحادية بأنت يتم اسبتخدام منظومبة اببكة االسبتخبارات العراقيبة )

  -   المهمة كونها تعد من انظمة االتصاالت المؤمنة . 
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 ؤون الشرطة / مديرية المرور العامةوزارة الداخلية / وكالة الوزارة لش .5

بأن مبديريتهم قبد اتجهبت وخبالل  17/12/2014( في 63529املمتنا مديرية المرور العامة بكتابها المرقم )

الفتببرات السببابقة  الببى امتمبباد الصببيغة االلكترونيببة وخاصببة فببي ممليببة تسببجيل المركبببات واجببازات السببوق 

الال البى ممليبة توحيبد كافبة لوحبات تسبجيل المركببات فبي ممبوم واصدار وحفظ الوثبائ  المتعلقبة بهبا ووصبو

 العراق والعمل مستمر في مجال توسعة وتطوير تلك االنظمة والصيغ .

 

تمت التوصية الى اللجنة الوطنية بضرورة النهوض بواقع االتصاالت الحالي وتفعيل القوانين  -ب

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

في مشاريع االتصاالت واالستفادة من أمكانيات القطاع الخاص وأعتماد مبدأ االستثمار النحاسية القديمة 

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 

 ان في هذا المجال.لوزارة االتصاالت االستفادة من تجربة  إقليم كردست

 

حث الهيئة العامة للكمارك على أستخدام االختام االلكترونية )الترفيقة االلكترونية( للحاويات -31

والشاحنات وأستعداد لجنتنا لدعم هذا الموضوع بالتوازي مع أحياء العمل بالمخازن الكمركية الوسطى 

 تمها ألكترونيا:والشمالية وتسفير البضائع مباشرة الى هذه المخازن بعد خ

وصورة عنه الى دائرة   27/11/2014في  30796تم مفاتحة الهيئة العامة للكمارك بموجب كتابنا المرقم  

العالقات االقتصادية الخارجية الخذ مايلزم بصدد الموضوع ، وتم تزويد الهيئة العامة للكمارك بعناوين 

ة المتخصصة في تطبيق االقفال االلكترونية واختصاص بعض الشركات البرازيلية والفرنسية واالمريكي

 على التوالي مع ايجاز عن مهمة واختصاص كل شركة والتي زودتنا بها وزارة التجارة . 

 

وضع قيود لمنع استيراد بعض المواد الى داخل العراق دون االخذ بنظر االعتبار المشاريع المقامة  -32

( لسنة  3الساندة بقانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم )ضعف التزام الجهات ،و في المناطق الحرة

      :وخصوصا" الهيئة العامة للكمارك 1998

حول موضوع  5/1/2015في  5193قامت االمانة بمفاتحة وزارة المالية بموجب كتابنا المرقم   -أ

ة او الزامهم المشاكل التي تواجه المستثمرين في المناطق الحرة من فرض رسوم واجور خدمات مكرر

( من قانون الهيئة العامة 2بتقديم اجازات تصدير من قبل الهيئة العامة للكمارك خالفا" للمادة ) 

، وبدوره اوضح المستشار  1998( لسنة 170للمناطق الحرة وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ) 

دة بقانون الكمارك المادتين ) القانوني للهيئة العامة للكمارك بأن الهيئة تعمل وفق النصوص الوار

. ونظرا" لوجود اختالفات في تطبيق  2010( لسنة 4( والبيان الكمركي رقم )170( لغاية )169

بين الهيئتين  2010( لسنة 4والبيان الكمركي رقم ) 1998( لسنة 170قانون الكمارك والقرار رقم )

ء التعديالت الالزمة على البيان الكمركي رقم اعاله ، طلبت االمانة التنفيذية تشكيل لجنة مشتركة الجرا

وعدم استيفاء اجور مكررة على نفس البضاعة مهما كانت االسباب من اجل تشجيع  2010( لسنة 4)

 المستثمرين العاملين في المناطق الحرة . 
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التوصية الى اللجنة الوطنية بمفاتحة لجنة الشؤون االقتصادية في مجلس الوزراء لغرض أعفاء  -ب

شاريع الصناعية حصراً المقامة في المناطق الحرة من إجازات االستيراد والتصدير والمنع مع عدم الم

االخالل بما يتعلق بالمواصفات والسيطرة النوعية ومقتضيات االمن الوطني وذلك لكون المشاريع التي 

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

السوق المحلية وتساهم في نقل التكنولوجيا الى داخل البالد وتشغيل االيدي العاملة المحلية وتستخدم 

 مواد بناء أولية محلية وتساهم في تفعيل االستثمار داخل البالد .

 

التوصية الى اللجنة الوطنية بحث جميع الدوائر ومؤسسات الدولة بالتعاون فيما بينها بما يتعلق بتسهيل  -ج

 اإلجراءات وباألخص أذا كانت هذه الدوائر والتشكيالت تتبع الى وزارة واحدة. 

 

على انشاء مدن خزنية او مخزنية حديثة خارج بغداد لكافة التجار المستوردين والمصدرين )  -33  

غرار المدن الصناعية ( تتوفر فيها كافة الشروط والمستلزمات الضرورية لتامين السالمة واألمان 

والظروف الصحيحة للخزن والتحميل والتفريغ، تستخدم هذه المدن لخزن الكميات الكبيرة من البضائع 

ط من البضائع الى داخل ويمنع انشاء أي مخازن داخل بغداد مع الزام التاجر بنقل احتياجاته اليومية فق

بغداد وذلك من اجل منع دخول الشاحنات الكبيرة وتقليل الزحام داخل المدينة والمحافظة على بناها 

 التحتية وبيئتها  إضافة الى تحقيق فوائد أخرى كثيرة:

  

دراسة  12/1/2015في  5652طلبت االمانة التنفيذية من مجلس محافظة بغداد بموجب كتابنا المرقم 

 كانية تنفيذ المقترح اعاله  بموجب قانون االستثمار .ام
 

 7/1/2015في  5374وكذلك طلبت االمانة التنفيذية من الهيئة العامة للمناطق الحرة بموجب كتابها المرقم 

دراسة تنفيذ المقترح المذكور انفا" بموجب نظام المناطق الحرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك وتشجيع 

 الخاص على اقامة هذه المدن ، لما له من اثر كبير في تسهيل عمليات النقل والتجارة .القطاع 

 

هناك شكاوي من المخلصين الكمركيين حول توقف الشاحنات التي تحمل مواد سريعة التلف على   -34

واالستفسار كربالء( من قبل سيطرة تابعة لقيادة عمليات الفرات االوسط  –النخيب  - 160طريق )كيلو 

عن االشخاص مالكي البضاعة وليس على وثائق البضاعة ونرتأي مفاتحة قيادة عمليات الفرات االوسط 

 اليضاح االمر:

 

تم مفاتحة قيادة عمليات الفرات االوسط من قبل السيد رئيس اللجنة الفنية بموجب كتاب االمانة التنفيذية 

المتواجدة  واإلجراءات المعمول بها من قبل السيطرة لالستفسارعن الضوابط 5/1/2015في  5190المرقم 

كربالء( عند مرور الشاحنات من خاللها الذي يسبب تأخير تلك الشاحنات لفترات  –على طريق )النخيب 

طويلة بانتظار إستكمال إجراءات التدقيق ، واعلمتنا قيادة العمليات المذكورة آنفا" بموجب كتابها المرقم 

، ان الموضوع يخص فترة زيارة اربعينية االمام الحسين )ع( ولعشرة  1/2015/ 18في       3/19/123

ايام فقط حيث تم منع عجالت الحمل ومن كل المحاور من الدخول الى محافظة كربالء المقدسة وليس 

 العجالت القادمة عبر السيطرة المذكورة واالن المور طبيعية جدا" .
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، وقد تم تعميم كتاب بشأن تواجد موظفي   29/10/2014ر ( بتاريخ سوما  -تم فتح منفذ )مندلي   -35

الدوائر المعنية في المنفذ ولم يتم تنسيب موظفين لحد اآلن باستثناء ممثلي الشركة العامة للنقل البري 

والجوازات وتم التأكيد على الموضوع لوجود ضغوط من مجلس محافظة ديالى على مديرية المنافذ 

عمل المنفذ والجوازات لإلسراع بتفعيل عمل المنفذ عمالا بتوجيهات األمانة العامة لمجلس  لإلسراع بتفعيل

ا أن كوادر مديرية المنافذ الحدودية متواجدة في المنفذ ولم تمارس عملها لحد اآلن:الوزراء  ، علما
 

مل جاري على تنسيب بين السيد مستشار الهيئة العامة للكمارك خالل اجتماع اللجنة الفنية الخامس بان الع

 موظفين الى المنفذ وبانتظار موافقة السيد وزير المالية على ذلك.
 

وقامت االمانة التنفيذية بمفاتحة الوزارات والدوائر المعنية وابالغها اإلسراع بتنسيب ممثليها للعمل في منفذ 

ألهمية المنفذ في التجارة الخارجية عمالً بتوجيهات األمانة العامة لمجلس الوزراء مندلي الحدودي لتفعيله 

 للعراق وخاصة في الظروف الراهنة.
 

سياقات العمل في المنافذ الحدودية ممثل مديرية المنافذ الحدودية االمانة التنفيذية بنسخة من كراس وقد زود 

مثيل في األمانة العامة لمجلس الوزراء عليه وقد تم أعمامه على الدوائر التي لها تالذي حصلت مصادقة 

 المنافذ الحدودية و كذلك رئيس وأعضاء اللجنة الفنية لغرض االطالع عليه.

 

 

 

ا لقرار   -36 الشؤون لجنة دخول شاحنات محملة بسيارات متضررة عن طريق موانئ أم قصر خالفا

 : 2012لسنة  648المرقم س.ل / مجلس الوزراءاالقتصادية في 

 

ً خالل بمدير  23/12/2014االجتماع الخامس للجنة الفنية المنعقد بتاريخ  أتصل السيد الوكيل الفني هاتفيا

عام الشركة العامة لموانئ العراق ومدير ميناء أم قصر الجنوبي لالستفسارعن هذه الحالة وتبين أنها فعال 

دخلت عن طريق ميناء أم قصر لكن بتصريح من الكمارك وتم االيعاز الى ممثل الشركة العامة لموانئ 

بمنع دخول السيارات المتضررة عبرالمؤانئ حتى وأن كانت مرخصة بأجازة أستيراد ولديها  العراق

 التصريحة الكمركية بدخولها .

العامة  ر انفا" بأن الهيئة فاتحت الشركةبين السيد مستشارالهيئة العامة للكمارك خالل االجتماع المذكو 

 بها ولم تتم أجابته لغاية تاريخه  .للمعارض لبيان ضوابط السيارات المتضررة  للعمل بموج

 

في  33440وبهذا الصدد قامت األمانة التنفيذية بأبالغ الشركة العامة لموانئ العراق بكتابها المرقم 

بمنع دخول السيارات المتضررة حتى وأن كانت مرخصة بأجازة أستيراد ولديها التصريحة  31/12/2014

تزويدها بقائمة بالسيارات ) المتضررة ( الداخلة خالل الستة اشهر  الكمركية عبر المؤانئ الجنوبية ، وطلبت

بين السيد الوكيل الفني خالل االجتماع المشار مع نسخ من التصريحات الكمركية .و 2014االخيرة من سنة 

اليه في االعلى أهمية وضع كاميرات مراقبة في جميع المنافذ سواء البرية أوالبحرية ألهميته القصوى في 

 عيل الدورالرقابي في المنافذ ، وكمرحلة أولى قامت وزارة النقل بوضع كاميرات في منفذ سفوان .تف
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 2013أشار السيد ممثل المنافذ الحدودية الى تعاقد مديرية المنافذ الحدودية مع شركة تجهيز كاميرات في 

م نصب كاميرات في منفذ ت  2014وقد تم فسخ العقد الخالل الشركة به ، وبالنظر لعدم أقرار موازنة 

(  للمديرية كمرحلة أولى وسيتم استكمال أعمال النصب تباعاً في 1/12سفوان ضمن صالحيات الصرف)

 بقية المنافذ بعد أقرار الموازنة العامة .

وقد اوصت اللجنة الفنية بضرورة التنسيق بين وزارة التجارة وأتحاد الغرف التجارية حول تنظيم أجراءات 

تطبيق القوانين التجارية مع أالعالن المسبق لموعد تطبيق هذه القوانين ، وتشجيع التجارة التخصصية وعدم 

التوصية الى اللجنة وبهذا الصدد ستتم زيادة التصنيفات للتاجر الواحد لخلق فرص التنافس وزيادة الخبرة .

الوطنية لمفاتحة أتحاد الغرف التجارية ألعادة النظر بتصنيف التجار باتجاه التخصص وزيادة الخبرة وخلق 

 فرص منافسة حقيقية وذلك لغرض تشجيع التجارة التخصصية.

بيان ضوابط منع المواد كما تمت التوصية الى اللجنة الوطنية بمفاتحة لجنة الشؤون االقتصادية لغرض 

 المستعملة  والمتضررة  وخاصة السيارات وإمكانية تعديلها وأستثناء بعض المواد من هذا القرار .
 

من قبل مجلس محافظة  %1ورود  شكاوي من المستثمرين في المناطق الحرة حول فرض رسم   -37

وائر الكمركية على عدم ترويج أية البصرة على جميع البضائع المستوردة عبر منافذ البصرة وأجبار الد

حسب ما جاء  بكتاب مجلس محافظة  21/9/2014معاملة ما لم تستحصل هذه الرسوم وأعتباراا من 

(  14والمشار فيه الى قرار مجلس المحافظة بالجلسة ) 15/9/2014في  22426/أ/7البصرة المرقم 

 :20/4/2005في 

 

 7/1/2015في  5289عامة لموانيء العراق بموجب كتابها المرقم قامت االمانة التنفيذية بأبالغ الشركة ال

حول الموضوع وااليعاز الى منتسبيهم بعدم تنفيذ قرار مجلس محافظة البصرة وتم ابالغهم بكتاب االمانة 

الذي كان جوابا" على كتابنا  30/11/2014( في 2/2/44/36673العامة لمجلس الوزراء المرقم ) ق/

 حول مشكلة مشابهة في منفذ زرباطية التابع لمحافظة واسط . 26/8/2014في  4433المرقم 

حيث بينت االمانة العامة لمجلس الوزراء ان هذه الجباية مخالفة للقانون لعدم وجود سند قانوني يسمح 

/ اوال" من الدستور واضحة في عدم امكانية فرض 28لمجلس المحافظة بأستيفاء الرسوم وان المادة 

 والرسوم اال بقانون يصدر عن مجلس النواب .الضرائب 
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 عشر : نشاطات أخرى  حاديالالفصل 

 

 االستبيانات   .  1

تقوم االماناة التنفيذياة بأساتالم االساتبيانات الخاصاة بعمال اللجناة مان منظماة االساكوا التابعاة لالمام المتحادة 

 واعمامها على الجهات المعنية بالموضوع ومن ثم توحيدها وابالغ منظمة االسكوا بها وكان من اهمها : 

 . 2014عام  استبيان حول مدى تطورالتجارة الالورقية في جمهورية العراق لغاية -

 

 المشاكل والمعوقات . 2

تقوم االمانة التنفيذية بمفاتحة الوزارات واتحاادات القطااع الخااص لغارض تزويادها  بالمشااكل والمعوقاات  

لغاارض طرحهااا ومناقشااتها فااي اجتماعااات اللجنااة الفنيااة واللجنااة الوطنيااة لتسااهيل النقاال والتجااارة واتخاااذ 

 التوصيات واالجراءات المناسبة بصددها .

 

 آلية العمل و مخططات . 3

 االمانة التنفيذية باعداد االتي :قامت 

اعداد مسودة النظام الداخلي للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا والتي تحولت في  .أ

النهاية الى آلية تنظيم عمل اللجنة الوطنية حيث تام اقرارهاا مان قبال اللجناة الوطنياة خاالل اجتماعهاا 

 17/12/2014لنقاال / رئاايس اللجنااة الوطنيااة بتااااريخ الخااامس واصاادارها ماان قباال الساايد وزيااار ا

 واصبحت نافذة منذ ذلك التاريخ .

 .( 1اعداد الهيكلية الخاصة باللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة مع جميع تفرعاتها كما في الشكل ) .ب

الساكك اعداد خارطة نظام النقل المتكامل في المشرق العربي بأضافة محااور الطارق ومحااور شابكة  .ج

 (.2الحديد والمطارات في جمهورية العراق بموجب اتفاقيات االسكوا كما في الشكل )

اعداد مخطط بياني عن احصاائيات الشااحنات الداخلاة الاى العاراق مان المنافاذ الحدودياة البرياة )عادا  .د

 .(3كما في الشكل ) 2014،  2013، 2012،2011منافذ اقليم كردستان( خالل االعوام 

 

 االرشفة االلكترونية:.  4

تم العمل بنظام االرشفة االلكتروني لوزارة النقل الرشافة الكتاب الرسامية والمساتندات بشاكل الكتروناي 

ا مداخل االمانة التنفيذية وكذلك ارشفة محاضراالجتماعات للجنتين الوطنية والفنية وسهولة الرجوع اليه

 . 
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 (1الشكل )
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 (2الشكل )
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 (3الشكل )
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 لنقل والتجارة في منطقة االسكوا األمانة التنفيذية لتسهيل ا فريق عمل

 

 
 االسم

 

 هالل عبدالرضا عبود القريشي

 رئيس مهندسين أقدم

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا األمين التنفيري للجنة الوطنية

 

 بتول عبدالحسن فرحان

 رئيس مترجمين أقدم

 التنسي  والتكاملمسؤولة اعبة 

 

 مصطفى عبدالخضر عبدالصاحب

 مهندس

 مسؤول اعبة التخطيط والدراسات

 مسؤول وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 جاسم محمد خلف

 مشاور قانوني مسامد

 مسؤول وحدة اإلصالح اإلداري والقانوني

 

 ياسمين خليل محمد

 رئيس مالحظين

 سكرتيرة امين التنفيري

 

 أسماء نصيف جاسم

 مترجم

 مسؤولة وحدة الدراسات والمؤتمرات / اعبة التخطيط

 

 علياء عدنان جيجان

 مبرمج

 وحدة تكنولوجيا المعلومات 
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 نعم عامر ممدوح

 معاون مالحظ

 مسؤولة الوحدة االدارية

 

 نادية محي محمد

 معاون مترجم

 موظفة في وحدة اإلصالح اإلداري والقانوني

 

 أحمد جاسم أحمد شهاب

 معاون مالحظ

 مسؤول وحدة توفير المسامدات الفنية وبناء القدرات الوطنية 

 اعبة التنسي  والتكامل 

 

 حسين عبد موسى

 سائ 

 

 سالم جمعة راضي

 موزع بريد/  حرفي
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 مع تحيات . .2015لعام     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبل :تم اعداد هذا التقرير من 

 

 لتسهيل النقل والتجارة هالل القريشي / االمين التنفيذي للجنة الوطنيةالمهندس 

 ن فرحان / مسؤولة شعبة التنسيق والتكاملاالنسة بتول عبدالحس

 الدراسات والمؤتمراتاالنسة اسماء نصيف جاسم / مسؤولة وحدة 

 : والخطوط التصاميم

 والدراساتالمهندس مصطفى عبدالخضر العبودي/ مسؤول شعبة التخطيط 

 ومسؤول وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                                             
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