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 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 شمال وجنوب 

في زيادة وتعزيز النمو واالزدهار االقتصادي وشرق وغرب العالم بما يساهم 

 واالجتماعي للشعب العراقي .

 

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

لألمم المتحدة وقرار مجلس الوزراء تشكلت اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة 

ئمية لغرض وضع السياسات ودراسة نقاط في جمهورية العراق وهي لجنة دا

االختناق في كافة القطاعات االقتصادية والمالية والتقنية والقانونية ذات العالقة 

المباشرة بالنقل والتجارة واقتراح الحلول لها على كافة المستويات من اجل تسهيل 

 ملياتالنقل والتجارة داخل جمهورية العراق ومع دول اإلقليم والعالم وتحفيز ع

التنمية االقتصادية واالجتماعية وتعزيز التعاون والتفاعل فيما بينها ومع دول العالم 

  .وتبادل المعلومات حول التجارب الجيدة والدروس المكتسبة
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  اإلسكوا

 سطــــــــــور فـــــي
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 سطور في اإلسكوا

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

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

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

 خالل التحفيز المستمر للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية.

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

ان في كل دمل فيما بين البل، من خالل تعزيز التعاون والتكا االقتصادية واالجتماعية الواردة في الميثاق

 واللجان اإلقليمية هي: منطقة من مناطق العالم

 ؛ (1947اللجنة االقتصادية ألوروبا ) •

 ؛ (1947اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ) •

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

 ؛ (1958ة ألفريقيا )اللجنة االقتصادي •

 (.1973اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) •

 

 رها:ومقتاريخ اإلسكوا 

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

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

 "اللجنة االقتصادية لغربي آسيا )اإلكوا(".
 

 26  أعيدت تسميتها فأصبحت "اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا" )اإلسكوا(، 1985تموز :

 وذلك بهدف اإلقرار بالجانب االجتماعي من عملها.
 

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

  .1991 وبقيت في العاصمة العراقية حتى عام
 

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

 .1997العاصمة األردنية حتى عام 
 

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

 نائية المذكورة أعاله والتي عانت منها المنطقة. ويعود انتقال اإلسكوا المتكرر إلى الظروف االستث 
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 عضوية اإلسكوا

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

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

 ، ، ليبيا ، الجمهورية اللبنانية ، دولة قطر، دولة الكويت ، فلسطين ، سلطنة ع مان جمهورية السودان

 انيا.موريت ،، الجمهورية اليمنية  ، المملكة المغربية ، المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية

 .1973/آب/9انضم العراق الى االسكوا بتاريخ    

 في منظومة األمم المتحدة اإلسكوا

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

 ، شأنها شأن اللجان اإلقليمية األربع األخرى. واالجتماعي

 أهدافها

 ؛ تحفيز عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدان المنطقة 

 ؛ فيما بين بلدان المنطقة تعزيز التعاون 

  تحقيق التفاعل بين بلدان المنطقة وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس

 ؛ المكتسبة

 ؛ تحقيق التكامل اإلقليمي بين البلدان األعضاء 

 ان دتحقيق التفاعل بين منطقة غربي آسيا وسائر مناطق العالم، وإطالع العالم الخارجي على ظروف بل

 هذه المنطقة واحتياجاتها.
 

 توفر اإلسكوا:   مهاّمها :

 ،إطاراً لصياغة السياسات القطاعية للبلدان األعضاء ومواءمتها 

 ،منبراً لاللتقاء والتنسيق 

  ،بيتاً للخبرات والمعرفة 

  .مرصداً للمعلومات 

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

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

 التعاون الخليجي.

 ؟  لماذا تسهيل النقل والتجارة

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

 البيروقراطية والتأخيرات والتعريفات الكمركية.

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

 أنظمة تضمن لها: 
 

 الطرق ، شبكات السكك الحديدية، المطارات، تحتية للنقل والتجارة الخارجية )الحفاظ على البنية ال 

 ، وغيرها(.  السلطات الكمركية، و الموانئ
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 . اإليرادات الضريبية والرسوم الكمركية 

 البيئة ومصالح المستهلكين. ، الصحة حماية السالمة ، 

  حماية اإلرث الثقافي والملكية الفكرية من قبل المصدرين والمستوردين المحترفين الذين يعملون

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

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

 ياتي:

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

 رتفاع تكاليف االجراءات.أ -ب

 طول الفترة الزمنية الالزمة النجاز االجراءات. -ت

 الفساد والممارسات غير المشروعة. -ث

 لي:وتم حصر اهم االسباب التي ادك و ت د  الى ذلك  ما ي

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

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

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

 المتداولة  ونقص في معدات الشحن والتفريغ والتداول مما يسبب عجزاً في معدالت االداء.اعة البض

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

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

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

عدم كفاية المختبرات والمعامل الموجودة في المنافذ الحدودية الجراء جميع انواع التحاليل  .6

 والفحوصات.

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

 على االجراءات التقليدية )الورقية( بين المنفذ الحدودي و االطراف االخرى. االعتماد .8

 يةـالتعقيد والتأخيرفي االجراءات اللوجستية وعدم مطابقة المستندات في اغلب االحيان للمعاييرالقياس .9

 الدولية.

 ح وعدم وضو،وان وجد ال يتم تحديث البيانات والمعلومات ،عدم وجود دليل واضح لالجراءات  .11

 وشفافية االجراءات. 

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

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

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

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

 كثرة عدد الخطوات بصورة مفرطة. .15
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 النقل وتسهيل التجارة

  .يعتبر النقل أهم مكون في لوجستيات التجارة 

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

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

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

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

 لي تأثر تجارتها وكفاءتها. التي تتحملها التجارة في الدول النامية وبالتا

 

 مفاهيم تسهيل النقل والتجارة 

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

 وجستيات التجارة وتسهيلها: وهي إدارة تدفق البضائع وما تتطلبه من وثائق ومدفوعات مع التركيز ل

 اللوجستية المباشرة وغير المباشرة من خالل تنسيق وتنظيم اإلجراءاتعلى تخفيض التكاليف 

 و تبادل البيانات والوثائق الخاصة بالتجارة. 

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

 ث  ة الدوليةلى للمبادالت التجاريتشمل التسهيالت التجارية جميع النشاطات الهادفة إلى توفير الظروف الم 

 ، وفي نفس الوقت احترام المصالح الوطنية للبلدان المعنية.

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

 أوعملية فعلياً لحماية المصالح الوطنية.

 ال تتّبع الممارسات الفضلى في إدارة صادراتها الهدف الثاني هو التأكد من أن مؤسسات األعم

 ووارداتها.

 

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

 عوائق ذاك عالقة قالممارساك التجارية : .1

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

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

 خاصة في حاالت السلع الحساسة كالغذاء و الدواء. 
 

 :عوائق ذاك عالقة قالكمارك وتتضمن .2
 

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

 المختلفة فيها.  

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

 الضرائب الكمركية.  

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

 عالقة بالمواد المستوردة 

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

 يتعلق االمر ببضائع ذات الحساسية الخاصة. 
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 .المبالغة في اساليب الكشف والمعاينة 

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

 : عوائق ذاك عالقة قالنقل وتتضمن.3

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

 الحدودية.الالزمة عبر المنافذ 

 .عدم وجود شبكة نقل برية او بحرية منتظمة بين الدول العربية 

 .ارتفاع كلفة النقل وتباينها بين الدول العربية 

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

 . ل النقل و التجارةاهداف تسهي”. اوعند مرورها كتجارة عبور"ترانزيت  

 

 اهداف تسهيل النقل و التجارة

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

 البضائع ومواقع التخزين امام التجارة.

  .تبسيط اإلجراءات الحدودية 

 .استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة 

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

 البضائع .

 .التعاون والتنسيق بين اإلدارات الكمركية 

 .االهتمام بأمن التجارة وسالسل االمداد البينية 

 .)تطوير اسطول النقل البري )سككي ، طرقي 

 رقي(اختصار الوثائق الخاصة بالنقل البري )سككي ، ط 

 .اختصار االجراءات الحدودية للنقل البري 

 .تبادل البيانات الكترونيا باستخدام تكنولوجيا المعلومات او الحكومة االلكترونية 

 

 أسس فكرة إنلاء اللجان الو نية لتسهيل النقل والتجارة في االسكوا

 أهم المتغيراك الدولية ذاك ال القة: -1

 في السلع والخدمات التوجه الحثيث نحو تحرير التجارة  •

 اإلهتمام العالمي المتزايد بتسهيل التجارة •

 اإلهتمام العالمي المتزايد بأمن حركة البضائع واألفراد •

 التوسع في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت •

 التوجه الحثيث نحو النقل متعدد الوسائط  •

 اإلهتمام العالمي المتزايد باللوجستيات •

 التكتالت اإلقليمية الكبيرة التوجه الحثيث نحو •

 التوسع في التحالفات العمالقة  •

 األزمة االقتصادية العالمية •
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 أهم المتغيراك اإلقليمية ذاك ال القة: -2

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

 والسياسية االخيرة.

 عربية الكبري.منطقة التجارة الحرة ال •

 التوجه نحو اإلتحاد الجمركي العربي  •

 تزايد اإلهتمام بالتكامل اإلقليمي العربي. •
 

 (:1111) نظام النقل المتكامل في الملرق ال رقي -3

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

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

 .اإلقليمية الصادرة عن لجنة النقل باإلسكوا باعتبارها الخطوة األولى لهذا النظام

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

 والجوية الموجودة بالمنطقة.

 

 هم مكوناك نظام النقل المتكامل في الملرق ال رقيأ

  اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي؛ 

  رق العربي؛اتفاق السكك الحديدية الدولية في المش 

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

   اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة؛ 

   سالمة المرور على الطرق؛ 

   اإلطار المنهجي لنظام إتسام؛ 

   نظام المعلومات الجغرافي المصاحب؛ 

   النقل متعدد الوسائط؛ 

  .الهياكل المؤسسية والتشريعات 

 

 اتفاق الطرق الدولية في الملرق ال رقي:

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

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

   2113تشرين اول  19التنفيذ: دخول االتفاق حيز 

  :دولة 11 الدول الموقعة فقط على االتفاق 

  :دولة 13الدول المصدقة على االتفاق 

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

  وزارة االعمار و االسكان/ الطرق و الجسور. –الجهة المنفذة 
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 الملرق ال رقي: أهداف اتفاق الطرق الدولية في

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

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

 وتقوية الترابط والتكامل اإلقليمي العربي.

 حركة المرورية وزيادة السرعة وخفض التكلفة.انسياب ال• 

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

 األعضاء.  
 

 

 فوائد اتفاق الطرق الدولية في الملرق ال رقي:

 زيادة الترابط االقتصادي واالجتماعي.• 

 تسهيل النقل ورفع كفاءته وبالتالي تسهيل نقل البضائع.  • 

 خفض تكاليف االنتاج والتشغيل واالنتقال.• 

 زيادة سالمة المرور.• 

 

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

  تممممممم اعتممممممماد مممممممذكرة التفمممممماهم بشممممممأن التعمممممماون فممممممي مجممممممال النقممممممل البحممممممري فممممممي المشممممممرق

أيمممممممار  12-9العربمممممممي خمممممممالل المممممممدورة الوزاريمممممممة الثالثمممممممة والعشمممممممرين ل سمممممممكوا )دمشمممممممق 

2115) 

  :2116أيلول  4دخول المذكرة حيز التنفيذ. 

    :دولة.  8الدول الموقعة على المذكرة 

  :دولة. 11الدول المصدقة على المذكرة 

  13اصبحت نافذة من تأريخ و  7002لسنة  6صادقت جمهورية ال راق على المذ رة قموجب القانون رقم 

 .7002حزيران 

 

 اتفاقية النقل مت دد الوسائط للبضائع قين الدول ال رقية:

 اهداف االتفاقية

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

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

 المرسل حتى تسليمها للمرَسل اليه.

 فوائد االتفاقية

   لدول بين اراضي ا ،جوي  ،طرقي،  سككي، بحري ،تنظيم و تيسير انتقال السلع بمختلف الوسائط 

 ، العربية وعبرها     

   الكفاءة و الفعالية لخدمات النقل فيما بينهاتنمية المبادالت التجارية بين الدول العربية و تحقيق،  
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  تقوية فرص ايجاد خدمات نقل متعدد الوسائط تتسم بالسهولة و الكفاءة و تتناسب و احتياجات التجارة

 ، العربية

 تطوير خدمات النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية ، 

 وى الوطني لتنظيم اعمال النقل تامين حق كل دولة في وضع االطار التشريعي المناسب على المست

 ،  متعدد الوسائط و متعهدي النقل القائمين بهذه الخدمات

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

 . اطار تنظيمي و قانوني يكفل ذلك 

  الددددددى االتفاقيددددددة قجلسددددددت  صددددددادق مجلددددددس النددددددواب ال راقددددددي علددددددى انضددددددمام جمهوريددددددة ال ددددددراق

 .7015لسنة  66قموجب القانون رقم 77/10/7015المن قدة قتاريخ 

 

 اتفاق السكك الحديدية الدولية في الملرق ال رقي:

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

 (2113نيسان 17-14والعشرين ل سكوا )بيروت 

  :2115أيار  3دخول االتفاق حيز التنفيذ 

  :دولة 9الدول الموقعة على االتفاق 

  :دول 11الدول المصدقة على االتفاق 

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

  وزارة النقل/ السكك الحديد. –الجهة المنفذة 

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

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

 العربي ونفس أسلوب الترقيم لمحاور الربط.

 

 فوائد اتفاق السكك الحديدية الدولية في الملرق ال رقي:

 حركة نقل البضائع والركاب تسهيل 

 زيادة التبادل التجاري والسياحي في المنطقة العربية 

 المساهمة في تحقيق التكامل اإلقليمي العربي 

  قموجب  انضمام جمهورية ال راق لالتفاقعلى  17/11/7013صادق مجلس النواب قجلست  المن قدة قتاريخ

 .7013( لسنة 35المرقم ) القانون
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 الفصل االول

 ة الوطنية ــــاللجن

 ارة ـــلتسهيل النقل والتج

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

 :اوالً : مراحل تأسيس وتشكيل اللجنة الوطنية 

المبلغ الينا بكتابي  99/9/6009قرر مجلس الوزراء بجلسته االعتيادية الثامنة عشر المنعقدة بتاريخ 

في  8/9/8659األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون الوزارات المرقم بالعدد ش و /

تشكيل اللجنة  91/9/6008في  999وكتاب األمانة العامة / دائرة شؤون اللجان المرقم  6/90/6009

ارة ويكون وزيرا التج النقل وزيرالسيد برئاسة  الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول ) االسكوا (

 :ممثلين لكل من الجهات آالتية وتضم في عضويتها  والمالية أو من يمثلهما نائبي لرئيس اللجنة 

 وزارة الداخلية .9

 وزارة الزراعة  .6

 وزارة االتصاالت  .1

 وزارة الصناعة والمعادن  .3

 البنك المركزي العراقي  .5

 اتحاد رجال االعمال العراقيين .9

 رية اتحاد الغرف التجا .7

 اتحاد الصناعات العراقي  .8

 رابطة المصارف العراقية  .9

 الجمعية العراقية للسياحة .90

 ممثل شركات التأمين .99

 ممثل متعهدي ووسطاء النقل .96

 .الوزراءمجلس ترتبط اللجنة الوطنية برئيس 

/  لمجلس الوزراء المبلغ الينا بكتاب األمانة العامة 6008( لسنة 50صدر األمر الديواني المرقم ) .أ

ي رة فبتشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجا 97/6/6008في  1719المرقم دائرة شؤون اللجان 

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

 سويبة محمود زنكنه / عن وزارة التجارة / وكيل وزارة / نائب رئيس اللجنة  .9

 السيد ضياء حبيب الخيون / عن وزارة المالية / مستشار / نائب رئيس اللجنة  .6

 الدكتور مهدي ضمد القيسي / عن وزارة الزراعة / وكيل وزارة  .1

 السيد محمد سلمان محمد / عن وزارة االتصاالت / وكيل وزارة  .3

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

 الدكتور احمد ابريهي علي / عن البنك المركزي العراقي / نائب المحافظ  .9

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

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

 اد رجال االعمال العراقيينالسيد سامي داود الزبيدي / االمين العام التح .9
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 السيد جعفر رسول جعفر / رئيس أتحاد الغرف التجارية  .90

 السيد فؤاد مصطفى محمد الحسني / رئيس رابطة المصارف العراقية  .99

 آلثار السيد عمار حسن خليفة / رئيس الجمعية العراقية للسياحة الدينية وحماية ا .96

 رئيس إتحاد الصناعات العراقي نائب السيد هاشم دنون علي االطرقجي /  .91

  السيد حسين علي احمد زنكنة / نائب رئيس االتحاد   .93

 ممثل متعهدي ووسطاء النقل  .95

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

 للجنة .التنفيذي 

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

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

.اصدرت وزارة النقل االمر  9/96/6096في  6/5/65/00018159المرقم ق/ / الدائرة القانونية 

على تسمية السيد هالل عبد  67/96/6093في  19990/ سكك / 99508اري المرقم بالعدد الوز

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

 . 9/9/6091لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا ،  وباشر بعمله بتاريخ 
 

  19/9/6091في  9633/7991أصدرت وزارة النقل األمر الوزاري المرقم  19/9/6091. بتاريخ هـ

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

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

 

 : شعبة التنسيق والتكامل : وتضم الوحدات التالية : أوالا    

 أ. وحدة التنسيق والتكامل الوطني           

 ب. وحدة التنسيق والتكامل اإلقليمي           

 ج. وحدة توفير المساعدات الفنية وبناء القدرات الوطنية .          

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

 أ. وحدة التخطيط .          

 ب. وحدة الدراسات والمؤتمرات .          

ا      : وحدة اإلصالح اإلداري والقانوني .ثالثا

ا      : وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .رابعا

ا     : الوحدة االدارية.خامسا

المؤرخ في  5/190585تم أستحصال موافقة األمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم ش ل /ص/

امة والهيئة الع لى أضافة أعضاء جدد في اللجنة الوطنية ممثلين عن وزارة السياحة واآلثارع 7/3/6091

)وزارة  النوعيةلسيطرة وا للتقييس يوالجهاز المركز ( وزارة االعمارواإلسكان للطرق والجسور)

  (.التخطيط
 

بتاريخ 99693/  5/1وكذلك موافقة األمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم ش ل /ص/

 على إضافة ممثل عن حكومة أقليم كردستان الى عضوية اللجنة .  93/3/6091
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ضي ية بسبب مز. بعد أستكمال ترشيحات الوزارات وأتحادات القطاع الخاص لممثليها في اللجنة الوطن

 الوزاري، أصدرت وزارة النقل االمر  6008( لسنة 50مدة طويلة على صدور االمر الديواني رقم )

بأعادة تشكيل اللجنة الوطنية برئاسة السيد هادي فرحان العامري  6/7/6091في  8673/61933المرقم 

 نى: السادة المدرجة أسماءوهم وعناوين وظائفهم في االد/ وزير النقل وعضوية 
 

 السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل وزارة التجارة .9

 ممثل وزارة المالية / نائب رئيس اللجنة  .6

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة  –الدكتور مهدي ضمد القيسي  .1

 الدكتور كريم مزعل شبي / الوكيل االداري لوزارة االتصاالت . .3

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

 الوكيل االقدم لوزارة االعمار واالسكان  –السيد استبرق ابراهيم الشوك  .9

 الدكتور سامي متي بولص / الوكيل الفني لوزارة التخطيط .7

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

 لسياحة واالثارالسيد بهاء أحمد مياح / المستشار االقدم للوزارة / وزارة ا .9

 وزارة الداخلية.   مدير عام مديرية المنافذ الحدودية // المهندس عصام صالح ياسين الحلو  .90

 ممثل أقليم كردستان .99

 السيد صادق فاضل عليوي / مدير عام شركة التأمين الوطنية  .96

 السيد محمد شاكر الدليمي / األمين العام التحاد رجال االعمال العراقيين .91

 / رئيس اتحاد الغرف التجارية ول جعفر الحمداني السيد جعفر رس .93

 السيد عدنان كنعان الجلبي / رئيس رابطة المصارف العراقية . .95

 / رئيس اتحاد الصناعات العراقي . المهندس حسين علي أحمد .99

 رئيس الجمعية العراقية للسياحة الدينية وحماية اآلثار  .97

 ممثل متعهدي ووسطاء النقل  .98

عبود القريشي/ االمين التنفيذي للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة / مركز السيد هالل عبدالرضا  .99

  .الوزارة

العراقيين لوجود نزاعات قضائية خاصة بأجراءات تشكيل إدارة لم يتم تحديد ممثل اتحاد الناقلين  - 
( في 9098ـــدد ) المرقم بالعـــــــــــــفي وزارة النقل االتحاد وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية 

60/6/6093.              

 الجديدة ، أصدرت وزارة العراقية الحكومة  وتشكيل 6093عد حصول األنتخابات التشريعية عام ب .ح 

 بأعادة تشكيل اللجنة الوطنية  97/99/6093في  8990/69996النقل االمر الوزاري المرقم بالعدد      

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

 في أدناه :الوظيفية      

 السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل وزارة التجارة .9

 الدكتور سامي متي بولص / الوكيل الفني لوزارة التخطيط .6

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة  –الدكتور مهدي ضمد القيسي  .1

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

 الوكيل االقدم لوزارة االعمار واالسكان  –السيد استبرق ابراهيم الشوك  .5
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 السيد عادل كريم كاك احمد / الوكيل الفني لوزارة الصناعة والمعادن . .9

 تصاالت .الدكتور كريم مزعل شبي / الوكيل االداري لوزارة اال .7

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

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

 السيد محسن صدخان سلطان / مدير عام دائرة المرافق السياحية / وزارة السياحة واالثار .90

 السيد صالح جوهر رشيد/ مديرعام المديرية العامة للنقل البري وسكك الحديد وترام واي/ ممثل  .99

                                                                                                       إقليم كردستانحكومة                                                                                               

 السيد صادق فاضل عليوي / مدير عام شركة التأمين الوطنية / ممثل شركات التأمين. .96

 السيد علي صبيح علي الساعدي / رئيس اتحاد الصناعات العراقي . .91

 دليمي / األمين العام التحاد رجال االعمال العراقيينالسيد محمد شاكر ال .93

 / رئيس اتحاد الغرف التجارية السيد جعفر رسول جعفر الحمداني  .95

 السيد عدنان كنعان الجلبي / رئيس رابطة المصارف العراقية . .99

 السيد سداد علي عبدهللا المطير / رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في العراق  .97

    /االمين التنفيذي للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة عبدالرضا عبود القريشي/السيد هالل  .98

 .النقل وزارةمركز                                                                                                

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

 دائرة شؤون اللجان. 97/6/6008في  1719ديواني/ ق/ /7/1الوزراء المرقم بالعدد ش ل/ 

 أصدار األمر الوزاري المرقم  تم منصب وزير النقل ، األستاذ كاظم فنجان الحماميبالنظر لتولي . ط

 وعضوية السادة  سيادته برئاسةتشكيل اللجنة الوطنية بأعادة  26/11/2116في  8911/31916       

 المدرجة أسماؤهم وعناوينهم الوظيفية في أدناه :       

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

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

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة  –الدكتور مهدي ضمد القيسي  .3

 الفريق الدكتور موفق عبدالهادي توفيق / وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة    .4

 والمعادن للتخطيطالدكتور محمد هاشم عبد المجيد / وكيل وزارة الصناعة  .5

 الدكتور ماهر حماد جوهان / الوكيل الفني لوزارة التخطيط وكالة  .6

 السيد ساالر محمد أمين / نائب رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار  .7

 الدكتور كريم مزعل شبي / الوكيل االداري لوزارة االتصاالت  .8

 العراقي المركزي البنك محافظ مستشار/  عبدالنبي عيدي وليد السيد -9

 النقل وزارة ممثل – والتجارة النقل لتسهيل الفنية اللجنة رئيس/ خبير/  موسى علي حسن الدكتور -11

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

 السيد محسن صدخان سلطان / مدير عام دائرة المرافق السياحية / وزارة السياحة واالثار -12
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  السيد صالح جوهر رشيد / مديرعام المديرية العامة للنقل البري وسكك الحديد وترام واي / ممثل   -13

                                                                                                                                                                           حكومة إقليم  كردستان                                                                                                          

 السيد راغب رضا بليبل / رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين  -14

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

 السيد صادق عبدالرحمن حسين /  رئيس جمعية التأمين العراقية / ممثل شركات التأمين        -16

 السيد عدنان كنعان الجلبي / مستشار رابطة المصارف العراقية . -17

 / رئيس اتحاد الصناعات العراقي .علي صبيح علي الساعدي  السيد  -18

 فر والسياحة في العراق السيد سداد علي عبدهللا المطير / رئيس رابطة شركات الس -19

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

  بتسمية السيد خالد صالح الدين محمد   65/6/6099في  9889/  9589تم أصداراألمر الوزاري

دال من ا بمراد ممثالً عن وزارة المالية  في عضوية اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في االسكو

 العضو السابق . اللواء المهندس حكيم جاسم جسام
 

 تسمية السيد وليد عيدي عبدالنبي /  5/96/6099في  9970/13660 تم أصدار االمر الوزاري

مستشار البنك المركزي / وكالة لعضوية اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة بدال من المرحوم 

 . نائب المحافظ العضو السابق   /زهير علي أكبر
 

 سكوا عضو طقة االتسمية الدكتور حسن علي موسى / رئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في من

لعضوية اللجنة الوطنية، وتم أصدار االمر الوزاري المرقم النقل وزارة أصيل وممثل عن 

 بذلك.   68/8/6099في  9973/65913

 
 

ا: أهداف   اللجنة الوطنية :ثانيا

 إزالة العوائق التي تعترض نمو التجارة الخارجية .  .أ

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

 من خالل تشجيع االستثمار الحكومي والخاص في هذه القطاعات .

 تطوير القوى العاملة في مجال النقل والتجارة الدولية . .ج

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

 القضاء على الفساد والممارسات الغير مشروعة . والتجارة لغرض

 هـ. تبسيط اإلجراءات وتطوير القوانين ذات العالقة .

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

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

م ي اإلسراع في تحقيق التكامل االقتصادي بين دول اإلقليتشجيع التجارة اإلقليمية وبالتالووالسياحي 

 خاصة .

 ح. تعزيز القدرة التنافسية الوطنية لزيادة الصادرات .

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

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

 

ا:   مهام اللجنة الوطنية ثالثا

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

 االتصاالت و تقديم توصيات للحكومة بخصوص االستثمارات المستقبلية في قطاعات النقل والتجارة .ب

 . الحدودية والمنافذ  

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

 الضرائب وفحص البضائع وشؤون اإلقامة وتبادل المعلومات والوثائق المتعلقةووالمصارف  

 بالتجارة الدولية والسياحة. 

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

 المؤتمرات والندوات ووسائل االعالم  . عقدخالل 

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

 وبناء القدرات باالستعانة بالمنظمات الدولية والشركات والمراكز االستشارية  المساعدات الفنيةو

  .العالمية
 

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

 

 حماية المصالح الوطنية لجمهورية العراق .   .أ

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

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

 ، السلطات الكمركية ...وغيرها ( .

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

 حماية السالمة واالمن الوطني . .هـ

 حماية الصحة والبيئة ومصالح المستهلكين .. و

 حماية اإلرث الثقافي والملكية الفكرية . ز.
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ا:  ترفع اللجنة الوطنية توصياتها ومقترحاتها الى مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب وتوجيه خامسا

 ختصاصتها .الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها في حدود أ

         

ا:   جتماعات اللجنة الوطنية إسادسا

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

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

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

 الجلسة . األعضاء الحاضرين لترؤس
 

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

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

 وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس . 

 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا  اللجنة الوطنية السادة اعضاء

 االسم الصورة اللخصية

 

 قاقر جبر الزقيد األستاذ 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا رئيس اللجنة الوطنية

 ساققا"و ير النقل 

 

 األستاذ عبد الحسين عبطان

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا رئيس اللجنة الوطنية

 ساققا" و ير النقل و الة

 

 األستاذ  اظم فنجان الحمامي

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا رئيس اللجنة الوطنية

 و ير النقل

 

 السيد وليد حبيب الموسو 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا الوطنيةنائب رئيس اللجنة 

 الو يل الفني لو ارة التجارة

 

 استبرق ابراهيم الشوكالسيد 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 واإلسكانالوكيل االقدم لوزارة االعمار 
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 الدكتور مهدي ضمد القيسي 
 النقل والتجارة في منطقة االسكوالتسهيل  عضو اللجنة الوطنية

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة 

 

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

 وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة  

 

  ماهر حماد جوهانالدكتور 
 والتجارة في منطقة االسكوالتسهيل النقل  عضو اللجنة الوطنية

 وكالةالوكيل الفني لوزارة التخطيط  

 

 الدكتور كريم مزعل شبي 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 الوكيل االداري لوزارة االتصاالت 

 

  الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد
 منطقة االسكوالتسهيل النقل والتجارة في  عضو اللجنة الوطنية

 للتخطيطوزارة الصناعة والمعادن  وكيل

 

 السيد  هير علي ا بر نائب المحافظ 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 نائب المحافظ

 

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

  نائب رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار 

 

 الد تور حسن علي موسى

 رئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا 

 مستشار الوزير

 

 

 السيد وليد عيد  عبدالنبي

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 مستلار محافظ البنك المر ز  ال راقي

 

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

 / وزارة المالية الدائرة االقتصادية مدير عام 
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 السيد محسن صدخان سلطان 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 مدير عام دائرة المرافق السياحية / وزارة السياحة واالثار 

 

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

 التأمينرئيس جمعية التأمين العراقية / ممثل شركات 

 

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

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

 

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

 رئيس اتحاد الصناعات العراقي

 

 
 الحمدانيالسيد جعفر رسول جعفر 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 رئيس اتحاد الغرف التجارية
 

 

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

 رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين
 

 

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

 

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

  والسياحة في العراقرئيس رابطة شركات السفر                            
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 لثانيلفصل اا

  فنيةة الــــاللجن

 ارة ـــلتسهيل النقل والتج

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

( من مقررات االجتماع األول للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة الخاصة بتشكيل اللجنة 3تنفيذاً للفقرة )

زارات وعضوية المديرون العامون في الولوزارة النقل الوكيل الفني ة لتسهيل النقل والتجارة برئاسة الفني

 . تم تشكيل الجنة الفنيةثلون عن أتحادات القطاع الخاص المعنية ومم

 اوالا: مراحل تأسيس وتشكيل اللجنة الفنية

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

الوكيل بتشكيل اللجنة الفنية برئاسة  69/6/6093في  90058/ 9970المرقم  النقل االمر الوزاري 

ي المدرجة أسماؤهم وعناوين وظائفهم فوعضوية السادة السيد بنكين ريكاني  لوزارة النقل/األسبق الفني 

 :أدناه 
 

 السيد ناصر حسين بندر / مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني  .9

 السيد عمران راضي ثاني / مدير عام الشركة العامة لمواني العراق / وزارة النقل  .6

 السيد رافع يوسف عباس / مدير عام الشركة العامة للنقل البحري / وزارة النقل  .1

 السيد عباس عمران موسى / مدير عام الشركة العامة للنقل البري / وزارة النقل  .3

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

 السيد سالم جبر سلوم / مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد وكالة / وزارة النقل  .9

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

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

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

 السيد خالد صالح الدين محمد مراد / مدير عام الدائرة االقتصادية / وزارة المالية .90

 للكمارك / وزارة المالية السيد وميض خالد حمد / مدير عام الهيئة العامة  .99

 السيد مدير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة المالية .96

 / مدير المرور العام/ وزارة الداخلية   المهندس محمد بدر ناصراللواء  .91

 منافذ للحدودية  / وزارة الداخلية الالمهندس عصام صالح ياسين الحلو/ مدير عام اللواء .93

 اللواء نجم عبد ظاهر / معاون مدير عام االستخبارات / وزارة الداخلية   .95

 مدير شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخلية العميد زهير حفار عبدالسادة /  .99

 السيد عبد الغني فخري آل جعفر/ مدير عام دائرة االستثمارات / وزارة الصناعة والمعادن  .97

 مهدي / مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور / وزارة االعمار واإلسكانالسيدعصام عباس   .98

 السيدة نسرين سامي سوادي / مديرعام دائرة السيطرة النوعية /  وزارة التخطيط  .99

  / وزارة التخطيطوكالة  عام دائرة تخطيط القطاعات سيد قاسم عناية فرز/ مديرال .60

 المخابرات الوطنيالسيد حقي إسماعيل إبراهيم / جهاز   .69

 / البنك المركزي العراقي لمديرية العامة لالحصاء واألبحاثالسيد وليد عيدي عبد النبي/ مديرعام ا .66

 عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد / وزارة االتصاالترالسيد صالح حسن علي / مدي .61

 للمعلومات/ وزارة االتصاالت   وليةعام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدالسيدعلي محمد محمود/ مدير .63

 الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي / مدير عام  دائرة األمور الفنية  / وزارة الصحة  .65

 السيدة بشرى علي احمد / مدير عام مركز الوقاية من االشعاع / وزارة البيئة    .69

 لسيد محمود عبد الجبار موسى / مدير عام دائرة المجاميع السياحية / وزارة السياحة واالثار ا .67
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 الدكتور صالح حسين جبر / مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور / وزارة الزراعة  .68

 السيد عبد الحسين جبر المباركة  /  امين عام اتحاد الغرف التجارية .69

 الدكتور خيون حسن محمود / ممثل شركات التأمين الوطنية  .10

 السيد ليث حسن عبد الرزاق شمسة / عضو مجلس اتحاد الصناعات العراقي .19

 السيد حسن رشيد المهدي / عضو الهيئة اإلدارية لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق .16

 قيينالسيد حسين ذياب جاسم / نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العرا .11

 رابطة المصارف العراقية  .13

 وهي كما يأتي: 6099عام حصلت بعض التغييرات في عضوية اللجنة السباب مختلفة 

 

  بتسمية السيد رياض سوادي  90/9/6099في  938/5937تم أصدار االمر الوزاري المرقم بالعدد

السيد عمران راضي شمخي مديرعام الشركة العامة لموانئ العراق وكالة لعضوية اللجنة بدالً من 

 ثاني.
 

   بتسمية السيد علي حسين عبداالمير  60/9/6099في  399/9987تم أصدار االمر الوزاري المرقم

مدير عام البلديات وكالة في وزارة االعمار واإلسكان والبلديات لعضوية اللجنة بدالً من السيد مسلم 

 محمد أسماعيل / المدير العام السابق .
 

  بتسمية السيد عباس عمران موسى مديرعام  1/6/6099في 690/ض9ي المرقم وزار تم أصدار االمر

 الدائرة الفنية بدالً من السيد علي صاحب المدير العام السابق .
 

 بتسمية الدكتور راضي مهدي السفاح  / مدير  8/6/6099في  980/8630تم أصدار االمر وزاري

ية اللجنة الفنية بدال من الدكتور صالح حسين جبر عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور / لعضو

 بسبب أحالته الى التقاعد.

  بتسمية السيد محمود عبدالجبار موسى /  19/1/6099في  6338/91099تم أصدار االمر الوزاري

مدير عام دائرة المرافق السياحية / رئيس هيئة السياحة وكالة لعضوية اللجنة الفنية ممثالً عن وزارة 

 سمير جالب عبد .السيد ة بدال من الثقاف
 

 تسمية السيد عبداألمير كريم المحمداوي ب 1/3/6099في  6389/91936االمر الوزاري تم أصدار

 مديراً عام الشركة العامة للنقل البري وكالة .
 

  االتي : ب 69/3/6099في  1018/95056تم اصدار االمر الوزاري المرقم 
 

 الدكتور عدنان شنون عاتي / مدير عام دائرة األمور الفنية وكالة لعضوية اللجنة الفنية لتسهيل تسمية  -9

 .النقل والتجارة بدالً من الدكتورة ايمان محمد امين/ المدير العام السابق وذلك   
 

تسمية السيد كاظم علي عبدهللا / مدير عام الهيئة العامة للكمارك لعضوية اللجنة الفنية لتسهيل النقل  -6

 .والتجارة بدالً من السيد وميض خالد حمد / المدير العام السابق 
 

  بتسمية السيد عماد يوسف لويس  69/3/6099في  1056/95093تم اصدار االمر الوزاري المرقم

دائرة االستثمارات وكالة لعضوية اللجنة الفنية بدال من السيد أحمد عبدهللا نجم المدير العام / مدير عام 

 السابق.
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  تسمية السيد حسين عزيز باصي ب 99/5/6099في  1783/97065االمر الوزاري المرقم تم أصدار

قل والتجارة الن / نائب رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في العراق لعضوية اللجنة الفنية لتسهيل

 .بدالً من العضو السابق السيد عبد االمير عبدالباقي القصاب 
 

  تسمية السيد نوري زامل جاسم / ب98/5/6099في  1860/97693االمر الوزاري المرقم تم أصدار

عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي لعضوية اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بدالً من 

 ث حسن عبدالرزاق.السيد لي
 

 

   بتسمية السيد احمد حميد يوسف / مديرعام  10/5/6099في  98578/  3083أصدار امر وزاري  تم

الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية لعضوية اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بدال" 

 .من السيد رضا عبدالمنعم محمد حسن 
 

 

 تسمية السادة المدرجة أسماؤهم في األدنى  3/7/6099في  5998/69599االمر الوزاري  تم أصدار

لعضوية اللجنة الفنية بدال من األعضاء السابقين في اللجنة لحصول بعض التغييرات في المناصب 

 : الممثلة في اللجنة  وزارة الداخلية ع المسؤولية في تشكيالتومواق
 

/ مدير عام المديرية العامة لالستخبارات ومكافحة اإلرهاب بدالً من السيد عبد الكريم فاضل حسين  .9

 اللواء نجم عبد ظاهر. 

اللواء سامي عبدالحسين راضي / مدير عام المديرية العامة للمنافذ الحدودية بدالً من اللواء المهندس  .6

 عصام صالح ياسين.

الجنسية العامة بدالً من العميد محمد  اللواء هيثم فاضل عباس / مدير مديرية شؤون اإلقامة في مديرية .1

 كاظم أحمد .
 

 تم تسمية السيد ميثاق طالب أسماعيل  97/7/6099في  5679/66999االمر الوزاري  تم أصدار

 مديراً عام الشركة العامة الدارة لنقل الخاص وكالة .
 

 تسمية رئيس اللجنة الفنية الدكتور حسن ب   68/8/6099في  9973/65913االمر الوزاري  رصد

 الفنية.رئيساً للجنة / خبير في مركز الوزارة علي موسى 
 

 تسمية السيد علي حسين لفته / المدير ب 10/8/6099في  9699/65919المر الوزاري تم أصدار ا

د مسابق علي محالعام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات الجديد بدال من المدير العام ال

 .محمود 
 

  بتسمية المهندس عباس نصر هللا  93/96/6099في  6093/15661المرقم  وزاريالمر األأصدار تم

محان / مدير عام دائرة االستثمارات لعضوية اللجنة الفنية ممثالً عن الوزارة أعاله بدالً من السيد عماد 

 .لويس يوسف المدير العام السابق )وكالة (
 

  تسمية السيدة جنان إسماعيل أبراهيم / ب 68/99/6099في  9806/11906االمر الوزاري تم أصدار

 لعضوية اللجنة الفنية لتسهيل النقلالبنك المركزي العراقي  -من مدير عام األحصاء واألبحاث / وكالة 

    والتجارة بدالً من السيد وليد عيدي عبدالنبي العضو السابق .
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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.

 . تخلف البنى التحتية للنقل واالتصاالت والمنافذ الحدودية وقصورها وعدم كفاءتها اوعدم توفرها 9      
 طول الفترة الزمنية الالزمة النجاز اإلجراءات.و ارتفاع تكاليف اإلجراءاتو           

 الفساد والممارسات غير المشروعة .. 6      

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

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

 الوثائق ومسودات المقترحات والتوصيات الالزمة حولها والقضاء عليها تدريجيا .

واضيع مكل حسب اختصاصه بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها بعرض اية  أعضاء اللجنة الفنية يقوم  د.

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

عد لعرضها على اللجنة الوطنية ب اً برامج تدريبية حول تسهيل النقل والتجارة على اللجنة الفنية تمهيد

 دراستها التخاذ القرار المناسب بشأنها .

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

 عالميةالاألخرى 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 صةلمتخصا

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

 على اللجنة الوطنية واتخاذ القرارالمناسب بصددها .

 

ا:    الفنيةأجتماعات اللجنة ثالثا

 تولى ي تعقد اللجنة الفنية اجتماعاتها برئاسة رئيس اللجنة الفنية  وفي حالة تعذر حضور رئيس اللجنة   .أ

 ائب الثاني الن لنائب األول رئاسة االجتماعات بالنيابة عنه وفي حالة تعذر حضور النائب األول يتولىا 

اء أنتخاب أحد األعض الرئيس ونائبيه يتمإدارة االجتماعات بالنيابة عنهما ، وفي حالة تعذر حضور  

 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  ج.

 الجانب الذي معه الرئيس .ساوي األصوات يرجح تحالة 
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 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا  اللجنة الفنية السادة اعضاء

 االسم الصورة اللخصية

 

 الد تور حسن علي موسى

  لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوارئيس اللجنة الفنية 

 في و ارة النقل  بير

 

  السيد هاشم محمد حاتم

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

 / ساققا  دائرة ال القاك االقتصادية الخارجية / و ارة التجارة

 

 

 عادل  ضير عباس المس ود 

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

 االقتصادية الخارجية / و ارة التجارة دائرة ال القاك

 

 

 السيد  الد صالح الدين محمد مراد

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

 عام الدائرة االقتصادية / و ارة المالية

 

 

 اللواء عامر  ضير عباس

 في منطقة االسكوالتسهيل النقل والتجارة  عضو اللجنة الفنية

 مدير عام / مديرية المرور ال امة / و ارة الدا لية

 

 ال ميد الحقوقي عبدالكريم جهاد ملحوك

 مدير عام / مديرية المرور العامة / وزارة الداخليةممثل عن 

 

 سامي عبدالحسين راضياللواء 

 الحدودية  مدير عام المديرية ال امة للمنافذ

 و ارة الدا لية     

 

 عبدالكريم فاضل حسين اللواء 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

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

 

 اللواء هيثم فاضل عياس

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية     

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

 

 

 السيد حقي إسماعيل إقراهيم

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 جهاز المخابرات الوطني
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 السيد  اهد عاشور حيدر 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 / جهاز االمن الوطنيأمن المطارات والموانئ البحرية مدير عام 

 

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

 مدير عام / الهيئة الوطنية لالستثمار                          
 

 

  اظم علي عبدهللا السيد                                    

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

 

 

 منذر عبد األمير أسدالسيد                                    

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية              

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

 

 ة ناجحة عباس علي السيد

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 / و ارة المالية و الة  مدير عام الهيئة ال امة للضرائب

 

 ة جنان إسماعيل ابراهيمالسيد
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 / البنك المركزي العراقي مدير عام اإلحصاء واألبحاث وكالة 

 

 السيدة نسرين سامي سواد  

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 مدير عام دائرة السيطرة النوعية /  و ارة التخطيط 

 

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

 / ساققا  مدير عام دائرة التخطيط والمتاق ة / و ارة التجارة

 

 حسين علي داود الكر انيالسيد 

 والتجارة في منطقة االسكوالتسهيل النقل  عضو اللجنة الفنية

 مدير عام دائرة تخطيط القطاعاك / و ارة التخطيط 

 

 السيد عصام عباس مهد  

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 مدير عام الهيئة ال امة للطرق والجسور /  و ارة االعمار واإلسكان
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 راضي مهدي السفاح الدكتور 
  اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكواعضو 

 / وزارة الزراعة مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور

 

  عدنان شنون عاتي الد تور

 مدير عام  دائرة األمور الفنية  / و ارة الصحةممثل عن 

 

 أحمد حميد يوسفالد تور 

 والتجارة في منطقة االسكواعضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل 

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

 

 

 قلرى علي احمدالسيدة                                             

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 عام مر ز الوقاية من االش اع / و ارة الصحةمدير                           

 

 

 السيد صالح حسن علي

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 / ساققا  مدير عام اللر ة ال امة لالتصاالك والبريد / و ارة االتصاالك

 

 

 عبدالحميد عبدالمجيد البياتي السيد عبدالمجيد

 اللر ة ال امة لالتصاالك والبريد / و ارة االتصاالكمدير عام ممثل عن 

 

 علي حسين لفت السيد

  عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

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

 االتصاالك

 

  محمود عبدالجبار موسىالسيد 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 السياحة واالثارو الثقافة / و ارة المرافق السياحيةمدير عام دائرة  

 

  عباس نصر هللا محانالسيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

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

 

  علي حسين عبداالمير السيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 االعمار واالسكانمدير عام البلدياك و الة / و ارة  

 

  حاتم سهام أسماعيلالسيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 / ساققا  / أمانة قغداد و الة عام دائرة التصاميم مدير 
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  عباس ناصر مجيدالسيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 / و ارة النقل و الة مدير عام الدائرة القانونية 

 

 عباس عمران موسى السيد 

  عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 الفنية / و ارة النقلمدير عام الدائرة 

 

 االنسة وفاء جورج دانو

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

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

 

 

 عبداالمير  ريم المحمداو السيد 
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 / و ارة النقلو الة مدير عام اللر ة ال امة للنقل البر  

 

 السيد عبدالكريم كنهل علي
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا
 مدير عام الشركة العامة للنقل البحري وكالة / وزارة النقل

 

 السيد سالم جبر سلوم
 والتجارة في منطقة االسكواعضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل 

 مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد وكالة / وزارة النقل

 

 عبدهللا ل يبي قاهضالسيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام اللر ة ال امة للمسافرين والوفود

 

 ميثاق  الب أسماعيل السيد 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكواعضو اللجنة الفنية 

 و الةمدير عام اللر ة ال امة الدارة النقل الخاص 

 

 السيد رياض شمخي سواد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

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

 

 السيد سامر كريم كبة  
 اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكواعضو 

 مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني  وكالة / وزارة النقل 
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 السيد صادق عبدالرحمن حسين 
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

  ممثل شركات التامين –جمعية التامين العراقية رئيس  

 

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

 امين عام اتحاد الغرف التجارية  

 

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

 نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين

 

 نوري زامل جاسم السيد 
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 إدارة اتحاد الصناعات العراقيعضو مجلس 

 

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

 العراقيةالتنفيذي لرابطة المصارف الخاصة معاون المدير 

 

  حسين عزيز باصي السيد 
  عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 رابطة شركات السفر والسياحة في العراق نائب رئيس
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 لثالثالفصل ا

 ة الوطنية نللجاالمانة التنفيذية 

 ارة ـــلتسهيل النقل والتج

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

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

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

اصدرت وزارة النقل االمر و . 9/96/6096في  6/5/65/00018159الدائرة القانونية  المرقم ق/

عبد الرضا على تسمية السيد هالل  67/96/6093في  19990/ سكك / 99508الوزاري المرقم بالعدد 

 ً سهيل النقل للجنة الوطنية لت تنفيذاً  عبود موسى / مدير قسم المشاريع في الشركة العامة للسكك الحديد امينا

 . 9/9/6091والتجارة في منطقة االسكوا ،  وباشر بعمله بتاريخ 
 

  19/9/6091في  9633/7991أصدرت وزارة النقل األمر الوزاري المرقم  19/9/6091بتاريخ   .ب

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

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

 : 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    : وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .رابعا

ا   : الوحدة االدارية.خامسا

تم الغاء الوحدة االدارية وتوزيع واجباتها واعمالها على الشعب و الوحدات االخرى بموجب  :مالحظة 

 .9/8/6099 في 5959/61978االمر الوزاري المرقم  

 االمانة التنفيذيةواجبات  .أ

 تتولى األمانة التنفيذية المهام االتية : 

 : إدارة وتنظيم اعمال اللجنتين الوطنية والفنية .أوالا 

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

 االجتماعات والحضور وتختم ويوقع عليها الحاضرون .       

ا   جهات ال: االعداد والتنظيم لورش العمل المتخصصة بالنقل والتجارة داخل العراق بالتنسيق مع ثالثا

 أعضاء اللجنة الوطنية والجهات المعنية األخرى .المختصة        

ا   اع والقطداخل العراق للعاملين في دوائر الدولة االعداد والتنظيم لدورات تدريبية متخصصة  :رابعا

 في مجاالت النقل والتجارة . الخاص        
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ا     وخططها  .: اعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن النقل والتجارة ومشاكلها ومعوقاتها ومشاريعها خامسا

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

 باختصاصات تسهيل النقل والتجارة .           

 : التنسيق والتنظيم ومشاركة وفود جمهورية العراق في المؤتمرات وورش العمل والدورات ساق ا  

 نظمة االسكوا داخل وخارج العراق .التدريبية التي تنظمها م          

 المقرة منو متابعة تنفيذ جمهورية العراق لالتفاقيات والمعاهدات الخاصة بتسهيل النقل والتجارة : ثامنا  

 قبل منظمة االسكوا والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق .         

 نظمةمت التفاهم والمعاهدات التي تقرها : متابعة مصادقة جمهورية العراق على االتفاقيات ومذكراتاس ا  

 االسكوا .         

 هاوعرض: اقتراح المواضيع والدراسات المتعلقة بالنقل والتجارة بموجب اهداف اللجنة الوطنية عاشرا  

 على اللجنتين الوطنية والفنية .          

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

 

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

ة السيد الوطنيبتشكيل لجنة برئاسة األمين التنفيذي للجنة  16/2/2114في  1286/9191به المرقم بالعدد 

 هالل عبدالرضا عبود وعضوية كل من : 

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

 / األمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في أقدمر. مترجمين  /بتول عبدالحسن فرحان  -

 منطقة االسكوا .                                                                                                         

 ي منطقة فاألمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة / مشاور قانوني/جاسم محمد خلف حسين -

 االسكوا / مقرراللجنة.                                                                                                   

                       

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

 

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

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

 

 
 االسم

 

 القريليهالل عبدالرضا عبود 

 رئيس مهندسين أقدم

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا األمين التنفيذي للجنة الوطنية

 

 قتول عبدالحسن فرحان

 رئيس مترجمين أقدم

 مسؤولة شعبة التنسيق والتكامل

 

 ال بود  مصطفى عبدالخضر عبدالصاحب

 مهندس

 مسؤول شعبة التخطيط والدراسات

 المعلومات واالتصاالت مسؤول وحدة تكنولوجيا

 

 جاسم محمد  لف

 مشاور قانوني مساعد

 مسؤول وحدة اإلصالح اإلداري والقانونيوكيل االمين التنفيذي / 

 

 قسام علي محسن 

 مترجم

 مس ول وحدة التخطيط/ش بة التخطيط والدراساك

 

 علي احمد محمود 

 مالحظ فني

 مس ول وحدة التنسيق والتكامل الو ني/ش بة التنسيق والتكامل 

 

 حسين عبد موسى

 سائق

 

 حسين جبار حسين

 مو ع قريد
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 لرابعالفصل ا

 ة الوطنية ــــاللجناجتماعات 

 ارة ـــلتسهيل النقل والتج

 في منطقة االسكوا                       
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 أجتماعاك اللجنة الو نية :  راقعال الفصل

 

 وكما يلي :   2116عام في أجتماعات  أربععقدت اللجنة الوطنية 
 

ة قرئاسة السيد وليد حبيب الموسو  / و يل و ارة التجار 75/5/7016قتاريخ  اشر االجتماع التم عقد : أوال  

من  عضو( 16وحضره )قمهام أ رى رئيس اللجنة  -و ير النقل /  قاقر جبر الزقيد قسبب أنلغال المهندس 

  : همو( 70مجموع )

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

 لوزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة/ الوكيل االقدم  إستبرق أبراهيم الشوكالسيد  .2

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة –مهدي ضمد القيسي الدكتور  .3

 الوكيل الفني لوزارة الصناعة والمعادن  محمد هاشم عبدالمجيد / الدكتور .4

 الدكتور كريم مزعل شبي / الوكيل االداري لوزارة االتصاالت .5

 السيد زهير علي أكبر/ نائب محافظ  البنك المركزي العراقي وكالة .6

 نائب رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار  /ساالر محمد امين السيد  .7

 /  ممثال عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة سالم جواد كاظماللواء  .8

 وزارة التخطيطمدير عام دائرة تخطيط القطاعات / ممثل عن الوكيل الفني ل/  حسين علي داود  الدكتور .9

 ممثالً عن وزارة السياحة واالثارالسيد محسن صدخان سلطان / مدير عام دائرة المرافق السياحية /  .11

 السيد عدنان كنعان الجلبي / رئيس الهيئة االدارية لرابطة المصارف العراقية  .11

 السيد راغب رضا  بليبل / رئيس أتحاد رجال االعمال العراقيين  .12

 / ممثالً عن  رئيس اتحاد الصناعات العراقي  فراس سرمد حسينالسيد  .13

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

   
 غير الحاضرين :  -

 ماليةوزارة ال مدير عام الدائرة االقتصادية // خالد صالح الدين محمد مراد السيد  .1

 السيد صالح جوهر رشيد / ممثل حكومة إقليم كردستان  .2

 الغرف التجارية اتحادرئيس /  جعفر رسول جعفر الحمدانيالسيد  .5

   السيد عبداالمير عبدالباقي القصاب / أمين سر رابطة شركات السفر والسياحة في العراقالسيد  .4

 :  الضيوف -

 اللواء سامي عبدالحسين راضي/ مدير عام المديرية العامة للمنافذ الحدودية / وزارة الداخلية  .1

 السيد قاسم محمود الهوام / مدير عام الدائرة القانونية واالدارية في وزارة البيئة  .2

 السيدة بشرى علي أحمد / مدير عام مركز الوقاية من االشعاع في وزارة البيئة .3

 السيد عباس عمران موسى / مدير عام الدائرة الفنية في وزارة النقل .4

 

تحاد ة بأجراءات تشكيل إدارة االيين لوجود نزاعات قضائية خاصالعراقلم يتم تحديد ممثل اتحاد الناقلين  

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

 

 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية واصدر القراراك المذ ورة أ ائها:
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  الحدودية :توحيد الوثائق في المنافذ . موضوع 1
 

بتاريخ  العاشر المنعقد المتخذ باجتماعها( 2رقم ) هااللجنة الفنية بقرار اتتوصيناقشت اللجنة الوطنية       

 التالية :  26/2/2116

لوثيقة تزويد اللجنة الفنية بالتصميم النهائي ل توحيد الوثائق في المنافذ الحدوديةعمل يطلب من فريق  .أ

 الموحدة بين الكمارك والضرائب في المنافذ الحدودية .

( 4قرة )عدا الفأدناه التوصية الى اللجنة الوطنية بالمصادقة على توصيات فريق العمل المشار اليها   .ب

 منها.

قيمة ب بأعالم شركات السفر والسياحة بالتوصية الى اللجنة الوطنية ل يعاز الى الهيئة العامة للضرائ .ج

الضرائب المفروضة على السواح حسب نوع كل سائح مسبقاً وجعلها معلنة ضمن الموقع االلكتروني 

 للهيئة وكذلك رابطة شركات ومكاتب السياحة .

 

العدد المرقم ب الوزاري باألمرالمشكلة  اإلجراءات بوثيقة واحدةفريق عمل توحيد  بخصوص توصيات     

المنعقد بتاريخ  خامسال محضر االجتماعبموجب الصادر  17/3/2115في  2222/11775

 وهي : 22/2/2115
 

باآلمكان توحيد أجراءات أستيفاء الرسوم الكمركية مع االمانات الضريبية في نافذة واحدة كون كال  .1

عمل وزارة المالية في الحدود بدائرة  الدائرتين تابعة الى وزارة المالية مما يساعد ذلك على حصر تواجد

واحدة ويكون ذلك في الهيئة العامة للكمارك وأيداع االمانات الضريبية المستوفاة في حساب خاص للهيئة 

العامة للضرائب لدى المصارف الحكومية حصراً وتزويدها شهرياً بكشف حسابي خاص بتلك االمانات 

 المستحصلة من الكمارك .
 

الدوائر مثل الشركة العامة للنقل البري والشركة العامة لمؤانئ العراق من غير الممكن فيما يخص باقي  .2

 توحيد أجراءتها لكون فلسفة المنافيست والجهة لمنظمة لهما تختلف عن دوائر الكمارك والضريبة.
 

ألم اناقشت اللجنة موضوع محتويات الوثيقة وتوصلت الى وجوب أضافة )االسم الرباعي واللقب وأسم  .3

 ، وكميتها ، وقيمتها( بالدوالر أو بالدينار العراقي . نوع المادة ،والزوجة ورقم الوصل لألمانات
 

ألزام كافة التجار والمستوردين بترجمة قوائم االرساليات الواردة ضمن المنافيست وبيان الحمولة األجنبية  .4

 بالترجمة الى العربية في مكاتب ترجمة قانونية معتمدة .
 

تفاصيل أجازة )االستيراد ( في المنفيست برقم االجازة وتاريخ نفاذها مع تخصيص حقل يدرج فيه  ادراج .5

 الرمز المنسق للبضاعة .
 

 ( : 1وبعد المناقشة اتخذت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

 

وافقت اللجنة الوطنية على توصيات اللجنة الفنية الواردة بالفقرتين أ ، ب على أن يتم تزويدها  .أ

 بالتصميم النهائي للوثيقة الموحدة في االجتماع القادم ورأي اللجنة الفنية بصدده .
 

يؤجل موضوع الفقرة )ج( من التوصيات الى االجتماع القادم لغرض مناقشته بحضور ممثل رابطة  .ب

 شركات السفر والسياحة.
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 مراج ة التقدم الحاصل في عمل فرق ال مل المتخصصةموضوع  .7

بتاريخ  العاشر المنعقد المتخذ باجتماعها( 3رقم ) هاتوصية اللجنة الفنية بقرارناقشت اللجنة الوطنية         

 :التالية  26/2/2116

توصي والى اللجنة الوطنية حول الموضوع الجدول المعد من قبل األمانة التنفيذية للجنة الوطنية  )يرفع

مشروع قانون النافذة الواحدة في المنافذ الحدودية الى  اللجنة الفنية بتقليص عدد أعضاء فريق عمل أعداد

أقل عدد ممكن لغرض تسريع عمل الفريق مع تكليف األمانة التنفيذية للجنة الوطنية بأعداد مسودة القانون 

 .( مسبقاً لغرض عرضها للمناقشة من قبل فريق العمل 

 ( : 2وبعد المناقشة أتخذت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

يلغى فريق عمل مسودة مشروع قانون النافذة االلكترونية الواحدة في المنافذ الحدودية المشكل بموجب  .أ

واألوامر الوزارية الملحقة به  1/6/2115المؤرخ في  4221/17877االمر الوزاري المرقم بالعدد 

 الصادرة عن وزارة النقل .

 

صدار أمر ديواني بتشكيل لجنة إلجان لغرض مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون ال .ب

د نية عضواً فيها ويحدمن الجهات المعنية ألعداد مشروع القانون وأن يكون األمين التنفيذي للجنة الوط

 نجاز أعمالها.سقف زمني إل

 

 متاق ة أهم مقرراك وتوصياك اللجنتين الو نية والفنية .5

 أهم المقترحاتعلى تقرير األمانة التنفيذية للجنة الوطنية المتضمن اللجنة الوطنية  أطلعت        

 والمواضيع المطروحة من قبل اللجنتين الوطنية والفنية واألمانة التنفيذية واإلجراءات المتخذة بصددها

 9/12/2115( المتخذ باجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 11رقم )اللجنة الوطنية  قراروالذي أعد بناءاً على 

توجيه األمانة التنفيذية للجنة الوطنية بتقديم متابعة شاملة في االجتماع القادم ألهم مقررات ) المتضمن

وتوصيات اللجنتين الوطنية والفنية ونتائج أعمال فرق العمل المتخصصة التي شكلت سابقاً وكذلك مدى 

 عنية لتوصيات ومقررات اللجنة الوطنية(تحادات القطاع الخاص المإستجابة الوزارات ودوائر الدولة وإ

جهود االمين التنفيذي ومنتسبي االمانة  الوطنية أية مالحظات بصدده وثمنوا لم يبدي أعضاء اللجنةو

 التنفيذية للجنة الوطنية .

 

 . موضوع إستخدام الموانئ ال راقية 6

في  2/4/116/5173القانونية المرقم ق/تم عرض كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة         

/  2/  29في  11182واجابة األمانة التنفيذية للجنة الوطنية بكتابها المرقم بالعدد  2116/  2/  18

 على اللجنة الوطنية والمتعلق بأستخدام الموانئ العراقية . 2116

( بمتابعة الموضوع 5رارها برقم )أتخذت اللجنة الوطنية ق أطالع اللجنة الوطنية على الكتابوبعد         

 مع الجهات المعنية .
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( مئة الف دينار عن  ل شاحنة واردة الى 100.000موضوع فرض أجرة فحص أش اعي قدرها ) .3

 .من قبل و ارة البيئةال راق 
 

ابها بكتأستناداً الى توجيهات األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي         

المعنون الى وزارة الصحة / مكتب الوزير حول  11/3/2116في  8/3/1/12/7443المرقم م ت/ 

التريث في التعاقد على أجهزة الفحص المراد نصبها في المنافذ الحدودية لحين مناقشة الموضوع من قبل 

معنيين م أستضافة السادة الت اللجنة الوطنية خالل هذا االجتماع وأتخاذ التوصية المناسبة بصدد الموضوع .

في وزارة الصحة والبيئة والمديرية العامة للمنافذ الحدودية بموجب كتاب األمانة التنفيذية للجنة الوطنية 

 وهم : 8/3/2116في  11911المرقم بالعدد 
 

 دير عام المديرية العامة للمنافذ الحدودية / وزارة الداخلية م .1

 مدير عام الدائرة القانونية واالدارية في وزارة الصحة والبيئة  .2

 مدير عام مركز الوقاية من االشعاع في وزارة الصحة والبيئة .3

المؤرخ في  12/2214لمناقشة طلب المديرية العامة للمنافذ الحدودية الوارد بكتابها المرقم ح/

بل مركز الوقاية من االشعاع التابع لوزارة ألعادة النظر بالعقد االستثماري المبرم من ق 21/2/2116

الصحة والبيئة ألجراء الفحص االشعاعي على البضائع الواردة الى العراق وفي نفس الوقت فأن المديرية 

العامة للمنافذ الحدودية قد أستلمت أجهزة فحص تفي بالغرض أضافة الى أعتراضها على أحدى فقرات 

( مئة الف دينارعن كل شاحنة مما يشكل عبئاً مالياً 111,111ا )العقد المتضمنة فرض أجرة فحص قدره

 على المستهلك االمر الذي يتعارض مع أهداف تسهيل النقل والتجارة في العراق .

 
 

 ( : 6وبعد المناقشة أتخذ ت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

سيق الحكومي وطلب أعادة النظر أجابة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة المتابعة والتن          

( دينار مائة الف دينار لكل شاحنة نقل 111,111بأجور الفحص المحددة بموجب العقد الموقع والبالغة )

ألرتفاعها بشكل كبير جداً ولتأثيرها السلبي على أقتصاد البلد وتسببها بزيادة األعباء على المستهلك ، ويتم 

 يق لتكاليف الفحص الحقيقية وتحديد األجور المعقولة على ضوئها.ذلك من خالل أجراء تحليل حسابي دق
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وليد حبيب الموسو  /و يل و ارة السيد قرئاسة  6/2/7016قتاريخ  علرحاد  انيا  : تم عقد االجتماع الث

/  الةوالنقل و ير عبدالحسين عبدالرضا عبطان ألنلغال السيد الو نية رئيس اللجنة التجارة /النائب االول ل

 ( وهم:70عضو من مجموع )( 16وحضره )رئيس اللجنة الو نية 
 

 نائب رئيس اللجنة الوطنية –السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل وزارة التجارة  .1

               لوزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة                                                                                     / الوكيل االقدم  إستبرق أبراهيم الشوكالسيد  .2

 لزراعةالوكيل الفني لوزارة ا /الدكتور مهدي ضمد القيسي  .3

 السيد عباس عمران موسى / مدير عام الدائرة الفنية / الوكيل الفني وكالة / وزارة النقل .4

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

 / ممثالً عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة فارس جاسم حسيناللواء  .6

 للتخطيط  الصناعة والمعادنوكيل وزارة السيد عالء موسى علي /مدير عام التطوير والتنظيم / ممثل عن  .7

 /  مدير عام دائرة المرافق السياحيةمدير قسم العالقات الدولية/ ممثل عن / علي ياسين عبدالرضا السيد  .8

  وزارة السياحة واالثار                                                                                                      

 السيد راغب رضا  بليبل / رئيس أتحاد رجال االعمال العراقيين  .9

 الغرف التجارية اتحادامين عام / عبدالحسين جبر المباركة  السيد .11

 لرابطة المصارف العراقية رئيس الهيئة االدارية السيد عدنان كنعان الجلبي /  .11

 البنك المركزي العراقيمعاون مدير عام اإلحصاء / ممثلة عن نائب محافظ /  الدكتورة مريم حسون  .12

                                                                                           التأمين/  ممثل شركات  رئيس جمعية التأمين العراقيةممثلة عن  /السيدة خلود يحيى  .13

 رئيس اتحاد الصناعات العراقيممثالً عن /   سيف كاظم / مدير مكتب رئيس االتحادالسيد  .14
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 موضوع الرسوم واألجور والضرائب  .1

المنعقد بتاريخ ثاني عشر بأجتماعها الالمتخذ ( 1رقم ) هااللجنة الفنية بقرار اتتوصيناقشت اللجنة الوطنية 

2/6/2116 : 

التوصية الى اللجنة الوطنية بالزام الهيئة العامة للكمارك بتعميم كافة جداول التعرفة الكمركية  التوصية ثانياً : 

وتعديالتها والضوابط على وزارة التجارة لغرض اعالم الملحقيات التجارية الخارجية بموجبها وكذلك المديرية 

 العامة للمنافذ الحدودية في وزارة الداخلية .

 ( : 1اللجنة الوطنية قرارها برقم ) وبعد المناقشة أتخذ ت

تفاتح وزارة المالية ل يعاز الى الهيئة العامة للكمارك بأعمام كافة جداول التعرفة الكمركية وتعديالتها 

والضوابط بشكل دوري على وزارة التجارة / دائرة العالقات االقتصادية الخارجية ووزارة الداخلية / 

دية لغرض أعمامها على الملحقيات التجارية العراقية في الخارج وكذلك المنافذ المديرية العامة للمنافذ الحدو

 الحدودية لضرورة أن تكون تلك الجهات على علم وأطالع مستمر بهذه الجداول.

من قانون الموازنة  34التوصية الى اللجنة الوطنية لمفاتحة مجلس الوزراء لغرض تعديل المادة لثاً : التوصية ثا

بعدم شمول البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام من االعفاء إذا كانت  2116لعام  االتحادية

 تستخدم لغرض اإلنتاج الصناعي والزراعي أو لبيعها تجارياً في األسواق المحلية. 

 

  : 2116من قانون الموازنة االتحادية لعام  34المادة 

 ع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة التي ترد بأسمها حصراً .أوالً :  تعفى من الرسوم كافة البضائ

 ثانياً: يشمل االعفاء أعاله البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات أو 

 مؤسسات مانحة .        

 ( : 2وبعد المناقشة أتخذ ت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

الفنية الى وزارة التخطيط لغرض دراستها من كافة الجوانب األقتصادية والمالية تحال توصية اللجنة 

، وذلك كون هذا الموضوع يتعلق  2117وأتخاذ ما تراها مناسبا عند أعداد قانون الموازنة المالية لعام 

 دبشكل مباشر بالمواطن المستهلك والصناعات الوطنية وكذلك الزراعة مع ضرورة مراعاة تعظيم موار

 الدولة وتعميق مفهوم أقتصاد السوق .
 

 ً : التوصية الى اللجنة الوطنية بإضافة النشاطات الكمركية ضمن ساحات التبادل التجاري  التوصية خامسا

 المزمع انشاؤها حول مدينة بغداد .
 

 ( : 3وبعد المناقشة أتخذ ت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

ووزارة المالية / الكمارك لغرض دراسته والتنسيق بشأنه بشكل معمق وإتخاذ يحال الموضوع الى وزارة النقل 

 ما تراه الوزارتين مناسباً بما يخدم تسهيل النقل والتجارة .

التوصية الى اللجنة الوطنية بمفاتحة وزارة المالية لغرض توفير المستلزمات الضرورية  التوصية سادساً :

حدودية والنقاط الكمركية في مداخل مدينة بغداد لتمكينهم من أداء واجباتهم لعمل موظفي الكمارك في المنافذ ال

 ً  .على افضل وجه وبظروف إنسانية وطبيعية منصفة بالنظر للجهود المضنية التي يقومون بتقديمها يوميا
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 ( : 4وبعد المناقشة أتخذ ت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

 ما يلزم بشأنها حسب العائدية . تحال التوصية الى وزارة المالية ألتخاذ

: التوصية الى اللجنة الوطنية لتحويل موقع محطة سكك حديد أبو غريب قرب عكركوف الى التوصية سابعاً 

مخازن كمركية لكونها خارج بغداد ومربوطة بالسكك الحديد وقريبة من الطريق السريع لغرض تسهيل تسويق 

 . البضائع اليها ألغراض الترسيم الكمركي 

 ( : 5وبعد المناقشة أتخذ ت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

تحال التوصية الى وزارتي النقل / السكك الحديد ، والمالية / الكمارك لغرض دراسته بشكل معمق وإتخاذ 

 ما تراه مناسباً من إجراءات خدمة لتسهيل النقل والتجارة.

 1بالتأكيد مجدداً على تفعيل العمل بقانون حماية المستهلك رقم التوصية الى اللجنة الوطنية  :التوصية ثامناً 

 .2111لسنة 

 ( : 6وبعد المناقشة أتخذ ت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

 2111لسنة  1يؤكد مجدداً على األمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 

والتجارة من خالل السيطرة على البضائع الداخلة الى البالد ومحاربة ألهميته البالغة في تسهيل النقل 

 الغش والتالعب في المواصفات وكذلك لغرض تسهيل عمليات فحص البضائع في الحدود .

 

التوصية الى اللجنة الوطنية بأن تكون األجور المستوفاة من قبل هيئة السياحة مقابل خدمة  :التوصية تاسعاً 

 يتم اعتماد األساليب الحديثة في حصر عدد السواح واستيفاء أجور الخدمات عنهم . تقدم للسواح وان

 ( : 7وبعد المناقشة أتخذ ت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

)المرافق ربطاً( وأنها تدعم  3/8/2116في  1121أطلعت اللجنة الوطنية على كتاب هيئة السياحة المرقم 

يادة الفعاليات السياحية وتنشيطها في العراق لما له من أهمية كبيرة في عمل الهيئة وأهدافها في تشجيع وز

 دعم االقتصاد الوطني وتنشيط وتحفيز القطاعات الخدمية واإلنتاجية األخرى في البالد وزيادة إنتاجيتها.

 

 موضوع الكمارك  .7

المنعقد بتاريخ ثاني عشر البأجتماعها المتخذ ( 2رقم ) هااللجنة الفنية بقرار اتتوصيناقشت اللجنة الوطنية 

2/6/2116 : 

التوصية الى اللجنة الوطنية ل يعاز الى وزارة المالية تنفيذ مشروع الترفيقة االلكترونية في الكمارك العراقية 

بأسلوب التشغيل المشترك أو االستثمار لكونها من األساليب الحديثة في العمل الكمركي وتساهم بشكل كبير 

جراءات وتسويق البضائع من المنافذ الحدودية الى المخازن الكمركية الوسطى والجنوبية جداً في تسهيل اإل

 والشمالية وغيرها والقضاء على مشكلة تكدس شاحنات البضائع في المنافذ الحدودية وعند مداخل مدينة بغداد.

 ( : 8وبعد المناقشة أتخذ ت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

وزارة المالية لغرض دراستها وإتخاذ األجراء المناسب بشأنها لما لهذا الموضوع من تحال التوصية الى 

 أهمية كبيرة في تسهيل النقل والتجارة .
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 موضوع توحيد الوثائق في المنافذ الحدودية قين الكمارك والضرائب .5

 2/6/2116عقد بتاريخ ( المتخذ بأجتماعها الثاني عشر المن3ناقشت اللجنة الوطنية قرار اللجنة الفنية رقم )

 المتضمن : 

التوصية الى اللجنة الوطنية باعتماد النموذج الموحد للبيان الكمركي واالستقطاع الضريبي بشرط إضافة 

 حقل خاص  بالبطاقة الوطنية . 

 

 ( : 9وبعد المناقشة أتخذ ت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

ن الكمركي واستقطاع الضريبي مع أضافة حقل خاص صادقت اللجنة الوطنية على النموذج الموحد للبيا

 بالبطاقة الوطنية.

 

 موا نة األمانة التنفيذية   .6

المنعقد بتاريخ حادي عشر جتماعها الإبالمتخذ ( 5رقم ) هاتوصية اللجنة الفنية بقرارناقشت اللجنة الوطنية 

11/5/2116 : 

 األمانةبتؤكد لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )االسكوا( على تخصيص  موازنة خاصة 

 ، وحيث أن األمانة التنفيذية هي قسم من أقسام مركز وزارة النقل للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة التنفيذية

نما يتم الصرف عليها من موازنة مركز الوزارة إخاصة و يرتبط مباشرة بالسيد وزير النقل وال توجد لها موازنة

وحسب أبوابها ، ونظراً لقلة التخصيصات المالية وكثرة األلتزامات المالية لمركز الوزارة فأن أمانتنا التنفيذية 

دم تمكننا قد تسبب ذلك بعوعلى سبيل المثال فال تجد في أغلب األحيان التخصيص المالي لتغطية نشاطاتها ، 

وهو من األجتماعات  2115،  2114في االسكوا لعامي  16، 15ن المشاركة في أجتماع دورتي النقل م

السنوية المهمة للمنظمة التي تطرح فيها كل دولة عضو مقدار التقدم الحاصل في مجاالت النقل والتجارة فيها 

 كل والمعوقات والمقترحاتإضافة الى عرض المشا زها لغرض تضمينها في التقارير السنوية الدوليةاوأبر

إضافة الى عدم تمكننا من ،  واالستفادة من التجارب الدولية وتجارب دول المنطقةوالمشاركة في المناقشات 

 لحد اآلن .  2115طبع التقرير السنوي لعام 

 

 مقترح األمين التنفيذي : 

 

( مليون 51بمبلغ كلي قدره )مشاركة الجهات أعضاء اللجنة الوطنية والفنية في دعم موازنة األمانة التنفيذية 

في حساب خاص لدى قسم المحاسبة في مركز وزارة النقل سنوياً يوضع خمسون مليون دينار(  فقط)دينار 

 ا يلي :يتم الصرف منه حصراً على شؤون ونشاطات األمانة التنفيذية ويوزع كمو

  ..وغيرها ( CDر طابعة وأستنساخ ، أقراصاحباقرطاسية مختلفة ) ورق ،  –مليون دينار  18 

 مطبوعات مختلفة . –مليون دينار  11

 .للمشاركة في االجتماعات وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلةمليون دينار + أيفادات خارج العراق  21

 خدمات الموقع االلكتروني للجنة الوطنية  -مليون دينار   2  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مليون دينار فقط سنويا 51المجموع 
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برفع المقترح الى اللجنة الوطنية  توصي اللجنة الفنية(: 5اللجنة الفنية بتوصيتها رقم )أوصت وبعد المناقشة 

للمصادقة عليه على أن يتم الدعم من قبل الشركات والجهات ذات التمويل الذاتي الرابحة وأن توضع مبالغ 

 الدعم في حساب خاص باالمانة التنفيذية وتصرف حصراً لتغطية نشاطاتها .

 ( : 11وبعد المناقشة أتخذ ت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

المقترح التالي الى السيد وزير النقل / رئيس اللجنة الوطنية ) تحديد موازنة تشغيلية خاصة باألمانة  يرفع

التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة األسكوا ضمن موازنة وزارة النقل كونها  قسم 

 الى شركات الوزارة الرابحة بتمويل رأسي مرتبط بالسيد الوزير ، وفي حالة عدم أمكانية ذلك يتم األيعاز

 الموازنة السنوية المطلوبة لألمانة التنفيذية في توصية اللجنة الفنية ( .

 .75/5/7016 للجنة الو نية المن قد في  اشرمقرراك االجتماع الموضوع متاق ة  .3

 ( : 11أتخذ ت قرارها برقم )على جدول المتابعة بعد أطالع اللجنة الوطنية  

أية مالحظات بصدده وثمنت جهود االمين التنفيذي ومنتسبي االمانة التنفيذية للجنة الوطنية في ال توجد 

تنظيم وإدارة إجتماعات اللجنتين الوطنية والفنية ومتابعة توصياتهما وقرارتهما ، وأرتأت اللجنة عرض 

 جدول متابعة تنفيذ القرارات في بداية كل أجتماع مستقبالً .

 

السيد  و ير النقل / األستاذ  اظم فنجان قرئاسة  71/2/7016قتاريخ  لثاني علراالجتماع ا ا  : تم عقدلثثا

( عضو من مجموع 13وحضره )الو نية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا رئيس اللجنة الحمامي / 

 ( وهم:70)

 نائب رئيس اللجنة الوطنية –السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل وزارة التجارة  .1

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة /الدكتور مهدي ضمد القيسي  .2

 السيد ساالر محمد امين /  نائب رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار  .3

 / ممثالً عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة فارس جاسم حسيناللواء  .4

 العراقيين السيد راغب رضا  بليبل / رئيس أتحاد رجال االعمال  .5

 السيد أثيل عبد علي سلمان / مدير عام ميناء أم قصر/ وزارة النقل .6

 الغرف التجارية اتحادامين عام / عبدالحسين جبر المباركة  السيد .7

 لرابطة المصارف العراقية رئيس الهيئة االدارية السيد عدنان كنعان الجلبي /   .8

 الوكيل االداري لوزارة االتصاالتمدير عام الدائرة االدارية والمالية وكالة / ممثلة عن / سيدة رجاء سعيد فرج ال .9

 البنك المركزي العراقيمعاون مدير عام اإلحصاء / ممثلة عن نائب محافظ /  الدكتورة مريم حسون .11

 كان والبلديات                                                                                                    لوزارة االعمار واالسالوكيل االقدم مدير قسم التخطيط ممثالً عن / جودت كاظم عليويالسيد  .11

 رابطة شركات السفر والسياحة في العراق نائب رئيس/  السيد حسين عزيز باصي  .12

                                                                                           لتأمينا/  ممثل شركات  رئيس جمعية التأمين العراقيةممثلة عن  /السيدة خلود يحيى  .13

 رئيس اتحاد الصناعات العراقي/ ممثالً عن  رياض مزهر شاكر / مدير قسم الدراساتالسيد  .14
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 غير الحاضرين :  

 وزارة التخطيطالدكتور ماهر حماد جوهان /  الوكيل الفني ل  .1

 للتخطيط  الصناعة والمعادنوكيل وزارة الدكتورمحمد هاشم عبدالمجيد  /  .2

 ماليةوزارة ال مدير عام الدائرة االقتصادية // خالد صالح الدين محمد مراد السيد  .3

  وزارة السياحة واالثار /  مدير عام دائرة المرافق السياحيةمحسن صدخان سلطان  /   السيد .4

 إقليم كردستان حكومة ممثل ر عام النقل البري والسكك / مديالسيد صالح جوهر رشيد /  .5
 

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

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

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

 كلمة األستاذ كاظم فنجان الحمامي / وزير النقل ورئيس اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة . .1

مناقشة موضوع تسهيل النقل والتجارة وقرارات وتوصيات اللجنة الوطنية السابقة المتخذة منذ تشكيلها  .2

 ومدى إلتزام الجهات المعنية بتنفيذها . ولحد اآلن
 

 التالية :  اتهوبعد المناقشة أتخذ ت اللجنة الوطنية قرار

 ( : 1رقم )قرا

التوصية الى مجلس الوزراء لغرض أعادة النظر بقانون هيئة المنافذ الحدودية الجديد الذي تم إقراره في 

بالمنافذ البرية فقط ، وتكليف الدائرة القانونية وتعديله وحصر عملها  2116/ 29/8مجلس النواب بتأريخ 

 في وزارة النقل بمتابعة الموضوع.

 

 المبررات والمسوغات :

 من قانون الطيران  31،29،28،21في قانون الهيئة مع المواد  11،9،7،6،3،2تعارض المواد رقم  .أ

 .1995( لسنة 21رقم ) في قانون الموانئ 5،4، وكذلك المادتين  1974( لسنة 148المدني رقم )     

 ( . ICAOتعارض القانون مع ضوابط وتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني ) .ب

المدونة ( وال سيما ضوابط IMOتعارض القانون مع ضوابط وتعليمات المنظمة البحرية الدولية ) .ت

 International Ship and Port facility( /  ISPS) الدولية ألمن السفن ومرافق الموانئ

Security  (وفقاً ل تفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحارSOLAS)Safety of life at Sea)  )

 وتعديالتها الموقع عليها من الجانب العراقي. 1974لسنة 
 

 المنافع:  
 

 إدخال المطارات والموانئ العراقية ضمن منظومة النقل والتجارة الدولية وتفادي إدراجها في القائمة  .أ

 السوداء .     

 جعل المطارات والموانئ العراقية جاذبة لنشاطات النقل والتجارة الدوليتين وجعلها منافسة لمطارات  .ب

 وموانئ دول الجوار والمنطقة .     

 العمل في المطارات والموانئ العراقية ونقل التكنولوجيا الحديثة لها وتسهيل تنشيط وتوسيع وتطوير  .ت

 التجارة والنقل الدوليين .     

 المساهمة في دعم األقتصاد الوطني وتشغيل االيدي العاملة العراقية . .ث
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 ( :7قرار رقم )

 وجعلها مناطق محرمة .التوصية الى مجلس الوزراء بإخراج الكيانات األمنية من الموانئ والمطارات 

 المبررات والمسوغات : 

 تدخل الكيانات األمنية في عمل الموانئ والمطارات وتسببها في عرقلة وتأخير سيره . .أ

 ( . ICAOتعارض وجود هذه الكيانات مع ضوابط وتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني ) .ب

 . ( IMOالبحرية الدولية )تعارض وجود هذه الكيانات مع ضوابط وتعليمات المنظمة  .ت

 المنافع : 

إدخال المطارات والموانئ العراقية ضمن منظومة النقل والتجارة الدولية وتفادي إدراجها في القائمة  .أ

 السوداء .

جعل المطارات والموانئ العراقية جاذبة لنشاطات النقل والتجارة الدوليتين وجعلها منافسة لمطارات  .ب

 ة .وموانئ دول الجوار والمنطق

تنشيط وتوسيع وتطوير العمل في المطارات والموانئ العراقية ونقل التكنولوجيا الحديثة لها وتسهيل  .ت

 التجارة والنقل الدوليين .

 المساهمة في دعم االقتصاد الوطني وتشغيل االيدي العاملة العراقية . .ث

 

 ( :5قرار رقم )
 

ونشاطاتها الى خارج المطارات والموانئ وأن تقوم التوصية الى مجلس الوزراء بنقل دوائر الضريبة 

 بفرض الضرائب على التجار بعد وصول البضائع الى المستفيد النهائي .
 

 المبررات والمسوغات : 

رض ف  أن البضاعة ستتعرض عند نقلها الى المستفيد النهائي الى تلف وفقدان وليس من العدالة .أ

 الضرائب إال على الكميات الواصلة فعالً الى المستفيد النهائي .
 

 تعقيد اإلجراءات وزيادة زمن إنجازها في الموانئ والمطارات .  .ب
 

 المنافع : 

 التقليل من القيود والضغوط الموجودة على التجار وتشجيعهم للعمل في دعم اإلقتصاد الوطني . .أ

 تحقيق العدالة في فرض الضرائب . .ب

ً على زيادة كفاءة الموانئ والمطارات  .ت  تسهيل االجراءات وتقليل زمن إنجازها مما ينعكس إيجابيا

 وزيادة إيراداتها . 

 تقليل العبء على المواطن المستهلك من خالل تقليل قيمة الضريبة الحقيقية.  .ث

 لعراقية.والمطارات ا تشجيع الشركات التجارية واالستثمارية والناقلة العالمية على التعامل مع الموانئ .ج
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 ( :6قرار رقم )

التوصية الى مجلس الوزراء بأن يكون عمل المطارات والموانئ العراقية مع عمل الكمارك تحت سقف 

 واحد ومواكبة المسيرة العلمية بإدخال نظام الجباية األلكترونية الحديثة.
 

 المبررات والمسوغات : 

الموانئ والمطارات والسعي لرفع تصنيفها أسوة بما معمول به في الدول مواكبة التطور العالمي في أدارة 

 المجاورة ودول العالم األخرى .

 المنافع : 

تسهيل النقل والتجارة وتقليص األجراءات وتقليل الزمن وزيادة الكفاءة والمساهمة في القضاء على  .أ

 الفساد والممارسات الغير مشروعة في الموانئ والمطارات .

 إيرادات الدولة ودعم اإلقتصاد الوطني . زيادة .ب

 إدخال الموانئ والمطارات العراقية ضمن منظومة النقل والتجارة الدولية . .ت

 تشجيع الشركات التجارية واالستثمارية وشركات النقل على التعامل مع الموانئ والمطارات العراقية..ث

 

 ( :3قرار رقم )
 

بموجب قرارات اللجنة الوطنية السابقة المتخذة باالجتماعين السابع التأكيد على وزارة األعمار والبلديات 

إلتخاذ خطوات حقيقية بإعمار وإدامة  26/8/2115واالجتماع الثامن المنعقد في  1/7/2115المنعقد في 

شبكات الطرق الخارجية وإكمال نواقصها وتأهيلها وفقاً إلتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي التي 

 . 2117إليها العراق منذ عام إنضم 
 

 المبررات والمسوغات : 

  .أن رداءة الطرق الخارجية من الناحية الهندسية والسالمة أصبحت تشكل عائق رئيسي من عوائق التجارة

 المنافع : 

 تسهيل النقل والتجارة وزيادة كفاءتها داخل العراق . .أ

 أختزال الزمن ..ب

 والمحافظة على أرواح المواطنين وأموالهم وأموال الدولة.تقليل الحوادث المرورية على الطرق .ت

 دعم اإلقتصاد الوطني . .ث

 

 ( :6قرار رقم )
 

 مراجعة التشريعات والقوانين التي تشكل عقبة في نمو التجارة .
 

 المبررات والمسوغات : 

أن أغلب التشريعات والقوانين المتعلقة بالنقل والتجارة قد مضى على تشريعها عدة عقود من الزمن 

وبعضها عفى عليها الزمن وال زالت تطبق في العراق إذ أصبح العراق بيئة طاردة للتجارة واألستثمار 

وحدثت تشريعاتها والنقل مقارنة بدول الجوار ودول العالم التي غادرت هذه الحالة منذ عدة سنوات 

 وقوانينها وفقاً للمعايير الدولية الحديثة . 
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 المنافع : 

 إدخال العراق ضمن المنظومة الدولية للنقل والتجارة  . .أ

 تبسيط اإلجراءات وتقليلها وتقليص فترات إنجازها . .ب

 تشجيع النقل واإلستثمار والتجارة الدولية مع العراق وجعله بيئة جاذبة.  .ت

 البالد ودعم االقتصاد الوطني .زيادة موارد  .ث

 القضاء على الفساد والممارسات الغير مشروعة . .ج

 

 ( :2قرار رقم )

في  2/2/44/36673األمانة العامة لمجلس الوزراء للتأكيد على كتابها المرقم بالعدد ق/التوصية الى 

حول موضوع إستيفاء أجور ورسوم من قبل محافظتي واسط والبصرة على البضائع  31/11/2114

 ةالداخلة عبر المنافذ الحدودية حيث ال زالت المحافظتين مستمرتين بإستيفاء هذه الرسوم واألجور ، وأعاد

ووضع ضوابط ومحددات لكيفية  2116( من قانون الموازنة العامة اإلتحادية لعام 25النظر بالمادة )

 تطبيقها ونقترح إستحصال موافقة مجلس الوزارء مسبقاً قبل فرض أي رسوم أو أجور جديدة . 

 : 2116( من قانون الموازنة العامة اإلتحادية لعام 25المادة )

غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صالحية فرض رسوم أو أجور خدمات للوزارات كافة والجهات 

جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية وفق تعليمات يصدرها الوزير 

المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة لعرض تغطية النفقات ومستحقات السنوات 

الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة والمدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة السابقة لنفس 

وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية اوالً بأول في ضوء ذلك استثناء من قانون  2116العامة التحادية لعام / 

 وء ذلك .وليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ض 2114( لسنة 59االدارة المالية رقم )
 

 المبررات والمسوغات : 

 زيادة األعباء والقيود على التجارة والنقل والتي ستنعكس سلبياً على النشاط اإلقتصادي العراقي.  .أ

توسع معظم الجهات الحكومية في فرض الرسوم واألجور على البضائع ووسائط النقل المختلفة  .ب

مما رفع تكاليف  2116( من قانون الموازنة األتحادية لعام 25بذريعة تعظيم الموارد بموجب المادة )

 النقل والتجارة بشكل كبير جداً . 

ل هذه الزيادات واألضافات في الرسوم أن المواطن البسيط المستهلك هو المتضرر الفعلي من ك .ت

 واألجور .

 المنافع : 

 تنشيط النقل والتجارة ودعمها وتشجيعها .  .أ

 حماية ومساعدة المواطن البسيط المستهلك وتعليل األعباء عنه . .ب

 تشجيع الناقلين والتجار والمستثمرين الدوليين للعمل في العراق .   .ت
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 ( :2قرار رقم )
 

على إتحادات القطاع الخاص توجيه كافة الشركات والتجار ورجال األعمال والناقلين والمواطنين 

 باألستفادة من الموقع االلكتروني للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة: 

 http://esttf.motrans.gov.iq/  هم الى األمانة التنفيذية للجنة الوطنية وأرسال شكاواهم ومقترحات 

 @esttf.motrans.gov.iqsuggestionووعلى البريد االلكتروني:

 

 ( :1قرار رقم )

أراضي داخل الموانئ العراقية لشركات التأمين العراقية والخاصة الراغبة بممارسة  تخصيص قطع

تستوفيها شركات التأمين الحكومية  نشاطات التأمين داخل الميناء، على أن تكون أجور التأمين التي

لسنة 21مخفضة، ويتم تأجيرها بموجب قانون بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة والغير منقولة المرقم 

2113. 
 

 المبررات والمسوغات : 
 

 18/6/2115في  21625بموجب كتابها ش ل/ص/م/الوزراء تنفيذاً لموافقة األمانة العامة لمجلس  .أ

في  21166والذي تم أعمامه على كافة الوزارات بموجب كتاب األمانة التنفيذية المرقم بالعدد 

28/6/2115  . 

لغرض توفير الفرص المتساوية لشركات التأمين الحكومية والخاصة بموجب قانون تنظيم أعمال  .ب

 . 2115( لسنة 11التأمين رقم )

 تأمين على بضائعهم .لغرض تسهيل المهمة على التجار والناقلين في ال .ت

لغرض أشاعة ثقافة التأمين بين التجار ورجال األعمال والناقلين ومختلف الشركات وتشجيعهم على  .ث

 التأمين على البضائع ووسائل النقل .

 

 المنافع : 

 المساهمة في المحافظة على أموال التجار ورجال األعمال والناقلين والدولة . .أ

 العراقية .زيادة موارد وعائدات الموانئ  .ب

 تنمية ودعم وتعزيز نشاط شركات التأمين العراقية العامة والخاصة ورفع مستواها . .ت

 

 عامة مواضيع  .3
 

 حضور السادة أعضاء اللجنة الو نية أجتماعاك اللجنة . اوال  : 

 ( : 90وبعد المناقشة أتخذت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

بضرورة حضورهم أجتماعات الوطنية بشكل منتظم تطبيقاً التأكيد على كافة أعضاء اللجنة الوطنية  .1

آللية عمل اللجنة الوطنية وفي حالة تعذر حضورهم يجب أن يكون البديل أحد أعضاء اللجنة الفنية 

 لتسهيل النقل والتجارة من منتسبي تلك الوزارة أو الجهة وبدرجة ال تقل عن مدير عام .
 

 عضاء الغير ملتزمين بحضور األجتماعات بموجب المادة تتخذ اإلجراءات الألزمة إلستبدال األ .2

 ثانياً ( من آلية تنظيم عمل اللجنة الوطنية .-2)

 

http://esttf.motrans.gov.iq/
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تثمن اللجنة الوطنية جهود ومساهمات السادة أعضاء اللجنة الوطنية الملتزمين بحضور األجتماعات  .3

 والمشاركين بشكل فعال في نشاطاتها .
 

ياً ( من آلية تنظيم عمل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة ، يكون الفقرة ثان-2إستناداً الى المادة ) .4

 وكيل وزارة الصحة والبيئة عضواً في اللجنة الوطنية .
 

 ثانيا  : تنفيذ قراراك وتوصياك اللجنتين الو نية والفنية لتسهيل النقل والتجارة

 ( : 99بعد المناقشة أتخذت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

يؤكد على كافة الوزارات والجهات ذات العالقة بضرورة األلتزام بتوجيهات األمانة العامة لمجلس  .أ

( التي نصت 3الفقرة ) 6/6/2116في  15634الوزراء / دائرة شؤون اللجان بكتابها المرقم بالعدد 

  ة لها ( .على ) ضرورة االلتزام بتوصيات اللجنة الوطنية والتعاون معها لتنفيذ المهمات الموكل
 

يكون كل عضو من أعضاء من أعضاء اللجنة الوطنية مسؤوالً عن متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات  .ب

 اللجنة الوطنية المتعلقة بالجهة التي يمثلها ضمن تلك الجهة .
 

إستمرار األمانة التنفيذية بمتابعة توصيات وقرارات اللجنتين الوطنية والفنية وتقدم موقف في كل  .ت

 بين مدى التقدم الحاصل في التنفيذ والجهات الغير ملتزمة بذلك .أجتماع ي

 

و يل  السيد  وليد حبيب الموسو  /قرئاسة  3/17/7016 قتاريخ لثالث علر: تم عقد االجتماع اراق ا  

 الو نية ألنلغال السيد و ير النقل / رئيس اللجنة الو نيةرئيس اللجنة و ارة التجارة /النائب االول ل

 ( وهم:70( عضو من مجموع )13وحضره )

 نائب رئيس اللجنة الوطنية –السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل وزارة التجارة  .1

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة /الدكتور مهدي ضمد القيسي  .2

 / الوكيل االداري لوزارة االتصاالتدكتور كريم مزعل شبي  ال .3

 المركزي العراقي البنكمستشار محافظ /  السيد وليد عيدي عبدالنبي  .4

 الدكتور حسن علي الموسوي / مستشار وزارة النقل / رئيس اللجنة الفنية  .5

 / ممثالً عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عادل عباس ابراهيماللواء  .6

 وزارة التخطيطالسيدة نسرين سامي سوادي / مدير عام دائرة السيطرة النوعية / ممثلة عن الوكيل الفني ل .7

 ماليةوزارة ال مدير عام الدائرة االقتصادية // خالد صالح الدين محمد مراد السيد  .8

  الصناعة والمعادنمديرعام التنظيم والتطوير الصناعي / ممثل عن وكيل وزارة / السيد عالء موسى علي  .9

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

 د راغب رضا  بليبل / رئيس أتحاد رجال االعمال العراقيينالسي  .11

 الغرف التجارية اتحادامين عام / عبدالحسين جبر المباركة  السيد .12

         لوزارة االعمار واالسكان والبلديات                                                                                            الوكيل االقدم مدير قسم التخطيط ممثالً عن / جودت كاظم عليويالسيد  .13

 رابطة شركات السفر والسياحة في العراق نائب رئيس/  السيد حسين عزيز باصي  .14

 الصناعات العراقيرئيس اتحاد سيف كاظم نصيف /  ممثالً عن السيد   .15
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 غير الحاضرين :  - 

 السيد ساالر محمد امين /  نائب رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار  .1

 إقليم كردستان حكومة ممثل مدير عام النقل البري والسكك / السيد صالح جوهر رشيد /  .2

 لرابطة المصارف العراقية رئيس الهيئة االدارية السيد عدنان كنعان الجلبي /  .3

                                                                                           التأمين/  ممثل شركات  رئيس جمعية التأمين العراقية /السيد صادق عبدالرحمن حسين  .4
 

 

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

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

 ة أ ائها:وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية واصدر القراراك المذ ور

 موضوع الرسوم والضرائب واألجور  .1
 

المنعقد ثاني عشر بأجتماعها الب ( المتخذ  -2)  رقم هاتوصية اللجنة الفنية بقرارناقشت اللجنة الوطنية 

 : 27/9/2116بتاريخ 

التوصية الى اللجنة الوطنية لطرح إستفسار مهم وأساسي في هذا الموضوع امام مجلس الوزراء باإلشارة  

وهو ) هل أن سياسة الدولة هي حماية مصلحة  2116( من قانون الموازنة اإلتحادية لعام 25المادة ) الى

المواطن وتقديم أفضل الخدمات له كأسبقية أولى أم أن سياسة الدولة هي زيادة وتعظيم مواردها على 

 ر أعاله.على األستفسا حساب المواطن كأسبقية  أولى ( وذلك ليتسنى للجنة الوطنية العمل بموجب األجابة
 

 ( برد التوصية وعد المصادقة عليها .1وبعد مناقشة اللجنة الوطنية للتوصية أتخذت قرارها برقم )

 

 موضوع المنافذ الحدودية  .7

المنعقد بتاريخ ثاني عشر بأجتماعها ال( المتخذ  3)  رقم هاتوصية اللجنة الفنية بقرارناقشت اللجنة الوطنية 

27/9/2116 : 

في  2391كتاب وزارة التجارة ومرفقه كتاب السفارة العراقية في الكويت المرقم بالعدد  يرفع .أ

إلى اللجنة الوطنية لغرض اإلطالع عليه والتوصية بالموافقة على أعمامه على الجهات  7/8/2116

 المعنية لغرض إتخاذ األجراءات المناسبة بصدد تجاوز السلبيات المذكورة فيه .
 

 التوصية إلى اللجنة الوطنية باإليعاز إلى المديرية العامة للمنافذ الحدودية بسرعة حسم موضوع العقد  .ب

 القديم باللجوء إلى القضاء أو مجلس الوزراء واإلستفادة من منحة دولة الكويت إلنشاء منفذ سفوان 

 الجديد وفق تصاميم ومواصفات حديثة ومتطورة.

 

 (: 2ة للتوصية أتخذت قرارها برقم )وبعد مناقشة اللجنة الوطني

مفاتحة لجنة الخدمات واألعمار في مجلس الوزراء لغرض دراسة أمكانية االستفادة من منحة الجانب 

الكويتي من خالل تخصيص قطعة أرض أخرى مجاورة للمنفذ الحالي لغرض بناء المنفذ الجديد عليها 

 صلي .بسبب وجود مشاكل قانونية على موقع منفذ سفوان األ
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 موضوع الكمارك  .5

المنعقد بتاريخ ثاني عشر بأجتماعها ال( المتخذ  4)  رقم هاتوصية اللجنة الفنية بقرارناقشت اللجنة الوطنية 

27/9/2116 : 

التوصية الى اللجنة الوطنية للتأكيد على وزارة المالية لسرعة تنفيذ نظام االسيكودا في الكمارك العراقية  .أ

اإلجراءات وتقليل فترة إنجازها ومساهمته الكبيرة في القضاء على الفساد المالي ألهميته في تقليص 

واألداري الموجود في المنافذ الحدودية والمساهمة في زيادة إيرادات الدولة ، والبحث في إمكانية تنفيذه 

 بأسلوب المشاركة أو اإلستثمار مع الشركات األجنبية المتخصصة .
 

بالتأكيد على الموضوع مجدداً ومتابعته من ( 3وبعد مناقشة اللجنة الوطنية للتوصية أتخذت قرارها برقم )

 قبل األمانة التنفيذية .
 

التوصية الى اللجنة الوطنية لغرض إتخاذ اإلجراءات المناسبة بخصوص عدم حضور أعضاء اللجنة  .ب

ة بشكل شبه مستمر وجماعي كون أغلب المواضيع الفنية التابعين الى وزارة المالية ألجتماعات اللجن

 المطروحة تتعلق بشكل رئيسي بتشكيالت وزارة المالية .
 

بالتأكيد على ضرورة حضور ممثلي  ( :4وبعد مناقشة اللجنة الوطنية للتوصية أتخذت قرارها برقم )

وائر الوزارة في شؤون وزارة المالية في أجتماعات اللجنة الفنية ومساهمتهم بشكل فاعل فيها ألهمية د

 النقل والتجارة .
 

 15/11/2116في  3/1/24111إجابة وزارة التخطيط / مكتب الوكيل الفني بكتابها ج.عرض كتاب 

 ( من قانون الموازنة .34حول المادة )

 

قد أرسل الى مجلس  2117مشروع قانون الموازنة المالية لعام بينت وزارة التخطيط بكتابها أعاله  بأن 

( التي تنص ) تعفى 36وقد ورد فيه مادة برقم ) 2116لسنة  294النواب بموجب قرار مجلس الوزراء 

 تها حصراً قبلامن الرسوم البضائع والسلع المستوردة من دوائر الدولة والتي ترد بأسمها وألستخدام

ء بتقييد أكثر دقة وجا 1/1/2117حيث تم تحديد النطاق الزمني لتنفيذ العقود المبرمة قبل  ( 1/1/2117

في مجال االستخدام الحصري للدوائر عند أستيرادها للبضائع والسلع بالنطاق الزمني الذي حدده ، وقد 

لكونه جاء بأعفاء مقيد وهذا ما يتفق  2117أيدت الوزارة العرض الوارد في مشروع قانون الموازنة لعام 

 مع توجه الدولة.

 باالطالع على ما جاء بكتاب وزارة التخطيط .( 5أتخذت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

 المواد التالفة والمرفوضة والمكدسة في الموانئ البحريةموضوع  .4

المنعقد بتاريخ ثاني عشر بأجتماعها ال( المتخذ  8)  رقم هاتوصية اللجنة الفنية بقرارناقشت اللجنة الوطنية 

27/9/2116 : 

العمل مع مالحظة األستفادة من المواد الغذائية التالفة والعلف صادقت اللجنة الفنية على توصيات فريق  .أ

الحيواني التالف الستعماله كعلف لألسماك حسب توصية ممثل وزارة الزراعة ، مع إلزام الهيئة العامة 

للكمارك بتوفير اآلليات واأليدي العاملة لرفع كافة المواد الواردة في الجداول المرافق بمحضر فريق 

 . العمل

ترفع توصيات فريق العمل الى اللجنة الوطنية لغرض دراستها وإتخاذ القرار المناسب بصددها على  .ب

 أن يتم تنفيذ التوصيات ضمن سقف زمني محدد .
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التوصية الى اللجنة الفنية لغرض أعادة بأعادة ( 6مناقشة أتخذت اللجنة الوطنية قرارها برقم )الوبعد 

 والقانونية .دراستها من الناحيتين الفنية 

 

 موضوع المدن الخزنية  .3

المنعقد بتاريخ ثاني عشر بأجتماعها ال( المتخذ  9)  رقم هاتوصية اللجنة الفنية بقرارناقشت اللجنة الوطنية 

27/9/2116 : 

التوصية الى اللجنة الوطنية للتأكيد على هذا الموضوع مجدداً وحث الجهات المعنية إلتخاذ اإلجراءات 

والحاسمة لدعمه وتنفيذه على أرض الواقع لما له من أهمية كبيرة في تسهيل عمليات النقل السريعة 

 والتجارة وحل االختناقات وتجاوز السلبيات الموجودة في جميع محافظات البالد.

 

 ( بتكليف األمانة التنفيذية بمتابعة الموضوع مع وزارة7مناقشة أتخذت اللجنة الوطنية قرارها برقم )الوبعد 

 .النقل ومحافظة بغداد والمحافظات األخرى

 

 قانون حماية المستهلك  .6
 

المنعقد ثاني عشر بأجتماعها ال( المتخذ  11)  رقم هاتوصية اللجنة الفنية بقرارناقشت اللجنة الوطنية 

 : 27/9/2116بتاريخ 

ية تنفيذ قانون حماالتوصية إلى اللجنة الوطنية للتأكيد مجدداً على ضرورة األسراع بإقرار تعليمات 

وتشكيل مجلس حماية المستهلك لما له من أهمية كبيرة في السيطرة على  2111( لسنة 1المستهلك رقم )

 البضائع الداخلة الى العراق وتسهيل عمليات الفحص وكشف حاالت التالعب والغش .

 31431المرقم ش ل /أ / م / عرض أجابة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بكتابها -

المتضمنة بأن قانون حماية المستهلك يعد نافذاً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية  8/11/2116في 

 وواجب التطبيق على جميع مؤسسات الدولة والجهات غير الحكومية.

 

 .ابعة الموضوع ( بتكليف األمانة التنفيذية بمت8مناقشة أتخذت اللجنة الوطنية قرارها برقم )الوبعد 

 

 عرض موقفين على اللجنة الوطنية : .7

 موقف متابعة قرارات وتوصيات اللجنتين الوطنية والفنية .  .أ

 موقف متابعة فرق العمل الفرعية . .ب

 

 بعد وجود مالحظات بشأنهما . (9اللجنة الوطنية قرارها برقم ) الطالع بينتبعد ا
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 خامسالفصل ال    

 فنيةة الــــاللجناجتماعات 

 ارة ـــلتسهيل النقل والتج

 في منطقة االسكوا                       
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 اجتماعاك اللجنة الفنية: خامسال الفصل

 

 وكما يلي :   2116أجتماعات في عام  أربععقدت اللجنة الفنية 

 

السيد عباس عمران موسى / مدير عام الدائرة  قرئاسة  16/7/7016خ قتاري ل اشراالجتماع ا عقد أوال :

الفنية في و ارة النقل العفاء السيد علي صاحب علي/ رئيس اللجنة الفنية من منصب   و يل فني لو ارة النقل 

  :وهم (66من مجموع )عضو( 71وحضره )
 

 مدير عام الدائرة الفنية / وزارة النقل  عباس عمران موسى /السيد  .1

 المركزي العراقي مستشار البنك / السيد وليد عيدي عبدالنبي  .2

 السيد ضياء عبدالحسين االشيقر / مدير عام / الهيئة الوطنية لالستثمار  .3

 وزارة التخطيطنسرين سامي سوادي / مدير عام دائرة السيطرة النوعية /  السيدة  .4

 السيد حاتم سهام أسماعيل / مدير عام  دائرة التصاميم / أمانة بغداد  .5

 لحدودية /  وزارة الداخلية امدير عام المديرية العامة للمنافذ ممثالً عن / عقيد حميد عبد محمد العبد  ال .6

 الوطني منجهاز اال ممثل /  السيد حسين توفيق مهدي .7

 / ممثالً عن مدير العام الهيئة العامة للكمارك  / وزارة المالية عباس حمزة عباس  دكتورال .8

 / مدير عام دائرة االستثمارات وكالة / وزارة الصناعة والمعادن عامرعبدالرزاق عبداللطيف  السيد  .9

 السيد مصعب أسامة محمد سعيد / مدير شعبة التشريعات والقوانين /ممثالً عن مدير عام دائرة العالقات  .11

 االقتصادية الخارجية / وزارة التجارة                                                                                    

 البيئة   الصحة ومدير عام مركز الوقاية من االشعاع / وزارة عبدالرزاق خضير مجيد ممثل السيد .11

                       والبيئةوزارة الصحة /  عام  دائرة األمور الفنية  الدكتور نوفل كريم عبدالهادي/ ممثالً عن مدير  .12

  / عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد ممثالً عن / معاون مدير عام/  عبدالمجيد عبدالحميد عبدالمجيدلسيد ا .13

 وزارة االتصاالت                                                                                                          

 السيد علي موسى جعفر / معاون مدير عام البلديات / ممثالً عن المدير العام /وزارة االعمار واإلسكان  .14

 بيئةوالوزارة الصحة الشركة العامة لألدوية والمستلزمات الطبية/ عام  مدير ممثل /  السيد احمد سامي عبدالستار .15

 الدوليةمدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة مازن فاخر داغر/ مدير قسم الشؤون الفنية / ممثالً عن  لسيدا .16

 وزارة االتصاالت  / للمعلومات                                                                                              

 / وزارة النقل وكالة مدير عام الدائرة القانونية ممثل  / قاسم بديوي عليالسيد  .17

 / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وكالة/ وزارة النقلدانواالنسة وفاء جورج   .18

 / وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البحري معاون مدير عام /  قاسم حسين محمد دكتورال .19

 مدير عام دائرة تخطيط القطاعات / وزارة التخطيط  أقدم ممثلة عنر.مهندسين /ة لمياء عبدالرضا جابرالسيد .21

 ممثالً عن مديرعام الهيئة العامة للطرق  السيد جودت كاظم عليوي / مدير قسم التخطيط والمتابعة وكالة / .21

 والبلدياتوزارة االعمار واالسكان  والجسور /                                                                       

 السيد عبدالخالق جميل ناصر /ممثل عن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق / وزارة النقل  .22

 للنقل البري / وزارة النقل مدير عام الشركة العامةممثالً عن عمران موسى / علي السيد  .23

 / وزارة النقلمدير عام الشركة العامة الدارة النقل الخاص السيد كريم هاشم حسين / معاون  .24

 / وزارة النقلمدير عام الشركة العامة للمسافرين والوفود  المهندس غالب رزاق كاظم / ممثالً عن  .25

 / وزارة السياحة واآلثار تفتيش والمتابعة وكالةمدير عام دائرة الالسيد علي ياسين عبدالرضا/ ممثالً عن  .26

 / امين عام اتحاد الغرف التجارية  السيد عبدالحسين جبر مباركة .27

 السيد حسين ذياب جاسم / نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين  .28

 رابطة شركات السفر والسياحة في العراقأمين سر / السيد عبداالمير عبدالباقي القصاب .29
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 الحاضرين :غير 

 الوطني المخابرات/ مدير عام / جهاز  حقي أسماعيل ابراهيمالسيد  .1

 مدير عام  مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية /  اللواء عامر خضير عباس .2

 مدير عام المديرية العامة لالستخبارات ومكافحة اإلرهاب / وزارة الداخلية  عاون/ م اللواء نجم عبد ظاهر .3

 مدير شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخلية  ممثل/العميد محمد كاظم أحمد  .4

ً هاتفيأعتذر عن الحضور – حسين فرحان كريم / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة التجارةالسيد  .5   ا

 الماليةوزارة  مدير عام الدائرة االقتصادية / السيد خالد صالح الدين مراد /  .6

 كاظم علي عبدهللا / مدير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة الماليةالسيد  .7

 / مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة / وزارة المالية السيد منذر عبداالمير أسد  .8

 / وزارة الزراعةشركة ما بين النهرين العامة للبذور/ مدير عام  راضي مهدي السفاحالدكتور  .9

 / وزارة النقل  وكالة مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد جبر سلوم  السيد سالم .11

 سامر كريم كبة  / مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني  وكالة / وزارة النقلالسيد  .11

 /  ممثل شركات التأمينعراقيةلتأمين الرئيس جمعية ا/ السيد صادق عبدالرحمن حسين .12

 / نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي  ليث حسن عبدالرزاق شمسهالسيد   .13

 السيد أحمد طارق حسين / معاون المدير التنفيذي وكالة لرابطة المصارف العراقية .14
 

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

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

 :بشأنها القرارات  وأصدروقد ناقش االجتماع المواضيع التالية 

   دائرة ال القاك االقتصادية الخارجية / و ارة التجارةعرضان مقدمان من قبل  .1

 العوائق الفنية التي تعرقل حركة التجارة .( عن Presentationعرض تقديمي ) .أ

 ( عن تطور لوجستيات التجارة وأثرها الكبير في دعم Presentation)ب.عرض تقديمي 

 وتطوير التجارة في العالم .     
 

بأعمام العرضين من قبل األمانة التنفيذية على أعضاء ( 1تخذت قرارها رقم )إطالع اللجنة الفنية إبعد 

 اللجنة الفنية لغرض االستفادة وهي : 
 

 فلم عن تطور اللوجستيات . .1

 .عرض عن العوائق الفنية أمام التجارة .2

 . التصنيف الخاص بالتدابير التعريفية .3
 

 الوثائق في المنافذ الحدوديةتوحيد  .7
 

م  المرق المشكلة باالمر الوزاري اإلجراءات بوثيقة واحدةفريق عمل توحيد  توصياتمناقشة تم        

المنعقد بتاريخ  خامسال محضر االجتماعبموجب الصادر  17/3/2115في  2222/11775

 المدرجة في أدناه : 22/2/2115
 

 كون كالباآلمكان توحيد أجراءات أستيفاء الرسوم الكمركية مع االمانات الضريبية في نافذة واحدة  .1

الدائرتين تابعة الى وزارة المالية مما يساعد ذلك على حصر تواجد عمل وزارة المالية في الحدود بدائرة 

واحدة ويكون ذلك في الهيئة العامة للكمارك وأيداع االمانات الضريبية المستوفاة في حساب خاص للهيئة 

 ً بكشف حسابي خاص بتلك االمانات  العامة للضرائب لدى المصارف الحكومية حصراً وتزويدها شهريا

 المستحصلة من الكمارك .
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فيما يخص باقي الدوائر مثل الشركة العامة للنقل البري والشركة العامة لمؤانئ العراق من غير الممكن  .2

 توحيد أجراءتها لكون فلسفة المنافيست والجهة لمنظمة لهما تختلف عن دوائر الكمارك والضريبة .
 

موضوع محتويات الوثيقة وتوصلت الى وجوب أضافة )االسم الرباعي واللقب وأسم األم ناقشت اللجنة  .3

 والزوجة ورقم الوصل لألمانات، نوع المادة ، وكميتها ، وقيمتها( بالدوالر أو بالدينار العراقي .
 

لة وألزام كافة التجار والمستورديين بترجمة قوائم االرساليات الواردة ضمن المنافيست وبيان الحم .4

 األجنبية بالترجمة الى العربية في مكاتب ترجمة قانونية معتمدة .
 

ادراج تفاصيل أجازة )االستيراد ( في المنفيست برقم االجازة وتاريخ نفاذها مع تخصيص حقل يدرج فيه  .5

 الرمز المنسق للبضاعة .
 

 ( : 2وبعد المناقشة أتخذ ت اللجنة الفنية قرارها برقم )

تزويد اللجنة الفنية بالتصميم النهائي للوثيقة الموحدة بين الكمارك والضرائب  يطلب من فريق العمل -أ

 في المنافذ الحدودية .

 ( منها.4التوصية الى اللجنة الوطنية بالمصادقة على توصيات فريق العمل المشار اليها أنفاً عدا الفقرة ) -ب

يمة بأعالم شركات السفر والسياحة بق التوصية الى اللجنة الوطنية لاليعاز الى الهيئة العامة للضرائب -ج

الضرائب المفروضة على السواح حسب نوع كل سائح مسبقاً وجعلها معلنة ضمن الموقع االلكتروني 

 للهيئة وكذلك رابطة شركات ومكاتب السياحة .
 

 مراج ة التقدم الحاصل في عمل فرق ال مل المتخصصة . 5

( المتخذ بإجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 1أستناداً الى الفقرة )ب( من قرار اللجنة الفنية رقم )         

 . 9/12/2115( المتخذ بأجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 11وقرار اللجنة الوطنية رقم ) 27/11/2115

ارات وتوصيات اللجنتين الوطنية تم مراجعة التقدم الحاصل في عمل فرق العمل المشكلة بموجب قر     

 والفنية لتسهيل النقل والتجارة خالل الفترة الماضية بموجب الجدول المرافق ربطاً.

 ( :3وبعد المناقشة أتخذ ت اللجنة الفنية قرارها برقم )

وتوصي اللجنة الفنية بتقليص عدد أعضاء فريق عمل أعداد يرفع الجدول الى اللجنة الوطنية         

ع قانون النافذة الواحدة في المنافذ الحدودية الى أقل عدد ممكن لغرض تسريع عمل الفريق مع مشرو

تكليف األمانة التنفيذية للجنة الوطنية بأعداد مسودة القانون مسبقاً لغرض عرضها للمناقشة من قبل فريق 

 العمل .

 عامة / أية قضايا أو أمور مستجدة أ رى . 6
 

  : المدرجة في أدناهتم عرض الكتابين 
 

المتضمن المشاريع التي تم  24/12/2115في  12231/ك /2/4المرقم  عرض كتاب امانة بغداد -أ

تنفيذها من قبل أمانة بغداد والتي تم أعداد الدراسات االستشارية لها ومشاريع أخرى قيد اإلنجاز 

 بطريقة االستثمار.
 

 2/2/2116في  3633عرض كتاب وزارة االعمار والبلديات / مكتب وكيل الوزارة المرقم بالعدد  -ب

حول إسعاف المصابين بحوادث المرور على الطرق الخارجية المتضمن تشكيل لجنة في دائرة الطرق 

والجسور من المختصين لتحديد مسؤوليات وإلتزامات الجهات ذات العالقة )وزارة النقل ، وزارة 
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فيما يخص أبنية اإلسعاف الفوري وشرطة المرور في االعمار واإلسكان والبلديات والداخلية ( 

 محطات األستراحة .
 

 ( : 4برقم ) بعد االطالع إتخذت اللجنة الفنية قرارها  
 

يترك موضوع تحديد مواصفات مراكز اإلسعاف الفوري على الطرق الخارجية الى االجتماع الذي  -أ

وحسب طلب وزارة االعمار واإلسكان بموجب كتابها  1/3/2116األمانة التنفيذية بتاريخ سيعقد في 

 أعاله .

 توزيع كراسة نظام الحموالت المحورية على األعضاء وربطها مع محضر االجتماع . -ب

أرسال مجلد مواصفات األجهزة المختبرية الى دائرة السيطرة النوعية في الجهاز المركزي للتقييس  -ج

 ة النوعية لغرض االطالع عليها وبيان الرأي .والسيطر
 

 
هاشم محمد حاتم / مدير عام مدير قرئاسة السيد  10/3/7016قتاريخ  الحاد  علر: عقد االجتماع ثانيا  

 .( 66من مجموع ) ( عضو76وحضره )عام دائرة ال القاك االقتصادية الخارجية في و ارة التجارة 

  دائرة العالقات االقتصادية الخارجية / النائب االول لرئيس اللجنة الفنية هاشم محمد حاتم / مدير عامالسيد .1

 السيد حسين فرحان كريم / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة التجارة .2

 نسرين سامي سوادي / مدير عام دائرة السيطرة النوعية /  وزارة التخطيطالسيدة  .3

 السيد حاتم سهام أسماعيل / مدير عام  دائرة التصاميم / أمانة بغداد  .4

 / وزارة الزراعةشركة ما بين النهرين العامة للبذور/ مدير عام  راضي مهدي السفاحالدكتور  .5

 / وزارة الثقافة وكالة لمجاميع السياحية /رئيس هيئة السياحةمدير عام دائرة االسيد محمود عبدالجبار موسى/  .6

 / امين عام اتحاد الغرف التجارية  السيد عبدالحسين جبر مباركة .7

 السيد حسين ذياب جاسم / نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين  .8

 لحدودية /  وزارة الداخلية امدير عام المديرية العامة للمنافذ ممثالً عن / عقيد حميد عبد محمد العبد  ال  .9

 مدير عام  مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية ممثل/  العميد نهاد حميد وهيب .11

 مدير شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخلية  ممثل/العقيد أبراهيم عبدالسالم خليل .11

                       والبيئةوزارة الصحة /  عام  دائرة األمور الفنية  الدكتور فيصل عبدالقادر محمد / ممثالً عن مدير  .12

 / وزارة النقلمدير عام الشركة العامة الدارة النقل الخاص الدكتور موفق عبدالحمزة مرزا /  ممثل  .13

 مدير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة الماليةمعاون / السيدة مها هاشم صادق  .14

 وزارة المالية مدير عام الدائرة االقتصادية / الدكتورة عبير عبداالمير / ممثلة عن  .15

 مدير عام دائرة االستثمارات / وزارة الصناعة والمعادنممثل / عامرعبدالرزاق عبداللطيف  السيد  .16

 عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد/ وزارة االتصاالت  عبدالمجيد عبدالحميد عبدالمجيد/ م.ع /ممثالً عنلسيد ا .17

 السيد علي موسى جعفر / معاون مدير عام البلديات / ممثالً عن المدير العام /وزارة االعمار واإلسكان  .18

 ممثالً عن مديرعام الهيئة العامة للطرق  السيد جودت كاظم عليوي / مدير قسم التخطيط والمتابعة وكالة / .19

 والبلدياتزارة االعمار واالسكان ووالجسور /                                                                               

 البيئة   الصحة ومدير عام مركز الوقاية من االشعاع / وزارة عبدالرزاق خضير مجيد / ممثل السيد .21

 بيئةوالوزارة الصحة الشركة العامة لألدوية والمستلزمات الطبية/ مدير عام  ممثل /  السيد احمد سامي عبدالستار .21

 السيد محمد جواد توفيق /ممثل عن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق / وزارة النقل .22

 مدير عام الشركة العامة للنقل البري / وزارة النقلممثالً عن عمران موسى / علي السيد  .23

 / وزارة النقلمدير عام الشركة العامة للمسافرين والوفود  المهندس حامد خنجر مينا / ممثالً عن  .24

 /  ممثل شركات التأمينعراقيةلتأمين الممثلة عن رئيس جمعية ا/ لسيدة خلود يحيى محسنا .25

 رابطة شركات السفر والسياحة في العراقالسيد حسين عزيز باصي / نائب رئيس  .26
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 غير الحاضرين :

 أيفاد خارج العراق  -المركزي العراقي مستشار البنك / السيد وليد عيدي عبدالنبي  .1

 عبدالحسين االشيقر / مدير عام / الهيئة الوطنية لالستثمارضياء السيد  .2

 مدير عام الدائرة الفنية / وزارة النقل السيد عباس عمران موسى / .3

 الوطني المخابرات/ مدير عام / جهاز  حقي أسماعيل ابراهيمالسيد  .4

 هاب / وزارة الداخلية مدير عام المديرية العامة لالستخبارات ومكافحة اإلر عاون/ م اللواء نجم عبد ظاهر .5

 الوطني منجهاز اال مدير عام /  /  السيد زاهد عاشور حيدر .6

 أيفاد خارج العراق  -/ مدير عام دائرة تخطيط القطاعات / وزارة التخطيط دكتور حسين علي داود الكرطاني ال .7

 / مدير عام الهيئة العامة للكمارك  / وزارة الماليةالسيد كاظم علي عبدهللا   .8

 / مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة / وزارة المالية السيد منذر عبداالمير أسد  .9

                                                                                                                               وزارة االتصاالتالدولية للمعلومات/  مدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة علي محمد محمود / لسيدا .11

 / وزارة النقل وكالة مدير عام الدائرة القانونية عباس ناصر مجيد/ السيد  .11

 لة/ وزارة النقل/ مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وكادانواالنسة وفاء جورج  .12

 / وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البحري مديرعام /  السيد عبدالكريم كنهل علي  .13

 / وزارة النقل  وكالة مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السيد سالم جبر سلوم  .14

 سامر كريم كبة  / مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني  وكالة / وزارة النقلالسيد  .15

 /  اتحاد الصناعات العراقي  نوري زامل جاسم السيد  .16

 السيد أحمد طارق حسين / معاون المدير التنفيذي وكالة لرابطة المصارف العراقية  .17

 

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

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

 :بشأنها القرارات  وأصدروقد ناقش االجتماع المواضيع التالية 

 المنافذ الحدودية .1

 21/4/2115( باالجتماع السابع المنعقد بتاريخ 7قرار اللجنة الفنية رقم )بناءاً على ما جاء ب         

ي الداخلة الى العراق ف) أعداد دراسة مفصلة عن كافة الرسوم التي يتم أستيفاؤها عن الشحنات  المتضمن

المنافذ الحدودية والجهات التي تفرضها ، وتكلف كل من وزارة التجارة والمديرية العامة للمنافذ الحدودية 

ميع هذه المعلومات وأرسالها الى االمانة التنفيذية في وزارة الداخلية والدائرة الفنية في وزارة النقل بتج

القوانين و التي تتعارض مع أحكام الدستور وفرز الحاالتلغرض مناقشتها في االجتماع القادم للجنة الفنية 

النافذة وترفع توصيات بذلك الى اللجنة الوطنية ومن خاللها الى االمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة 

 غرض اتخاذ االجراء المناسب بصددها (.القانونية ل

غرض ، لأكثر الجهات لم تستجب للموضوع  خالل االجتماع بالرغم من أنتم تقديم الدراسة المطلوبة         

 .أعادة النظر في هذه الرسوم واألجور ومحاولة تقليلها وإلغاء بعضها بهدف تسهيل النقل والتجارةمناقشة 

 ( : 1برقم ) بعد االطالع إتخذت اللجنة الفنية قرارها 

اوالً : يتم عقد أجتماع عاجل قبل شهر رمضان لغرض مناقشة المواضيع التالية بشكل عاجل ألهميتها 

 وأتخاذ القرار المناسب بصددها وهي : 
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 التعرفة الكمركية وأساليب تطبيقها . .أ

 . 2116من قانون الموازنة االتحادية لعام  25الرسوم واألجور التي تفرض بموجب المادة  .ب

 الرسوم واألجور التي تفرضها المحافظات خارج المنافذ الحدودية . .ت

  نقاط السيطرة الكمركية عند مداخل مدينة بغداد وتكدس شاحنات البضائع بأعداد كبيرة جداً  .ث

 األغذية .وتأخرها لفترات زمنية طويلة مما يؤدي الى تلف البضائع وخاصة االدوية و   

 ( دوالر عن كل سائح بشكل صحيح وسلس .11هـ . كيفية استيفاء الرسوم السياحية البالغة )
 

ً : ضرورة حضور السيد مدير عام الهيئة العامة للكمارك والسادة مدير عام المديرية العامة  ثانيا

االمن الوطني شخصياً  لالستخبارات ومكافحة اإلرهاب في وزارة الداخلية والسيد المدير العام في جهاز

 في االجتماع القادم لغرض مناقشة هذه المواضيع ألهمية حضورهم كونهم أصحاب الشأن الرئيس فيها .
 

ثالثاً: تقوم األمانة التنفيذية بالتأكيد مجدداً على كافة الجهات المعنية لتزويدها بكافة المعلومات عن كافة 

بضائع والمسافرين سواء داخل المنافذ الحدودية أم الرسوم واألجور والضرائب التي تفرض على ال

خارجها بالسرعة الممكنة مع بيان السند القانوني لذلك ، وعلى هذه الجهات تزويد األمانة التنفيذية 

 بالمعلومات المتوفرة لديها .
 

يئة إستيفائها ( دينار التي تنوي وزارة الب111،111رابعاً : تقوم األمانة التنفيذية بمتابعة موضوع أجور ) 

عن كل شاحنة بضائع أضافة الى مواضيع أستيفاء الرسوم واألجور والضرائب بالدينار العراقي وتفعيل 

العمل بالطوابع المالية وتنفيذ مشروع الترفيقة االلكترونية الكمركية وتفعيل مناطق الكمارك الوسطى 

 والجنوبية والشمالية.

 

 زيارة األربعينية لالمام الحسين )ع( لبحث ومناقشة شؤون  خامساً: عقد أجتماع للجنة الفنية قبل

 الزيارة وتذليل العقبات التي تواجهها بشكل جماعي من قبل كافة الجهات .

 

 الوثائق في المنافذ الحدوديةتوحيد  .7

 26/2/2116المتخذ بأجتماعها العاشر المنعقد بتاريخ أ( -2تم مناقشة توصية اللجنة الفنية رقم )        

)يطلب من فريق العمل تزويد اللجنة الفنية بالتصميم النهائي للوثيقة الموحدة بين الكمارك والضرائب في 

العاشر  هاباجتماعالمتخذ أ( -1رقم )اللجنة الوطنية بقرارها  المصادق عليها من قبلالمنافذ الحدودية( 

وثيقة الموحدة في االجتماع القادم على أن يتم تزويدها بالتصميم النهائي لل 23/3/2116المنعقد بتاريخ 

 ورأي اللجنة الفنية بصدده .

بموجب كتاب الهيئة العامة للكمارك المرقم خالل االجتماع نموذج التصريحة الجديدة عرض تم          

 .  المصادقة على النموذج/ المطلوب  13/3/2116في  3915
 

 :( 2برقم ) إتخذت اللجنة الفنية قرارها  لمناقشةبعد ا

أوالً : توصي اللجنة بأعتماد النموذج الموحد للبيان الكمركي واالستقاع الضريبي مع تقديم الهيئة العامة 

للضرائب توضيح رسمي عن أسباب أدراج أسم االم والزوجة وكيف سيتم التعامل في هذا 

 الموضوع مع األشخاص المعنويين )الشركات والمكاتب ( .

البطاقة الوطنية الموحدة في البيان الكمركي طالما أن هذا المشروع قائم والعمل ثانياً : التوصية بتثبيت رقم 

 مستمر فيه .
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ثالثاً : التوصية بأن تقوم الهيئة العامة للضرائب بتحديث النظام الضريبي في العراق ومنح كل مواطن 

المباشرة بهذا الرقم الضريبي يرافقه مدى الحياة وكما هو معمول به في دول العالم وأن تتم 

 الموضوع بمنح موظفي الدولة الرقم الضريبي طالما يتم أستقطاع الضرائب منهم حالياً .

 

 توحيد الجهاك الفاحصة في المنافذ الحدودية  .5
 

 4/4/2116في  2787الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بكتابه المرقم مناقشة رأي          

رار ق حسب لغرض بيان الرأي المرسل الى الجهازمجلد مواصفات األجهزة المختبرية بعد أطالعهم على 

 ، الموضح فيه اآلتي : 16/2/2116العاشر المنعقد بتاريخ ( باالجتماع  ج-4رقم ) الفنيةاللجنة 
 

(  Biomerieneأن إستخدام النظام اآللي المتكامل لفحص التلوث في األغذية والعائد لشركة )  -

 الفرنسية  يتطلب بعض عمليات التحقق والتثبت من صالحية الطريقة مقارنة بالطرق المرجعية . 
 

مرجعية  3/ج2271أن الطرق القياسية االسترشادية الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم  -

ن نظر عوملزمة لكافة الجهات المسؤولة عن فحوصات المطابقة في حالة الخالف بالنتائج وبغض ال

 اعتماد طريقة الفحص اآللي ودقته .

 ( :3برقم ) إتخذت اللجنة الفنية قرارها  لمناقشةبعد ا

يعقد أجتماع عاجل بين كل من دائرة السيطرة النوعية في وزارة التخطيط ودائرة الصحة العامة           

ى تحاد واالتفاق علإلترح امقفي وزارة الصحة واالتحاد العام للغرف التجارية العراقية للتباحث حول 

الشروط والضوابط والسياقات الالزمة لتنفيذ هذا المشروع االستثماري بأسرع وقت على أن تقدم النتائج 

( الذي سيعقد قبل شهر رمضان لغرض مناقشتها وإتخاذ التوصية 12جتماع اللجنة الفنية القادم ) رقم إفي 

 المناسبة بشأن المشروع .

 صاقين قحوادث الطرق الخارجيةفريق عمل إس اف الم .6
 

مناقشة ،  1/7/2115بتاريخ  د( المنعق7أشارة الى محضر االجتماع السابع للجنة الوطنية قرار رقم )       

توصيات فريق عمل أسعاف المصابين بحوادث الطرق الخارجية المشكل باالمر الوزاري المرقم 

وأصدر  29/3/2116أجتماعه االول بتاريخ حيث عقد فريق العمل   21/4/2115في 3151/15159

محضره الذي يتضمن التوصيات المدرجة في أدناه علماً بأن ممثل الهيئة العامة للطرق والجسور لم يوقع 

)المرافق ربطاً( الذي  18/4/2116في  7792على المحضر وأرفق تحفظ الهيئة بموجب كتابها المرقم 

 قرار اللجنة الوطنية أعاله التي نصت على ما يلي:  يتعارض تماماً مع التوجيهات الواردة في
 

 

أن يتم التنسيق بين وزارة الصحة ومديرية المرور العامة  )المصادقة على توصية اللجنة الفنية أوالً : 

اليالء الموضوع االهمية المطلوبة وأدراجه ضمن الخطط االستثمارية الخاصة بوزارة الصحة 

لغرض أنشاء مراكز أسعاف فوري على الطرق الخارجية مع أستيراد سيارات أسعاف متخصصة 

 . (بحوادث الطرق وأعالم منظمة االسكوا بذلك 

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

متكاملة على الطرق الخارجية تحتوي على كافة وسائل الراحة والخدمات أضافة الى مراكز 

ة حاإلسعاف الفوري بأسلوب االستثمار أو التشغيل المشترك واإلسراع بأنجاز محطات االسترا

 المباشر بها حالياً .
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 ثالثاً : مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء حول التوصيتين أعاله . 
 

( 25مع كراج لسيارتين وأن كلفة أنشائه لن تتجاوز ) 2م75علماً بأن مساحة البناء لكل مركز هي     

( خمسون مليون 51مليون دينار بكل األحوال أي أن مجموع كلفة أنشاء مركزي اإلسعاف والمرور هي )

ً الى كلفة إنشاء محطة االستراحة واألرباح والواردات التي سيجنيها  دينار فقط وهو مبلغ بسيط قياسا

 المستثمر من تشغيلها . 

 

 وصيات فريق العمل :ت

باإلمكان أنشاء مراكز االسعاف الفوري ومراكز شرطة المرور وتجهيزها باألثاث ومستلزمات  .1

العمل ضمن محطات االستراحة على الطرق السريعة المنفذة بأسلوب االستثمار من خالل تكليف 

اء وتجهيز أنشالمستثمر بذلك ووضع ذلك في شروط االستثمار حيث سيستعيد المستثمر تكاليف 

المراكز اعاله من واردات تشغيل المطاعم ومحطات تعبئة الوقود واالسواق ودور االستراحة التي 

سينفذها ضمن محطات االستراحة ، كما يمكن الغاء او تقليل حصة وزارة االعمار واالسكان من 

 واردات المحطات لغرض تغطية نفقات انشاء المراكز اعاله.
 

ع المستثمرين الذين سبق ان تم توقيع عقود سابقة معهم ألنشاء محطات استراحة باإلمكان التفاوض م .2

( ألضافة مراكز 1من الجزء الجنوبي للطريق رقم ) %91على طرق المرور السريعة التي تشكل 

 االسعاف الفوري ومراكز شرطة المرور بموجب شروط جديدة تحدد في عقد ملحق بالعقد االصلي.

من الجزء  %11ستراحة التي لم تحال لحد االن لالستثمار والتي تشكل ما نسبته اما بالنسبة لدور اال .3

( يتم أضافة فقرات أنشاء مراكز االسعاف الفوري ومراكز 1الجنوبي لطريق المرور السريع رقم )

 ( .1شرطة المرور ضمن عقود االستثمار الجديدة وفق ماجاء في الفقرة )

 

الصحة ومديرية المرور العامة بتزويد الهيئة العامة للطرق والجسور تقوم دائرة المشاريع في وزارة  .4

بالتصاميم والمخططات والمواصفات الهندسية ألبنية مراكز االسعاف الفوري وشرطة المرور 

 وتجهيزاتها المنوي أنشاؤها لغرض تضمينها ضمن شروط االستثمار.

 

 لتجارة في منطقة االسكوا لغرض دراستهاترفع هذه التوصيات الى اللجنة الفنية لتسهيل النقل وا  .5

 .واتخاذ التوصية المناسبة بشأنها
 

 ( :4بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها برقم ) 

اوالً : أبدى ممثل الهيئة العامة للطرق والجسور أستعداد الهيئة للتعامل مع الموضوع أيجابياً ورفع التحفظ 

ً بعد أن تم تثبيت  لكل مركز أسعاف أو شرطة  2م 75مساحة البناء بما ال يتجاوز المثبت سابقا

 المرور .

ثانياً: يتم عقد أجتماع مشترك بين دائرة المشاريع في وزارة الصحة ودائرة االشغال الهندسية في المرور 

( من 4العامة مع الهيئة العامة للطرق والجسور في مقر الهيئة بالسرعة الممكنة لتنفيذ الفقرة )

لغرض دراستها  2/6/2116ت فريق العمل وتقديم النتائج خالل االجتماع القادم  بتاريخ توصيا

 وأتخاذ التوصية المناسبة بشأنها .
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 موا نة األمانة التنفيذية .3

تؤكد لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )االسكوا( على تخصيص  موازنة          

ن ، وحيث أن األمانة التنفيذية هي قسم م للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة التنفيذيةخاصة باالمانة 

أقسام مركز وزارة النقل يرتبط مباشرة بالسيد وزير النقل وال توجد لها موازنة خاصة وأنما يتم الصرف 

عليها من موازنة مركز الوزارة وحسب أبوابها ، ونظراً لقلة التخصيصات المالية وكثرة األلتزامات 

نا التنفيذية ال تجد في أغلب األحيان التخصيص المالي لتغطية نشاطاتها ، المالية لمركز الوزارة فأن أمانت

في االسكوا  16، 15قد تسبب ذلك بعدم تمكننا من المشاركة في أجتماع دورتي النقل وعلى سبيل المثال ف

وهو من األجتماعات السنوية المهمة للمنظمة التي تطرح فيها كل دولة عضو  2115،  2114لعامي 

زها لغرض تضمينها في التقارير السنوية التقدم الحاصل في مجاالت النقل والتجارة فيها وأبرمقدار ا

واالستفادة من إضافة الى عرض المشاكل والمعوقات والمقترحات والمشاركة في المناقشات  الدولية

لحد  2115م إضافة الى عدم تمكننا من طبع التقرير السنوي لعا،  التجارب الدولية وتجارب دول المنطقة

 اآلن . 

 

 مقترح األمين التنفيذي : تم مناقشة 

 

دره بمبلغ كلي قمشاركة الجهات أعضاء اللجنة الوطنية والفنية في دعم موازنة األمانة التنفيذية         

في حساب خاص لدى قسم المحاسبة في  ع) فقط خمسون مليون دينار( سنوياً يوض ( مليون دينار51)

 يتم الصرف منه حصراً على شؤون ونشاطات األمانة التنفيذية ويوزع كما يلي :ومركز وزارة النقل 

  وغيرها ( .. CDر طابعة وأستنساخ ، أقراصاحباقرطاسية مختلفة ) ورق ،  –مليون دينار  18 

 مطبوعات مختلفة . –مليون دينار  11

للمشاركة في االجتماعات وورش العمل والمؤتمرات ذات + أيفادات خارج العراق مليون دينار  21

 .الصلة

 خدمات الموقع االلكتروني للجنة الوطنية  -مليون دينار   2  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مليون دينار فقط سنويا 51المجموع 

 

 ( :5بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها برقم ) 
 

اللجنة الفنية برفع المقترح الى اللجنة الوطنية للمصادقة عليه على أن يتم الدعم من قبل  أوصت         

الشركات والجهات ذات التمويل الذاتي الرابحة وأن توضع مبالغ الدعم في حساب خاص باالمانة التنفيذية 

 .لتغطية نشاطاتها وتصرف حصراً 

 

 عامة / أية قضايا أو أمور مستجدة أ رى .6

موضوع فرض شركة نافذ األردنية المتعاقدة مع الشركة العامة لموانئ العراق لتقديم  تم عرض        

( ستة االف دينار لكل شاحنة 6,111الخدمات اللوجستية وأدارة الشاحنات في ميناء أم قصر مبلغ  )

ً الى وبضمنها شركات وزار ة التجارة التي تنقل مفردات البطاقة التموينية وأستحصلت الموافقة حاليا

وهذا ما تم رفضه من قبل دائرتنا. أضافة الى ما تستوفيه  ( أثنا عشر الف دينار12,111بزيادتها الى )

( 21,111) طن تصل الى 31كل محافظة من مبالغ على االوزان المحورية للشاحنة التي تزيد عن  

 عن كل ليلة حجز للشاحنة . عشرون الف دينار
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 ( :6بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها برقم ) 
 

يتم مناقشة موضوع المبالغ التي تستوفيها شركة نافذ األردنية والسند القانوني لذلك في االجتماع          

 للموانئ بتقديم توضيح للمشكلة .وأن تقوم الشركة العامة  ) الثاني عشر(القادم للجنة الفنية 

بتأريخ  لجنة الفنيةالثاني عشر لموعد االجتماع ( بأن يكون 8إتخذت اللجنة الفنية قرارها برقم )         

  .قبل شهر رمضان المبارك لغرض بحث المواضيع المستعجلة والمهمة  2/6/2116

 

هاشم محمد حاتم / مدير عام مدير عام قرئاسة السيد  7/6/7016قتاريخ  الثاني علراالجتماع  ثالثا : عقد

 .( 66من مجموع ) ( عضو75وحضره )دائرة ال القاك االقتصادية الخارجية في و ارة التجارة 
 

  هاشم محمد حاتم / مدير عام دائرة العالقات االقتصادية الخارجية / النائب االول لرئيس اللجنة الفنية السيد .1

 وزارة الداخلية  لحدودية /ا/ مدير عام المديرية العامة للمنافذ اللواء سامي عبدالحسين راضي   .2

  ضياء عبدالحسين االشيقر / مدير عام / الهيئة الوطنية لالستثمارالسيد  .3

 السيد حاتم سهام أسماعيل / مدير عام  دائرة التصاميم / أمانة بغداد  .4

 وزارة المالية للكمارك /مدير عام الهيئة العامة ممثل  المستشار القانوني /الدكتور عباس حمزة عباس /  .5

 / امين عام اتحاد الغرف التجارية  السيد عبدالحسين جبر مباركة .6

 ممدير عمام الممديريمة العامة لالسممممممتخبارات ومكافحة اإلرهاب /  ممثمل/  العقيمد الحقوقي احممد محمود سمممممملممان .7

 وزارة الداخلية                                                                                                              

 مدير عام  مديرية المرور العامة / وزارة الداخلية ممثل/  العقيد وليد حسن ياسين .8

                       والبيئةوزارة الصحة /  عام  دائرة األمور الفنية  الدكتور فيصل عبدالقادر محمد / ممثالً عن مدير  .9

 / وزارة النقلمدير عام الشركة العامة الدارة النقل الخاص الدكتور موفق عبدالحمزة مرزا /  ممثل  .11

 مدير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة الماليةمعاون / السيدة مها هاشم صادق  .11

 وزارة المالية ة االقتصادية / مدير عام الدائرالسيد حسن عباس علوان / ممثل عن  .12

 دير عام دائرة االستثمارات / وزارة الصناعة والمعادنعاون مم عامر عبدالرزاق عبداللطيف /السيد  .13

 عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد/ وزارة االتصاالت  عبدالمجيد عبدالحميد عبدالمجيد/ م.ع /ممثالً عنلسيد ا .14

 وزارة االعمار  عن مدير عام البلديات / لةر.مهندسين / مدير قسم تنظيم المدن/ ممثلالسيدة نهلة كامل علوان /  .15

 واإلسكان                                                                                                                          

 ممثالً عن مديرعام الهيئة العامة للطرق  ابعة وكالة /السيد جودت كاظم عليوي / مدير قسم التخطيط والمت .16

 والبلدياتوالجسور /  وزارة االعمار واالسكان                                                                              

 ئة السياحية / رئيس هيلمجاميع مدير عام دائرة االسيد علي ياسين عبدالرضا/ مدير قسم العالقات الدولية / ممثل  .17

 / وزارة الثقافة وكالة السياحة                                                                                                   

   الصحة مدير عام مركز الوقاية من االشعاع / وزارة عبدالرزاق خضير مجيد / ممثل السيد .18

 ناصر /ممثل عن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق / وزارة النقلالسيد عبدالخالق جميل  .19

 مدير عام الشركة العامة للنقل البري / وزارة النقلممثالً عن عمران موسى / علي السيد  .21

 / وزارة النقل  الشركة العامة للنقل البحري معاون مديرعام /  السيد قاسم حسين محمد .21

 /  ممثل شركات التأمينعراقيةلتأمين العن رئيس جمعية اممثلة / السيدة خلود يحيى محسن .22

 اتحاد الصناعات العراقي  ممثل رئيس/  سيف كاظم نصيف السيد   .23

 

 غير الحاضرين :

 مدير عام الدائرة الفنية / وزارة النقل السيد عباس عمران موسى / .1

 المركزي العراقي مستشار البنك / السيد وليد عيدي عبدالنبي  .2
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 الوطني المخابرات/ مدير عام / جهاز  أسماعيل ابراهيمحقي السيد  .3

 

 الوطني مناال / مدير عام / جهاز السيد زاهد عاشور حيدر .4

 / مدير عام دائرة تخطيط القطاعات / وزارة التخطيطدكتور حسين علي داود الكرطاني ال .5

 حسين فرحان كريم / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة التجارة السيد .6

 نسرين سامي سوادي / مدير عام دائرة السيطرة النوعية /  وزارة التخطيطالسيدة  .7

 / وزارة الزراعةشركة ما بين النهرين العامة للبذور/ مدير عام  راضي مهدي السفاحالدكتور  .8

 مدير شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخلية  السيد .9

 / مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة / وزارة المالية السيد منذر عبداالمير أسد  .11

                                                                                                                               وزارة االتصاالتالدولية للمعلومات/  مدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة علي محمد محمود / لسيدا .11

 وزارة الصحةعام الشركة العامة لألدوية والمستلزمات الطبية/ / مدير  السيد احمد حميد يوسف .12

 / وزارة النقل وكالة مدير عام الدائرة القانونية عباس ناصر مجيد/ السيد  .13

 / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وكالة/ وزارة النقلدانواالنسة وفاء جورج  .14

 / وزارة النقل  وكالة مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد د سالم جبر سلوم السي .15

 سامر كريم كبة  / مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني وكالة / وزارة النقلالسيد  .16

 والوفود / وزارة النقلمدير عام الشركة العامة للمسافرين عبدهللا لعيبي باهض /  السيد .17

 رابطة شركات السفر والسياحة في العراقالسيد حسين عزيز باصي / نائب رئيس  .18

 السيد حسين ذياب جاسم / نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين  .19

 السيد أحمد طارق حسين / معاون المدير التنفيذي وكالة لرابطة المصارف العراقية .21

 

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

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

 :بشأنها القرارات  وأصدروقد ناقش االجتماع المواضيع التالية 

 الرسوم واألجور والضرائب .1
 

 11/5/2116بتاريخ  لحادي عشر المنعقد( باالجتماع ا1قرار اللجنة الفنية رقم )تم مناقشة          

مناقشة المواضيع التالية بصورة عاجلة في االجتماع الثاني عشر واتخاذ التوصيات المناسبة المتضمن 

 بشأنها لغرض رفعها الى اللجنة الوطنية:
 

 التعرفة الكمركية وأساليب تطبيقها.  .أ

 . 2116من قانون الموازنة االتحادية لعام  25واألجور التي تفرض بموجب المادة الرسوم  .ب

 الرسوم واألجور التي تفرضها المحافظات خارج المنافذ الحدودية . .ت

 نقاط السيطرة الكمركية عند مداخل مدينة بغداد وتكدس شاحنات البضائع بأعداد كبيرة جداً وتأخرها  .ث

 ا يؤدي الى تلف البضائع وخاصة االدوية واألغذية .لفترات زمنية  طويلة مم       

 ( دوالر عن كل سائح بشكل صحيح وسلس .11هـ . كيفية استيفاء الرسوم السياحية البالغة ) 
 
 
 

 

 12/5/2116في  13441/ 8/3/1/3عرض كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم م ت/ -

االشعاعي األجور البالغة  الفحص أجورحول موضوع المعنون الى المديرية العامة للمنافذ الحدودية 

 ( دينار بموجب العقد االستثماري الموقع مع وزارة البيئة .111,111)

 

 حول أسلوب تطبيق التعرفة  31/5/2116في  8369عرض كتاب الهيئة العامة للكمارك المرقم   -

 الكمركية .     
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مع أطالع اللجنة الفنية بأن األمانة التنفيذية فاتحت الجهات المعنية حول الموضوع مجدداً بموجب           

وكذلك تمت مفاتحة مجالس المحافظات المعنية بموجب كتابها  16/5/2116في  17113كتابها المرقم 

ارك ومدير عام المنافذ إضافة الى التأكيد على السادة مدير عام الكم 18/5/2116في  17271المرقم 

    . 12/5/2116في  16611الحدودية وممثل جهاز االمن الوطني بموجب كتابها المرقم 

 

 ( :1بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها برقم ) 
 

االستمرار بمناقشة موضوع الرسوم والضرائب واألجور التي يتم استيفائها في المنافذ الحدودية  اوالً :

( الذي سيعقد بعد شهر رمضان المبارك لغرض تكوين صورة شاملة 13خالل االجتماع القادم )

وواضحة عن خارطة هذه الرسوم والضرائب واألجور وكيفية معالجة حاالت المبالغة او التكرار 

 تحديد أقيامها اواستيفائها وكذلك مناقشة النقاط الكمركية في مداخل مدينة بغداد .في 

 

: ً التوصية الى اللجنة الوطنية بالزام الهيئة العامة للكمارك بتعميم كافة جداول التعرفة الكمركية  ثانيا

وتعديالتها والضوابط على وزارة التجارة لغرض اعالم الملحقيات التجارية الخارجية بموجبها 

 وكذلك المديرية العامة للمنافذ الحدودية في وزارة الداخلية .

 

من قانون الموازنة  34ى اللجنة الوطنية لمفاتحة مجلس الوزراء لغرض تعديل المادة التوصية ال ثالثاً :

بعدم شمول البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام من االعفاء  2116االتحادية لعام 

 اذا كانت تستخدم لغرض اإلنتاج الصناعي والزراعي أو لبيعها تجارياً في األسواق المحلية .

 

: ً التأكيد مجدداً على توصيات اللجنة السابقة بخصوص تفعيل العمل بمخازن المناطق الكمركية  رابعا

الوسطى والجنوبية والشمالية واستحداث مخازن كمركية جديدة لتسهيل إجراءات ترسيم البضائع 

 وتخفيف الزخم في سيطرات مداخل بغداد . 

 

التوصية الى اللجنة الوطنية بإضافة النشاطات الكمركية ضمن ساحات التبادل التجاري المزمع  خامساً :

 انشاؤها حول مدينة بغداد .

  

التوصية الى اللجنة الوطنية بمفاتحة وزارة المالية لغرض توفير المستلزمات الضرورية لعمل  سادساً :

ية في مداخل مدينة بغداد لتمكينهم من أداء موظفي الكمارك في المنافذ الحدودية والنقاط الكمرك

واجباتهم على افضل وجه وبظروف إنسانية وطبيعية منصفة بالنظر للجهود المضنية التي 

 يقومون بتقديمها يومياً .

 

: ً التوصية الى اللجنة الوطنية لتحويل موقع محطة سكك حديد أبو غريب قرب عكركوف الى  سابعا

بغداد ومربوطة بالسكك الحديد وقريبة من الطريق السريع لغرض مخازن كمركية لكونها خارج 

 تسهيل تسويق البضائع اليها ألغراض الترسيم الكمركي . 

 

لسنة  1التوصية الى اللجنة الوطنية بالتأكيد مجدداً على تفعيل العمل بقانون حماية المستهلك رقم  ثامناً :

2111. 

 

بأن تكون األجور المستوفاة من قبل هيئة السياحة مقابل خدمة تقدم التوصية الى اللجنة الوطنية تاسعاً : 

 .للسواح وان يتم اعتماد األساليب الحديثة في حصر عدد السواح واستيفاء أجور الخدمات عنهم
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 الكمارك  .7

: 11/5/2116المنعقد بتاريخ  حادي عشرال / رابعاً باالجتماع 1قرار اللجنة الفنية رقم تم مناقشة          

. مناقشة جواب الهيئة العامة للكمارك بموجب كتابها المرقم  تنفيذ مشروع الترفيقة االلكترونية الكمركية

 . 2115/ 31/8في  12953 بالعدد

أن تمت مفاتحة الهيئة العامة للكمارك بالعمل بنظام االختام االلكترونية )الترفيقة الكمركية(  )سبق -

وتم تزويد الهيئة بموجب  22/2/2115في  9431ابنا المرقم بالعدد للحاويات والشاحنات بموجب كت

كتابنا بكاتلوكات خاصة بهذه المنظومات وفوائد استخدامها وآلية عملها مع أسماء وعناوين شركات 

متخصصة في هذا المجال زودتنا بها دائرة العالقات االقتصادية الخارجية في وزارة التجارة، لكن الهيئة 

عمل بها بعدم استكمال البنى التحتية لهذا المشروع وطلبت التريث في الوقت الحالي لحين عللت عدم ال

 استكمالها بموجب كتابها أعاله . 

 

 ( :1بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها برقم ) 

التوصية الى اللجنة الوطنية ل يعاز الى وزارة المالية تنفيذ مشروع الترفيقة االلكترونية في         

الكمارك العراقية بأسلوب التشغيل المشترك أو االستثمار لكونها من األساليب الحديثة في العمل الكمركي 

لكمركية دودية الى المخازن اوتساهم بشكل كبير جداً في تسهيل اإلجراءات وتسويق البضائع من المنافذ الح

الوسطى والجنوبية والشمالية وغيرها والقضاء على مشكلة تكدس شاحنات البضائع في المنافذ الحدودية 

 وعند مداخل مدينة بغداد . 

 توحيد الوثائق في المنافذ الحدودية قين الكمارك والضرائب .3

 المن قد  حاد  علرال ( قاالجتماع7) اللجنة الفنية رقمقرار مناقلة جواب الهيئة ال امة للضرائب حول فقراك  -

 :  المتضمن 10/3/7016قتاريخ      

أوالً : توصي اللجنة باعتماد النموذج الموحد للبيان الكمركي واالستقطاع الضريبي مع تقديم الهيئة العامة 

 هذا الموضوع مع للضرائب توضيح رسمي عن أسباب أدراج أسم االم والزوجة وكيف سيتم التعامل في

 األشخاص المعنويين )الشركات والمكاتب ( .

ثانياً :التوصية بتثبيت رقم البطاقة الوطنية الموحدة في البيان الكمركي طالما أن هذا المشروع قائم والعمل 

 مستمر فيه. 

مواطن  لثالثاً : التوصية بأن تقوم الهيئة العامة للضرائب بتحديث النظام الضريبي في العراق ومنح ك

الرقم الضريبي يرافقه مدى الحياة وكما هو معمول به في دول العالم وأن تتم المباشرة بهذا الموضوع 

 بمنح موظفي الدولة الرقم الضريبي طالما يتم استقطاع الضرائب منهم حالياً .

بخصوص الحقول  22/5/2116في  1111س/  61عرض أجابة الهيئة العامة للضرائب بكتابها  -

 رغبة الهيئة بأضافة حقول أخرى لم تدرج فيافية في نموذج التصريحة الكمركية الجديد المتضمنة اإلض

نموذج التصريحة الجديدة وعدم ممانعتها من إضافة معلومات أخرى تهدف الى تمكين الهيئة من تسهيل 

  استحصال الضرائب وحسمها بشكل صحيح وبما ال يقبل االجتهاد في احتسابها.

 ً بانه تمت مفاتحة الهيئة العامة للضرائب حول الموضوع بموجب كتاب األمانة التنفيذية المرقم علما

 .17/5/2116في  17123

 ( :3بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها برقم ) 
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التوصية الى اللجنة الوطنية باعتماد النموذج الموحد للبيان الكمركي واالستقطاع الضريبي بشرط          

 إضافة حقل خاص بالبطاقة الوطنية .

 توحيد الجهاك الفاحصة في المنافذ الحدودية .4

( 3) مقرار اللجنة الفنية رقمناقشة نتائج االجتماع المشترك المطلوب عقده بين المختصين بموجب          

يعقد اجتماع عاجل بين كل من دائرة المتضمن:  )  11/5/2116المنعقد بتاريخ  حادي عشرال باالجتماع

السيطرة النوعية في وزارة التخطيط ودائرة الصحة العامة في وزارة الصحة واالتحاد العام للغرف 

التجارية العراقية للتباحث حول مقترح االتحاد واالتفاق على الشروط والضوابط والسياقات الالزمة لتنفيذ 

( 12أن تقدم النتائج في اجتماع اللجنة الفنية القادم )رقم  هذا المشروع االستثماري بأسرع وقت على

 لغرض مناقشتها واتخاذ التوصية المناسبة بشأن المشروع.( 

بان المتضمن   17/5/2116في  31834عرض إجابة وزارة الصحة / دائرة األمور الفنية بكتابها   -

البكتريولوجية فقط مع العرض ان قرار األجهزة المذكورة مخصصة لفحص المواد الغذائية من الناحية 

الصالحية يتطلب فحص النماذج من الناحيتين البكتريولوجية والكيمياوية وان المنظومة ليست سريعة في 

اليتها العملية وال تحل مشكلة تكدس الشاحنات في المنافذ . وارتأت ان يتم تجهيز المختبر بأجهزة سريعة 

 ن الناحيتين وإعطاء النتائج بأسرع وقت .ومتطورة ودقيقة لضمان صالحيتها م
 

ً بأن األمانة التنفيذية فاتحت الجهات المعنية حول الموضوع بموجب كتابنا المرقم  - في  17121علما

17/5/2116 .   . 
 

 ( :4بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها برقم )  -

المنافذ الحدودية ضمن المشروع االستثماري تكون مختبرات فحص األغذية المزمع انشاؤها في اوالً : 

 .بموجب المقترح المقدم من قبل االتحاد العام للغرف التجارية شاملة للفحوصات البيولوجية والكيماوية

: تقدم نتائج  االجتماع بين المديرية العامة للمنافذ الحدودية وأتحاد الغرف التجارية خالل اجتماع ثانياً 

( لغرض استكمال المناقشات واتخاذ التوصية المناسبة مع التأكيد على حضور 13) اللجنة الفنية القادم

 السيدة مدير عام السيطرة النوعية في وزارة التخطيط .
 

  فريق عمل إس اف المصاقين قحوادث الطرق الخارجية .5

 

/ 4) قماللجنة الفنية رقرار مناقشة نتائج االجتماع المشترك المطلوب عقده بين المختصين بموجب          

عقد اجتماع مشترك بين دائرة  المتضمن )يتم 11/5/2116المنعقد بتاريخ  حادي عشرال ثانياً( باالجتماع

المشاريع في وزارة الصحة ودائرة االشغال الهندسية في المرور العامة مع الهيئة العامة للطرق والجسور 

( من توصيات فريق العمل )المدرجة في ادناه( وتقديم 4)في مقر الهيئة بالسرعة الممكنة لتنفيذ الفقرة 

  ( لغرض دراستها واتخاذ التوصية المناسبة بشأنها.(12النتائج خالل اجتماع اللجنة الفنية القادم )رقم 

 توصيات فريق العمل :

باألمكان أنشاء مراكز االسعاف الفوري ومراكز شرطة المرور وتجهيزها باألثاث ومستلزمات العمل  .1

ضمن محطات االستراحة على الطرق السريعة المنفذة بأسلوب االستثمار من خالل تكليف المستثمر 

بذلك ووضع ذلك في شروط االستثمار حيث سيستعيد المستثمر تكاليف أنشاء وتجهيز المراكز اعاله 

 نمن واردات تشغيل المطاعم ومحطات تعبئة الوقود واالسواق ودور االستراحة التي سينفذها ضم
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محطات االستراحة ، كما يمكن الغاء او تقليل حصة وزارة االعمار واالسكان من واردات المحطات 

 لغرض تغطية نفقات انشاء المراكز اعاله.

 
 

باالمكان التفاوض مع المستثمرين الذين سبق ان تم توقيع عقود سابقة معهم ألنشاء محطات استراحة  .2

( ألضافة مراكز 1من الجزء الجنوبي للطريق رقم ) %91على طرق المرور السريعة التي تشكل 

 االسعاف الفوري ومراكز شرطة المرور بموجب شروط جديدة تحدد في عقد ملحق بالعقد االصلي.
 

من الجزء  %11اما بالنسبة لدور االستراحة التي لم تحال لحد االن لالستثمار والتي تشكل ما نسبته  .3

يتم أضافة فقرات أنشاء مراكز االسعاف الفوري ومراكز  (1الجنوبي لطريق المرور السريع رقم )

 ( .1شرطة المرور ضمن عقود االستثمار الجديدة وفق ماجاء في الفقرة )
 

 تقوم دائرة المشاريع في وزارة الصحة ومديرية المرور العامة بتزويد الهيئة العامة للطرق  .4

 ة مراكز االسعاف الفوري وشرطة والجسور بالتصاميم والمخططات والمواصفات الهندسية ألبني 

 المرور وتجهيزاتها المنوي أنشاؤها لغرض تضمينها ضمن شروط االستثمار. 
 

ترفع هذه التوصيات الى اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا لغرض دراستها  .5

 .واتخاذ التوصية المناسبة بشأنها

 

 ( :5ها برقم ) بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرار -

التأكيد على الجهات المعنية لتحقيق االجتماع المطلوب وتقديم النتائج خالل االجتماع القادم للجنة          

 ( لغرض مناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بصددها . 13الفنية رقم )

 

 الموانئ  .6

حادي باالجتماع ال( 6) اللجنة الفنية رقمقرار مناقشة إجابة الشركة العامة لموانئ العراق حول          

)فرض شركة نافذ األردنية المتعاقدة مع الشركة العامة والذي تضمن:  11/5/2116 المنعقد بتاريخ عشر

( ستة االف 6.111لموانئ العراق لتقديم الخدمات اللوجستية وأداره الشاحنات في ميناء أم قصر مبلغ )

وزارة التجارة التي تنقل مفردات البطاقة التموينية واستحصلت دينار لكل شاحنة وبضمنها شركات 

( اثنا عشر إلف دينار وهذا ما تم رفضه من قبل دائرتنا. أضافة 12.111الموافقة حالياً الى بزيادتها الى )

طن تصل الى  31الى ما تستوفيه كل محافظة من مبالغ على االوزان المحورية للشاحنة التي تزيد عن 

 عشرون الف دينار عن كل ليلة حجز للشاحنة( .( 21.111)
 

 قرار اللجنة الفنية : 

يتم مناقشة موضوع المبالغ التي تستوفيها شركة نافذ األردنية والسند القانوني لذلك في االجتماع         

 القادم للجنة الفنية وأن تقوم الشركة العامة للموانئ بتقديم توضيح للمشكلة.

 

 ( :6بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها برقم )  -
 

في  17114يؤكد على الشركة العامة للموانئ ل جابة رسمياً على كتاب األمانة التنفيذية المرقم         

( 13)المرافق صورة عنه ربطاً ( وعرض اإلجابة خالل االجتماع القادم للجنة الفنية رقم ) 16/5/2116

     لغرض مناقشة الموضوع واتخاذ التوصية المناسبة بصدده . 
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علي موسى الموسو  /  الد تور حسن قرئاسة  72/1/7016قتاريخ  ثالث علرالجتماع الاتم عقد : راق ا  

هالت  والت ريف قلخص  وم  قكلمة ترحيبية قصيرة بير لل ون النقل/ رئيس اللجنة الفنية وتم أفتتاح  

 : ( وهم66من مجموع ) عضو( 76وحضره ) لتولي  رئاسة اللجنة الفنية، ال لمية 

  عادل خضيرعباس المسعودي/ مدير عام دائرة العالقات االقتصادية الخارجية / وزارة التجارة السيد .1

 المركزي العراقي مستشار محافظ  البنك / السيد وليد عيدي عبدالنبي  .2

 / وزارة الزراعةشركة ما بين النهرين العامة للبذور/ مدير عام  راضي مهدي السفاحالدكتور  .3

  االشيقر / مدير عام / الهيئة الوطنية لالستثمارضياء عبدالحسين السيد  .4

 الوطني المخابرات/ مدير عام / جهاز  حقي أسماعيل ابراهيمالسيد  .5

 / وزارة النقل / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وكالةدانواالنسة وفاء جورج  .6

 امين عام اتحاد الغرف التجارية السيد عبدالحسين جبر مباركة / .7

 نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين  آل مباركة / ذياب جاسمالسيد حسين  .8

 وزارة الداخلية  لحدودية /امدير عام المديرية العامة للمنافذ ممثل عن / العقيد حميد عبد محمد العبد    .9

مدير عام المديرية العامة لالسممممممتخبارات ومكافحة اإلرهاب / وزارة  ممثل/  العقيمد ربماح معيوف طلمب .11

 لية الداخ

مدير شممممممؤون اإلقامة في مديرية الجنسممممممية العامة / وزارة العقيد ابراهيم عبدالسممممممالم خليل / ممثل عن   .11

 الداخلية 

 المرور العامة / وزارة الداخلية عام مديريةمدير عن  ممثل/  العقيد وليد حسن ياسين .12

 الوطني مناال السيد حسين توفيق مهدي / ممثل عن مدير عام / جهاز .13

 / وزارة النقلمدير عام الشركة العامة الدارة النقل الخاص الدكتور موفق عبدالحمزة مرزا / ممثل   .14

 عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد/ وزارة االتصاالت مدير محمد عبداالمير / ممثالً عنلسيد ا  .15

   الصحة مدير عام مركز الوقاية من االشعاع / وزارة عبدالرزاق خضير مجيد / ممثل  السيد  .16

وزارة عام الشممركة العامة لألدوية والمسممتلزمات الطبية/ مدير ممثل عن / السمميد احمد سممامي عبدالسممتار  .17

 الصحة

ممثالً عن مديرعام الهيئة العامة  السيد جودت كاظم عليوي / مدير قسم التخطيط والمتابعة وكالة /  .18

 والبلدياتوزارة االعمار واالسكان   للطرق والجسور /

 عام الدائرة الفنية / وزارة النقل السيد عماد تقي جميل /ممثل عن مدير  .19

 السيد عبدالقادر عدنان عبدالقادر /ممثل عن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق / وزارة النقل  .21

 للنقل البري / وزارة النقلمدير عام الشركة العامة ممثالً عن /  أركان سعيد ياسينالسيد   .21

/ وكالة مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السيد سعد حمدي علي / مدير قسم التخطيط / ممثل عن   .22

 وزارة النقل  

 رابطة شركات السفر والسياحة في العراقالسيد حسين عزيز باصي / نائب رئيس   .23

 

 غير الحاضرين :

 مدير عام دائرة تخطيط القطاعات / وزارة التخطيط/ دكتور حسين علي داود الكرطاني ال .1

 حسين فرحان كريم / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة / وزارة التجارة السيد .2
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 التخطيط / وزارةنسرين سامي سوادي / مدير عام دائرة السيطرة النوعية السيدة  .3

 مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة / وزارة المالية السيد منذر عبداالمير أسد / .4

لمجاميع السياحية / وزارة مدير عام دائرة ا/  وكالة رئيس هيئة السياحة/ عبدالجبار موسى السيد محمود .5

 الثقافة                                                                                                   

 / مدير عام البلديات / وزارة االعمار واإلسكان  السيد علي حسين عبداالمير  .6

 وزارة الصناعة والمعادن وكالة / دير عام دائرة االستثماراتم عماد يوسف لويس /السيد  .7

 مدير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة المالية السيد .8

 المالية / وزارةمدير عام الدائرة االقتصادية / خالد صالح الدين محمد مراد السيد  .9

                       والبيئةوزارة الصحة /  األمور الفنية  عام دائرة / مديرعدنان شنون عاتي الدكتور  .11

 وزارة المالية للكمارك /مدير عام الهيئة العامة السيد كاظم علي عبدهللا /  .11

 

 رة التصاميم / أمانة بغداد حاتم سهام أسماعيل / مدير عام  دائ السيد .12

 شركات التأمين عراقية/ ممثللتأمين الرئيس جمعية ا/ صادق عبدالرحمن حسين السيد  .13

                                                                                                                               االتصاالت الدولية للمعلومات/ وزارةمدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة علي حسين لفته /  لسيدا .14

 / وزارة النقل وكالة مدير عام الدائرة القانونية عباس ناصر مجيد/ السيد  .15

 / وزارة النقل البحري وكالة الشركة العامة للنقل مديرعام / عبدالكريم كنهل علي السيد  .16

 / وزارة النقلوكالة مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني  السيد حسين محسن / .17

 والوفود / وزارة النقلمدير عام الشركة العامة للمسافرين عبدهللا لعيبي باهض /  السيد .18

 السيد أحمد طارق حسين / معاون المدير التنفيذي وكالة لرابطة المصارف العراقية .19

 اتحاد الصناعات العراقي  عضو مجلس أدارة /  نوري جاسم زاملالسيد  .21

 

 : الدكتور محمد صابر الموسوي / خبير / مركز وزارة النقلالضيوف 
 

 

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

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

 

 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية واصدر القرارات المذكورة أزائها:
 

 موضوع النقل الخاص  .1

 مقترح األمين التنفيذي للجنة الوطنية : 

)المرافق  1983( لسنة 1والتعليمات رقم ) 1983لسنة  45تفعيل العمل بقانون نقل الركاب بالسيارات رقم 

ربطاً ( الصادرة عن وزير النقل والمواصالت بموجبه ، حيث ينص القانون على إلزام كافة صورة عنهما 

سيارات األجرة )الصالون ( على العمل بموجب عدادات على أن تتولى وزارة النقل توفيرها ونصبها 

ى روتقرير صالحيتها من الناحية الفنية وذلك ضمن حدود أمانة بغداد ، ويجوز تطبيق ذلك في مدن أخ

بقرار من لجنة تنظيم التجارة ، وذلك لما هذا المقترح من أهمية بالغة في تنظيم عمل سيارات األجرة 

الصالون في بغداد كون هذا األسلوب يعتبر واجهة حضارية مهمة تعكس مستوى التقدم والتحضر في البلد 

 ي طرف لطرف آخر.أضافة الى تحقيق العدالة بين الراكب وصاحب سيارة األجرة ومنع أستغالل أ

 

 ( : 1إتخذت اللجنة الفنية قرارها رقم ) بعد المناقشة 
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تؤيد اللجنة الفنية من حيث المبدأ تنفيذ هذا المقترح لما له من أهمية بالغة في تنظيم عمل سيارات األجرة  .أ

لد بالصالون في كافة المحافظات كونه يعتبر واجهة حضارية مهمة تعكس مستوى التقدم والتحضر في ال

، أضافة إلى تحقيق العدالة بين الراكب وصاحب سيارة األجرة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي 

وإنه سيشجع المواطنين على إستخدام سيارات األجرة بدل سياراتهم الشخصية مما سيساهم في تخفيف 

 الزحام المروري في الشوارع .

 

النقل بدراسة هذه المقترح بشكل مستفيض ووضع آلية تكليف الشركة العامة للنقل الخاص في وزارة  .ب

وجدول زمني لتنفيذه وتحديد المستلزمات المطلوبة على أن تعرض في األجتماع القادم للجنة الفنية 

 لغرض دراسته وإتخاذ التوصية المناسبة بشأنه.

 

 

 موضوع الرسوم واألجور والضرائب  .7
 

 الفقرتين المدرجتين أدناه:  2/6/2116باالجتماع الثاني عشر المنعقد بتاريخ  1قرار اللجنة الفنية رقم  .1

 

االستمرار بمناقشة موضوع الرسوم والضرائب واألجور التي يتم استيفائها في المنافذ الحدودية  اوالً :

تكوين صورة شاملة  ( الذي سيعقد بعد شهر رمضان المبارك لغرض13خالل االجتماع القادم )

وواضحة عن خارطة هذه الرسوم والضرائب واألجور وكيفية معالجة حاالت المبالغة او التكرار 

 في تحديد أقيامها اواستيفائها وكذلك مناقشة النقاط الكمركية في مداخل مدينة بغداد .

: ً التأكيد مجدداً على توصيات اللجنة السابقة بخصوص تفعيل العمل بمخازن المناطق الكمركية  رابعا

الوسطى والجنوبية والشمالية واستحداث مخازن كمركية جديدة لتسهيل إجراءات ترسيم البضائع 

 وتخفيف الزخم في سيطرات مداخل بغداد . 
  

 . 28/6/2116في  8124المرقم بالعدد عرض كتاب مجلس محافظة واسط / اللجنة القانونية  .2

 12/7/2116و  14/6/2116المؤرخين في 11191و  8975عرض كتابي هيئة السياحة المرقمين  .3

 على التوالي .

 . 15/6/2116في  4781عرض كتاب الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بالعدد  .4
 

 24/7/2116في  14559النقل المركزي  –عة عرض كتاب وزارة التجارة / دائرة التخطيط والمتاب .5

 . 25/4/2116في  1/348ومرفقه صورة كتاب دائرة الرقابة التجارية والمالية ق

في  12611المرقم النقل المركزي  –عرض كتاب وزارة التجارة / دائرة التخطيط والمتابعة  .6

15/6/2116. 

مع جواب المديرية العامة  14/6/2116في  9917كتاب الشركة العامة للنقل البري المرقم عرض  .7

 .                                                                                                                         16/8/2116في  11172للمنافذ الحدودية المرقم 

 

 ( : 2بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها رقم ) 

 

يطلب من كافة الجهات التي تستوفي أجور أو رسوم أو ضرائب في كافة المنافذ الحدودية إعداد دراسة  .أ

حسابات الكلفة لألعمال والنشاطات التي تقوم بها في المنافذ بشكل خاص ومقارنتها مع األجور 

لقيمة المعقولة د اوالرسوم والضرائب التي تستوفيها لبيان مقدار الزيادة والمبالغة فيها ولكي يتم تحدي

 لهذه المبالغ.
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التوصية الى اللجنة الوطنية لطرح إستفسار مهم وأساسي في هذا الموضوع امام مجلس الوزراء  .ب

وهو ) هل أن سياسة الدولة هي  2116( من قانون الموازنة اإلتحادية لعام 25باإلشارة الى المادة )

كأسبقية أولى أم أن سياسة الدولة هي زيادة وتعظيم حماية مصلحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له 

مواردها على حساب المواطن كأسبقية  أولى ( وذلك ليتسنى للجنة الوطنية العمل بموجب األجابة 

 على األستفسار أعاله .
 

 موضوع المنافذ الحدودية  .5

منفذ سفوان حول  7/8/2116في  2391عرض ومناقشة كتاب السفارة العراقية في الكويت المرقم 

الحدودي والمبلغ الينا بموجب كتاب وزارة التجارة/ دائرة العالقات األقتصادية الخارجية المرقم 

 . دائرة العالقات األقتصادية الخارجية في وزارة التجارة مقترح .29/8/2116في  2/8171ع/

 

 ( :3بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها رقم ) 

  

في  2391تجارة ومرفقه كتاب السفارة العراقية في الكويت المرقم بالعدد يرفع كتاب وزارة ال .أ

إلى اللجنة الوطنية لغرض اإلطالع عليه والتوصية بالموافقة على أعمامه على الجهات  7/8/2116

 المعنية لغرض إتخاذ األجراءات المناسبة بصدد تجاوز السلبيات المذكورة فيه .

إليعاز إلى المديرية العامة للمنافذ الحدودية بسرعة حسم موضوع العقد التوصية إلى اللجنة الوطنية با .ب

القديم باللجوء إلى القضاء أو مجلس الوزراء واإلستفادة من منحة دولة الكويت إلنشاء منفذ سفوان 

 الجديد وفق تصاميم ومواصفات حديثة ومتطورة .

 

 موضوع الكمارك  .6

في  18264 2/1/25الوزراء / الدائرة القانونية المرقمين ق/عرض كتابي األمانة العامة لمجلس      

المعنونين الى وزارة المالية / مكتب الوزير  11/8/2116في  2/1/25/21473، ق/ 29/6/2116

 لألجابة بشكل صريح عن مدى إمكانية توفير التخصيصات المالية الالزمة لتنفيذ مشروع االسيكودا .

 ( : 4نية قرارها رقم ) بعد المناقشة إتخذت اللجنة الف

 

التوصية الى اللجنة الوطنية للتأكيد على وزارة المالية لسرعة تنفيذ نظام االسيكودا في الكمارك العراقية  .أ

ألهميته في تقليص اإلجراءات وتقليل فترة إنجازها ومساهمته الكبيرة في القضاء على الفساد المالي 

مساهمة في زيادة إيرادات الدولة ، والبحث في إمكانية تنفيذه واألداري الموجود في المنافذ الحدودية وال

 بأسلوب المشاركة أو اإلستثمار مع الشركات األجنبية المتخصصة .
 

التوصية الى اللجنة الوطنية لغرض إتخاذ اإلجراءات المناسبة بخصوص عدم حضور أعضاء اللجنة  .ب

بشكل شبه مستمر وجماعي كون أغلب المواضيع الفنية التابعين الى وزارة المالية ألجتماعات اللجنة 

 المطروحة تتعلق بشكل رئيسي بتشكيالت وزارة المالية .
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 في المنافذ الحدوديةموضوع توحيد الجهاك الفاحصة  .3
 

المديرية العامة للمنافذ الحدودية وأتحاد الغرف مناقشة نتائج االجتماع المشترك المطلوب عقده بين      

 2/6/2116/ ثانياً( باالجتماع الثاني عشر المنعقد بتاريخ 4قرار اللجنة الفنية رقم )بموجب التجارية 

تقدم نتائج االجتماع بين المديرية العامة للمنافذ الحدودية وأتحاد الغرف التجارية خالل اجتماع المتضمن:  )

ع التأكيد على حضور ( لغرض استكمال المناقشات واتخاذ التوصية المناسبة م13اللجنة الفنية القادم )

 السيدة مدير عام السيطرة النوعية في وزارة التخطيط .( 
 

 . 23/6/2116في  2453بكتابه أتحاد الغرف التجارية عرض أجابة  -

  . 2116/ 28/7في  12/9382عرض أجابة المديرية العامة للمنافذ الحدودية ح/  -

 ( : 5بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها رقم ) 

تؤيد اللجنة الفنية مبدأ إحالة مشروع إستثمار المنافذ الحدودية إلى مستثمر واحد من الشركات الرصينة  .أ

ً كمتعاقد ثانوي مع  لمنع حاالت التشتت وإلغاء الوسطاء وبإمكان إتحاد الغرف التجارية العمل ضمنيا

 المستثمر الرئيسي .

 

الجهات ذات العالقة بهذا الموضوع للتوصل  إستمرار التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف .ب

إلى صيغة نهائية واضحة ومفيدة للبالد من جميع النواحي وتقدم الى اللجنة الفنية في أحد إجتماعاتها 

 القادمة لغرض إقرارها ورفعها الى اللجنة الوطنية . 
 

األسكوا ونوصي اإلستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وخاصة األعضاء في منظمة  .ت

باألستفادة بشكل محدد من تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة واألستعانة بخبراتها وتجاربها في 

 التصميم والتشغيل واإلدارة وال بأس من أرسال مجموعات عراقية للتدريب هناك .
 

تها الالزمة ا ومتطلباقيام الهيئة الوطنية لألستثمار بتبليغ المديرية العامة للمنافذ الحدودية بشروطه .ث

 لتنفيذ هذا المشروع األستثماري.  

 

 موضوع فريق عمل إس اف المصاقين قحوادث الطرق الخارجية .6

( 5مناقشة نتائج االجتماع المشترك المطلوب عقده بين المختصين بموجب قرار اللجنة الفنية رقم )

التأكيد على الجهات المعنية لتحقيق االجتماع المتضمن ) 2/6/2116باالجتماع الثاني عشر المنعقد بتاريخ 

( لغرض مناقشتها واتخاذ التوصيات 13المطلوب وتقديم النتائج خالل االجتماع القادم للجنة الفنية رقم )

 المناسبة بصددها (. 

ومرفقها  12/7/2116في  42314عرض كتاب وزارة الصحة / دائرة المشاريع والخدمات الهندسية  -

لم يرد أي شي عن عقد االجتماع علماً بأنه  المعمارية الخاصة بمراكز اإلسعاف الفوري .المخططات 

  .قبل أجتماع اللجنة الفنية 

 ( : 6بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها رقم )   
 

أضافة الى دائرتي المشاريع  مديرية المرور العامة والعامة للطرق والجسور يؤكد على كل من الهيئة 

واألمور الفنية في وزارة الصحة لسرعة حسم موضوع إنشاء مراكز لألسعاف الفوري وشرطة المرور 

على طرق المرور السريعة تنفيذاً اللتزامات جمهورية العراق المتعلقة بالسالمة المرورية على الطرق 

 وإتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي .
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 موضوع الموانئ  .2
 

( باالجتماع الثاني عشر المنعقد 6مناقشة إجابة الشركة العامة لموانئ العراق حول قرار اللجنة الفنية رقم )

يؤكد على الشركة العامة للموانئ ل جابة رسمياً على كتاب األمانة والذي تضمن: )  2/6/2116بتاريخ 

وعرض اإلجابة خالل االجتماع )المرافق صورة عنه ربطاً (  16/5/2116في  17114التنفيذية المرقم 

   ( لغرض مناقشة الموضوع واتخاذ التوصية المناسبة بصدده (. 13القادم للجنة الفنية رقم )
 

وحسب ما جاء بقرار  14/6/2116في  19915تم التأكيد على الشركة العامة لموانئ العراق بكتابنا  -

)المرافق صورة  22/9/2116في  27596تم التأكيد على كتابنا للمرة الثانية بموجب كتابنا واللجنة الفنية 

 .ربطاً ( ماعنه
 

تم تشكيل لجنة برئاسة السيد مدير عام الدائرة القانونية في وزارة النقل وعضوية السيد هالل القريشي   -

/ األمين التنفيذي للجنة الوطنية وممثل الشركة العامة لموانئ العراق لحسم موضوع إعفاء الشاحنات 

حنات رضها شركة نافذ على الشاالحكومية التابعة للشركة العامة للنقل البري من الرسوم واألجور التي تف

 الداخلة الى الموانئ وقد أعلمنا السيد مدير عام الدائرة القانونية شفويا بحسم الموضوع ودياً مع شركة نافذ.

 

 ( : 7بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها رقم )   
 

ميته ذية بالسرعة الممكنة ألهيؤكد على الشركة العامة للموانئ ل جابة رسمياً على كتاب األمانة التنفي .أ

 في تقليص مبالغ األجور والرسوم والضرائب المفروضة في الموانئ.
 

يجب على كافة أعضاء اللجنة الفنية مراجعة جدول أعمال أجتماع اللجنة والتهيئة له بشكل جيد وأن  .ب

 تكون المشاركة فعالة في األجتماع . 
 

 البحرية في الموانئالمواد التالفة والمرفوضة والمكدسة موضوع  .2

 

نتائج فريق عمل وضع آلية لغرض التخلص من المواد التالفة والمرفوضة والمكدسة في الموانئ      

بعد زيارته الى المواقع التي  22/9/2115في  27415/ 7116المشكل بموجب األمر الوزاري المرقم 

 تتواجد فيها تلك البضائع .

بالمواد المكدسة والوارد الينا بموجب كتاب المديرية العامة  عرض تقرير فريق العمل أعاله مع جدول

المتضمن المقترحات الخاصة بمعالجة المواد  15/7/2116في  12/8822للمنافذ الحدودية المرقم ح / 

 التالفة والمرفوضة والمكدسة في الموانئ البحرية لغرض مناقشته وإتخاذ التوصية المناسبة بشأنه  .
  

 ( : 8خذت اللجنة الفنية قرارها رقم ) بعد المناقشة إت
 

صادقت اللجنة الفنية على توصيات فريق العمل مع مالحظة األستفادة من المواد الغذائية التالفة والعلف  .أ

الحيواني التالف الستعماله كعلف لألسماك حسب توصية ممثل وزارة الزراعة ، مع إلزام الهيئة العامة 

ي العاملة لرفع كافة المواد الواردة في الجداول المرافق بمحضر فريق للكمارك بتوفير اآلليات واأليد

 العمل .

ترفع توصيات فريق العمل الى اللجنة الوطنية لغرض دراستها وإتخاذ القرار المناسب بصددها على  .ب

 أن يتم تنفيذ التوصيات ضمن سقف زمني محدد .
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 موضوع المدن الخزنية  .1

دائرة الشؤون االقتصادية والتنمية االستراتيجية المرقم بالعدد عرض كتاب مجلس محافظة البصرة /  -

المتعلق بأنشاء مدينتين صناعيتين خارج حدود التصميم األساسي  لمدينة  16/6/2116في  11151

 . 12/4/2116في  14161البصرة إجابة على كتابنا المرقم 
 

حول مشروع ساحات  16/6/2116في  11122عرض كتاب الشركة العامة للنقل البري المرقم بالعدد  -

 التبادل التجاري حول مدينة بغداد  .
 

  . 31/3/2116في  4813عرض كتاب مجلس محافظة واسط / اللجنة القانونية المرقم بالعدد  -

 

 ( : 9بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها رقم ) 

الجهات المعنية إلتخاذ اإلجراءات  التوصية الى اللجنة الوطنية للتأكيد على هذا الموضوع مجدداً وحث

السريعة والحاسمة لدعمه وتنفيذه على أرض الواقع لما له من أهمية كبيرة في تسهيل عمليات النقل 

 والتجارة وحل االختناقات وتجاوز السلبيات الموجودة في جميع محافظات البالد.

 

 موضوع قانون حماية المستهلك  .10

 21/6/2116في  2/2/16/17271/ الدائرة القانونية ق/ لوزراءكتاب األمانة العامة لمجلس اعرض 

المتضمن التريث بإجراءات السير بتشريع تعليمات قانون حماية المستهلك لحين االنتهاء من تشكيل مجلس 

 حماية المستهلك الذي ما زال قيد الدراسة .

 ( : 11بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها رقم ) 
 

اللجنة الوطنية للتأكيد مجدداً على ضرورة األسراع بإقرار تعليمات تنفيذ قانون حماية التوصية إلى 

وتشكيل مجلس حماية المستهلك لما له من أهمية كبيرة في السيطرة على  2111( لسنة 1المستهلك رقم )

 البضائع الداخلة الى العراق وتسهيل عمليات الفحص وكشف حاالت التالعب والغش .

 

علي موسى الموسو   الد تور حسن قرئاسة  70/17/7016قتاريخ  علر راقعتم عقد االجتماع ال:  امسا  
 : ( وهم66من مجموع )( عضو 53وحضره ) ، /  بير لل ون النقل/ رئيس اللجنة الفنية 

  عادل خضيرعباس المسعودي/ مدير عام دائرة العالقات االقتصادية الخارجية / وزارة التجارة السيد .1

 وزارة الداخلية  لحدودية /ا/ مدير عام المديرية العامة للمنافذ اللواء سامي عبدالحسين  .2

 تخبارات ومكافحة اإلرهاب / وزارة الداخلية سمديرعام المديرية العامة لال ممثل/  اللواء الحقوقي أحمد صالح حمود .3

 وزارة التخطيط/ مدير عام دائرة تخطيط القطاعات / دكتور حسين علي داود الكرطاني ال .4

 التخطيط / وزارةنسرين سامي سوادي / مدير عام دائرة السيطرة النوعية السيدة  .5

 / وزارة الزراعةشركة ما بين النهرين العامة للبذور/ مدير عام  راضي مهدي السفاحالدكتور  .6

  ضياء عبدالحسين االشيقر / مدير عام / الهيئة الوطنية لالستثمارالسيد  .7

 الوطني المخابرات/ مدير عام / جهاز  أسماعيل ابراهيمحقي السيد  .8

 والبلدياتاالعمار واالسكان  / وزارة/ مديرعام الهيئة العامة للطرق والجسور عصام عباس مهديالسيد   .9

 / وزارة النقل / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وكالةدانواالنسة وفاء جورج  .11

 / وزارة التجارة وكالة  دائرة التخطيط والمتابعة/ مدير عام السيدة ابتهال هاشم صابط  .11
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 وزارة الصناعة والمعادن وكالة / دير عام دائرة االستثماراتم عباس نصر هللا محان /السيد  .12

 امين عام اتحاد الغرف التجارية السيد عبدالحسين جبر مباركة / .13

 راقيين نائب رئيس اتحاد رجال االعمال الع آل مباركة / السيد حسين ذياب جاسم .14

 / وزارة النقل وكالة مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السيد سالم جبر سلوم /   .15

 / وزارة النقل البحري وكالة الشركة العامة للنقل مديرعام / عبدالكريم كنهل علي السيد  .16

 النقل/ وزارة وكالة / مدير عام الشركة العامة للنقل البري  عبداالمير كريم المحمداويالسيد   .17

 السيد حاتم سهام أسماعيل / مدير عام دائرة التصاميم / أمانة بغداد  .18

 / وزارة المالية  مدير عام الهيئة العامة للضرائبمعاون  السيدة مها هاشم صادق / .19

 المالية / وزارةمدير عام الدائرة االقتصادية الدكتورة عبير عبداالمير / ممثلة عن   .21

                       والبيئةوزارة الصحة /  األمور الفنية  عام دائرة ممثل عن مدير/ محمود عبدالرضا  الدكتور  .21

 مدير شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخلية العقيد ابراهيم عبدالسالم خليل / ممثل عن  .22

 اخليةالمرور العامة / وزارة الد عام مديريةمدير ممثل عن / العقيد وليد حسن ياسين  .23

 عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد/ وزارة االتصاالت  عبدالمجيد عبدالحميد / ممثالً عنلسيد ا .24

   الصحة مدير عام مركز الوقاية من االشعاع / وزارة عبدالرزاق خضير مجيد / ممثل  السيد  .25

 المركزي العراقي مدير عام اإلحصاء والبحوث/ البنك  ممثلة عن /السيدة مريم حسون  .26

 السيدة نهلة كامل علوان / مدير قسم تنظيم المدن / ممثلة عن مدير عام البلديات / وزارة االعمار واإلسكان .27

 وزارة النقل/ عام ال ممثل عن المدير عام الدائرة الفنية / السيدة الهام علي أحمد /م. مدير  .28

 ة العامة لموانئ العراق / وزارة النقلالسيد عبدالخالق جميل ناصر / ممثل عن مدير عام الشرك  .29

 / وزارة النقلعام المديرال / ممثالً عنمدير عام الشركة العامة الدارة النقل الخاص السيد قيس سلمان هاشم / م.  .31
       لمجاميع السياحية / وزارة الثقافة                                                                                             مدير عام دائرة ا/ممثل عن  مدير قسم العالقات الدولية/السيد علي ياسين عبدالرضا .31

 شركات التأمين عراقية/ ممثللتأمين الممثلة عن رئيس جمعية ا/ ة خلود  يحيى السيد .32

    االتصاالت الدولية للمعلومات/ وزارةالعامة لخدمات الشبكة مدير عام الشركة بالل أكرم حسين / ممثل عن  لسيدا .33

 وفودوالمدير عام الشركة العامة للمسافرين ماهر عبدالستار/ مدير قسم التخطيط والمتابعة / ممثل عن  السيد .34

            / وزارة النقل                                                                                                                                                                                                                               

 

 اضرين :غير الح

 مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة / وزارة المالية السيد منذر عبداالمير أسد / .1

 وزارة المالية للكمارك /مدير عام الهيئة العامة السيد كاظم علي عبدهللا /   .2

 الوطني مناال السيد زاهد عاشور حيدر / مدير عام أمن المطارات والموانئ البحرية / جهاز .3

 وزارة الصحةعام الشركة العامة لألدوية والمستلزمات الطبية/ / مدير حميد يوسفالسيد احمد  .4

 / وزارة النقل وكالة مدير عام الدائرة القانونية عباس ناصر مجيد/ السيد  .5

 / وزارة النقلوكالة مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني  السيد حسين محسن / .6

 رابطة شركات السفر والسياحة في العراقالسيد حسين عزيز باصي / نائب رئيس  .7

 السيد أحمد طارق حسين / معاون المدير التنفيذي وكالة لرابطة المصارف العراقية .8

 اتحاد الصناعات العراقي عضو مجلس أدارة /  نوري جاسم زاملالسيد  .9

 

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

   .21/2/2114( في 1118وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم بالعـدد ) 
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 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية واصدر القراراك المذ ورة أ ائها:
 

 ورقة عمل حول تطوير قطاع النقل .1
 

 . 16/11/2116في  3934الغرف التجارية بكتابه المرقم بالعدد إتحاد مقترح 
 

 أعادة تأهيل الطرق والجسور حيث هناك حاجة ملحة  في المدى القصير لتسهيل انتقال البضائع والسلع  .1

 مما يساهم بالحد من ارتفاع أسعارها ووصولها إلى المستهلك بسرعة .      
 

 التوسع بإنشاء ومد السكك الحديدية حيث يعتمد مستقبل قطاع السكك على قدرته في اجتذاب حصة  .2

 كبيرة من السوق لخدمة الشحن .     
 

 أعادة تنظيم النقل العام وإرجاع الخطوط العاملة السابقة ومباشرة العمل بمترو بغداد والتفكير بحلول  .3

 عصرية وعملية لمشكلة النقل حيث يمكن للمشغلين من القطاع الخاص أن يقدموا خدماتهم    

  .بأسعارمعقولة   
 

 تطوير أسطول النقل الجوي واالستفادة من المبالغ المتحصلة من عبور الطائرات وتوجيهها من لحظة  .4

 .منها  ادخولها األجواء العراقية وحتى خروجه   
 

 أعداد خطة واضحة وشاملة لتطوير الموانئ لعراقية البحرية .  .5

تيسير التجارة اإلقليمية وتطوير المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة واعتماد األساليب الحديثة  .6

الختصار الجهد والوقت واالستفادة من موقع العراق كحلقة وصل بين تركيا والخليج واألردن من 

 خالل مرور البضائع والسلع من خالله ) ترانزيت ( من والى البلدان . 
 

 رور للشاحنات صادر من الهيئة العامة للكمارك . اعتماد دفتر م .7

 النظر بإمكانية تشكيل ائتالفات بين الشركات النقل العراقية ونظيراتها في الدول المجاورة للحصول .8

 على التسهيالت المناسبة وتجنب العراقيل الروتينية وتسهيل مهمة النقل بين العراق وهذه البلدان .     

 

 ةملا ل الموانئ البحري

 لم يتم اجراء الصيانة المالئمة لسنوات عديدة .  .1

ضعف الطاقة االستيعابي لألرصفة وعدم توفر معدات كافية والمتوفر قديم يعود لسبعينات القرن  .2

 المنصرم . 
 

 بالنسبة لميناء ام قصر فأن عمق الميناء غير مناسب للسفن ذات الغاطس الكبير .  .3
 

عدم وجود محطات متخصصة للحاويات كما هو الحال في موانئ الدول المجاورة وضعف الخدمات  .4

 المقدمة للسفن في الموانئ العراقية . 
 

 لموانئ وسبل تطويرها . ااالفتقار الى مركز للبحوث والدراسات في مجال  .5
 

 وخروج السفن . الممرات المالحية العراقية الزالت تعاني من الغوارق التي تؤثر على دخول  .6
 

هناك نقص كبير في الحفارات ، الساحبات ، البواخر ، الرافعات البحرية ، بواخر اإلنارة ، زوارق  .7

 ، وناقالت الوقود والماء . المسح والتلوث البحري واإلدالء
 

أن طاقة عمل الموانئ محدودة حاليا" وال يمكنها تلبية حاجات العراق المستقبلية في مجال االستيراد  .8

 والتصدير وتجارة الترانزيت عبر العراق . 
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المنافسة من قبل موانئ الدول المجاورة كما أن العديد من تجار القطاع الخاص وكذلك دوائر الدولة  .9

يستورد بضائعه عن طريق موانئ األردن أو الكويت وتركيا وسابقا سوريا وذلك اثر سلبا" على كميات 

 العراقية وذلك ألسباب منها :البضائع التي تستقبلها الموانئ 
 

  الفرق في نوع وأسعار الخدمات المقدمة وكلف النقل البري 

 الوضع األمني 
 

 ضعف وعزوف القطاع الخاص عن المشاركة باالستثمار في تنفيذ البنى التحتية للموانئ التجارية . .11
  

حاسب وال يستخدم ال مازالت الكثير من المعامالت التي تتم في الموانئ تجري بصورة غير تقليدية .11

 االلكتروني إال في المراحل األخيرة .

 

 

 الحلول المقترحة

 نحن بحاجة إلى جرد ألصول الموانئ وتقييم شامل ألوضاعها وقيمتها وموقعها .  .1

يجب علينا تطوير نشاط الموانئ العراقية من موانئ ثانوية إلى موانئ رئيسية وذلك عن طريق أنشاء  .2

 ميناء الفاو والذي بإمكانه استقبال البواخر العمالقة . 

تقليل كلف النقل وتحويل موانئ العراق إلى موانئ جاذبة ومنافسة لدول الجوار وتعزيز موقع العراق  .3

 ن آسيا وأوربا . الجغرافي كحلقة وصل بي

 تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل وتقديم الخدمات لمشاريع الموانئ .  .4

حفر وتعميق القنوات المالحية وتأثيثها وربطها بمنظومات سيطرة )الكترونية وفديوية ( على حركة  .5

 المالحة والسفن فيها . 

 يم االستشارات والمقترحات والحلول لرفعاالستفادة من خبرات الشركات العالمية بالتعاقد معها لتقد .6

كفاءة وأداء الشركة العامة لموانئ العراق بما فيها دورها كمنظم ومراقب ألداء القطاع الخاص العامل 

 في الموانئ . 

 البحرية . ارق انتشال الغو   .7

تعزيز أسطول الحفارات والساحبات وبواخر اإلنارة وغيرها وكذلك تحديث منظومات الكهرباء  .8

والمنظومات االلكترونية والميكانيكية التي تسرع عملية المناقلة للبضائع في الميناء وتطوير وتحديث 

 المسفن والمزالق البحرية وكل ما تحتاجه عملية تصليح وتسفين البواخر . 

ئ فيما يتعلق بخدمات اإلسكان والمياه والخدمات العامة التي يحتاجها المصدرون تحديث الموان .9

 والمستوردون والعاملين في الميناء . 

أن مقترحات تعديل األسعار وأجور الخدمات في الموانئ العراقية يجب أن يأخذ بعين االعتبار  .11

 أن تكون منافسة لها لتصبح األسعار المفروضة في موانئ دول الجوار والموانئ القريبة حيث يجب

 عامل جذب كون الموانئ العراقية تقع نهاية الخليج العربي . 

 فسح المجال للقطاع الخاص لالستثمار في مجال تنفيذ األرصفة والتشغيل وتقديم الخدمات .  .11

 التقيد بالمعايير الدولية وتعديل القوانين البحرية القديمة .  .12
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 ( : 1بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها رقم ) 

تعرب اللجنة الفنية عن شكرها وتقديرها لالتحاد العام للغرف التجارية العراقية لجهوده ورغبته الصادقة 

في دعم وتطوير قطاع النقل العراقي من خالل تشخيص السلبيات وإقتراح الحلول بعد مناقشتها مع التجار 

ً في تجاوز السلبيات العراقيين أنف ً واسعا سهم ، وتود اللجنة أن تبين بأن وزارة النقل قد قطعت شوطا

المذكورة في ورقة العمل وهي مستمرة بذلك من أجل الوصول الى المعايير الدولية وندعو االتحاد والتجار 

أعتماد لنقل بكافة للتفاعل المباشر مع وزارة النقل وتشكيالتها لغرض العمل سوية على تطوير قطاع ا

 أسلوبي االستثمار والتشغيل المشترك .  

 

 التأمين موضوع  .7

) تعديل قانون التأمين اإللزامي لحوادث السيارات  توسيع غطاء قانون التأمين اإللزامي لحوادث السيارات

ليشمل هذا التعديل تأمين ممتلكات الشخص الثالث لكون القانون بصيغته الحالية شمل بتشريعه حماية 

قترح م األشخاص دون الممتلكات للشخص الثالث وتعديل األسعار المستوفاة وفق توسيع الغطاء المقترح (.

 جمعية التأمين العراقية 

 ( : 2بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها رقم ) 

 

ض لها تتعرالتوصية الى اللجنة الوطنية بتعديل قانون التأمين األلزامي ليشمل كافة األضرار التي 

المركبات واالشخاص ولكافة األطراف المشتركة بالحادث أي يتحول إلى تأمين شامل ملزم يغطي كافة 

 األضرار البشرية والمادية عند حصول حادث للمركبة كما هو معمول به في دول العالم المختلفة.

 

 والتي نصت على 2115( لسنة 11( من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم )113تفعيل المادة ) .ب 

أنظمة داخلية تلزم األشخاص بالتأمين ضد أخطار معينة ( . أن  ) لرئيس الديوان بموافقة الوزير إصدار 

يوفر أنظمة حماية متوازنة  تفعيل المادة المذكورة من شأنه أن ينشط ليس أعمال التأمين فقط ، وإنما

 مقترح ديوان التأمين  لألشخاص .

 

 ( : 3بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها رقم ) 

تؤيد اللجنة الفنية مقترح ديوان التأمين وتوصي الى اللجنة الوطنية بأصدار قرار بألزام وزارة المالية  .1

النافذ لما لها من أهمية كبيرة  2115لسنة  11( من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 113بتنفيذ المادة )

 اية الثروة الوطنية ومنها البضائع ووسائل النقل والتجارة أضافة الى أرواح المواطنين. في توسيع حم

 

التوصية الى اللجنة الوطنية بحث ديوان التأمين وشركات التأمين العراقية الحكومية والخاصة بزيادة  .2

ً من أجل تعزيز الثقة المحلية  ً ودوليا وتوسيع نشاطاتها والترويج عن خدماتها بكافة الوسائل محليا

 والدولية بها خدمة لالقتصاد الوطني . 
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 موضوع الرسوم والضرائب واألجور  .5

 

المدرجة  27/9/2116المنعقد بتاريخ  ثالث عشرباالجتماع الأ (  – 2رقم ) قرار اللجنة الفنية مناقشة 

 أدناه : 
 

يطلب من كافة الجهات التي تستوفي أجور أو رسوم أو ضرائب في كافة المنافذ الحدودية إعداد دراسة 

بشكل خاص ومقارنتها مع األجور والرسوم حسابات الكلفة لألعمال والنشاطات التي تقوم بها في المنافذ 

 والضرائب التي تستوفيها لبيان مقدار الزيادة والمبالغة فيها ولكي يتم تحديد القيمة المعقولة لهذه المبالغ.
 

 لم تردنا أية حسابات كلفة األجور أو الرسوم والضرائب . - 

 . 5/11/2116في  2/17287عرض كتاب مجلس محافظة البصرة المرقم بالعدد ش ح / -
 

 ( : 4بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها رقم ) 

 

بما أن الموانئ خاضعة لسطة القانون األتحادي بموجب الدستور فال يجوز تطبيق قوانين محلية صادرة 

ة يعن مجالس المحافظات داخل الموانئ ، عليه يتم التأكيد على الشركة العامة للموانئ من قبل األمانة التنفيذ

للجنة الوطنية لدراسة الموضوع جيداً من كافة النواحي آخذين بنظر األعتبار عدم تعارضه مع قانون 

 وتقديم الرأي النهائي له في األجتماع القادم للجنة الفنية . 2117الموازنة األتحادية لعام 

 فريق عمل إس اف المصاقين قحوادث الطرق الخارجيةموضوع   .6

في  37782عرض كتاب وزارة االعمار واإلسكان / مكتب وكيل الوزارة المرقم بالعدد        

رار قجابة على إومرفقه محضر نتائج اجتماع اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزارة االعمار  1/11/2116

يؤكد على المتضمن ) 27/9/2116المنعقد بتاريخ  ثالث عشرال( المتخذ باجتماعها 6) اللجنة الفنية رقم

أضافة الى دائرتي المشاريع واألمور الفنية مديرية المرور العامة والعامة للطرق والجسور كل من الهيئة 

في وزارة الصحة لسرعة حسم موضوع إنشاء مراكز لألسعاف الفوري وشرطة المرور على طرق 

لى قة بالسالمة المرورية عالمرور السريعة بأسلوب االستثمار تنفيذاً اللتزامات جمهورية العراق المتعل

الطرق وإتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي ( ، حيث رفض قرار اللجنة الفنية بعدم إمكانية قيام 

 المستثمرين بإنشاء المراكز لوجود أشكاالت قانونية .
 

 ( : 5بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها رقم ) 
 

الصمممحة لتقديم أحصمممائية عن عدد الوفيات والجرحى نتيجة حوادث  تكليف دائرة األمور الفنية في وزارة

الطرق في العراق سمممنوياً لغرض دراسمممتها في اآلجتماع القادم للجنة الفنية والخروج بتوصممميات مناسمممبة 

 .ترفع الى اللجنة الوطنية

 المواد التالفة والمرفوضة والمكدسة في الموانئ البحريةموضوع  .3
 

المتضمن أعادة توصية  5/12/2116( بأجتماعها الثالث عشر المنعقد في 6ة رقم )قرار اللجنة الوطني     

 ( الى اللجنة الفنية لغرض أعادة دراستها من الناحيتين الفنية والقانونية (.8اللجنة الفنية رقم )

 ( : 6بعد المناقشة إتخذت اللجنة الفنية قرارها رقم ) 
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الموضوع بشكل جيد من الناحيتين القانونية والفنية وتقديم التوصية تكليف الهيئة العامة للكمارك بدراسة 

 الى اللجنة الفنية بأجتماعها القادم لغرض دراستها وأتخاذ القرار المناسب بصدد الموضوع .

 

 موضوع الموانئ  .6

علقة حول الشكوى المت 27/9/2116 المنعقد بتاريخ ثالث عشرباالجتماع ال/ أ ( 7) قرار اللجنة الفنية رقم

زيادة المبلغ المستحصل من قبل شركة نافذ األردنية للخدمات اللوجستية وأدارة الشاحنات في ميناء أم ب

. حيث لم ترد األجابة من  ( أثنا عشر الف دينار12,111( ستة االالف دينار الى )6.111قصر من )

 لحد اآلن .الشركة العامة لموانئ العراق 

 ( : 7نية قرارها رقم ) بعد المناقشة إتخذت اللجنة الف

 

تؤكد اللجنة الفنية على الشركة العامة للموانئ لحسم الموضوع وتزويدنا بأجابتها النهائية لغرض مناقشتها 

في األجتماع القادم وإتخاذ القرار المناسب ، مع اإلشارة إلى أن هذه اللجنة ال تؤيد أضافة أي تكاليف 

 أخرى على البضائع والمستهلك.
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 لسادسالفصل ا

 االتفاقيات
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 : االتفاقيات  ادسالس الفصل 

مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي المعتمد من قبل منظمة االسكوا التابعة لألمم المتحدة 

 المتضمن :

 
 الدولية في المشرق العربيأتفاقية الطرق  .9

: تسهيل حركة النقل البري على الطرق الدولية في المشرق العربي وزيادة التعاون  هدف االتفاقية
والتبادل التجاري والسياحي فيما بين األطراف الداخلة في االتفاق عبر أنشاء وتطوير شبكة الطرق 

مراعاة شؤون البيئة وخالل فترة زمنية أقصاها الدولية التي تفي بحاجات النقل والمرور المستقبلية مع 
 عشرسنة. امسةخ  (95)

 

ويتوجب على العراق بموجب  6007( لسنة 51تمت المصادقة على االتفاقية بموجب القانون رقم )

كلم ( ووضع  1060أجمالي أطوال المحاور  االتفاقية أدامة وأنشاء محاور الطرق الدولية أدناه )

 . وصيانة شبكات الطرق الوطنية ءبأنشاطنية التي تتعلق ع الخطط الووضاألولويات لها عند 
 

 ورالمحM5   (لخليجادول  -الكويت  -صفوان  -البصرة  -السماوة  -بغداد  -موصل  -زاخو  -) تركيا  

 المحورM10   سوريا  (  -ربيعة  –موصل  –أربيل  –حاج عمران  -) ايران 

 المحورM15  رمادي ( -منفذ القائم  -منفذ البوكمال  –) حلب 

 المحورM30   سوريا  (  –منفذ الوليد  –) رطبة 

 المحورM40   االردن ( –طربيل  –رطبة  –الرمادي  –بغداد  –خانقين   –المنذرية  -) ايران 
 

 

  من الهيئة العامة للطرق والجسور  9/1/6099في  9075الوطنية بكتابها طلبت األمانة التنفيذية للجنة

ن لتعتمد دولياً مباللغتين العربية واإلنكليزية  9/90000تزويدها بنسخة من خارطة الطرق بمقياس رسم 

قبل السواح وسواق السيارات من مختلف الجنسيات ، ونوهت بأمكانية طبع الخرائط بالمقياس المطلوب 

ة ربية واإلنكليزية لكي تصبح خرائط دولية ، وقد بينت الهيئوذلك بتقسيمها الى عدة أقسام وباللغتين الع

مالية التخصيصات السعيها لطبع الخرائط ضمن المقياس المطلوب في ضوء األمكانات الفنية المتاحة و

عدم أستكمال مشروع الخرائط الرقمية  68/9/6099في  98995المتوفرة. وكما وبينت الهيئة بكتابها 

(GISلطرق العراق بسب ). ب خروج بعض المحافظات والمناطق خارج سيطرة الحكومة االتحادية 

 

 في  60999م المرق األمانة التنفيذية للجنة الوطنية تم التأكيد على وزارة النقل في اإلقليم بموجب كتاب

(  M10)ألعالمنا أجراءاتها في تنفيذ أالجزاء الواقعة ضمن محور الطريق الدولي  66/9/6099

موصل ( الواقعة ضمن  –أربيل  –حاج عمران  –موصل( ) ايران  -المتضمن أجزاء الطريق )زاخو 

 .أقليم كردستان  ولم يتم تزويدنا بأية تفاصيل عن الموضوع 
 

  تم تزويد منظمة االسكوا بموجب وثيقة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها

 M5نسب تنفيذ أتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي للمحاور )لخاصة بااالستبيانات بالسادسة عشر 

 ،M10  ،M15  ،M30   M40  ،M50  ) 158856بموجب كتاب قسم التعاون الدولي المرقم بالعدد 

 .   4/5/2116في 
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  تم عرض كتاب وزارة االعمار  61/9/6099خالل أجتماع اللجنة الوطنية الثامن المنعقد في

المعروض فيه  93/6/6099في  5965واإلسكان والبلديات / مكتب وكيل الوزارة المرقم بالعدد 

توصيات اللجنة الفنية المشكلة لدى الهيئة العامة للطرق والجسور لغرض دراسة إمكانية إخضاع القاطع 

( بناءاً على ما   Toll Road لتعريفية )( لنظام الجباية ا9الجنوبي من طريق المرور السريع رقم )

دراسة مقترح  حول 69/8/6095جاء بتوصية اللجنة الوطنية المتخذة بأجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 

( 9كتجربة أولية على طريق المرور السريع رقم )وأمكانية تطبيقه أستثمار الطرق السريعة تأجيرأو 

اهيم السيد إستبرق إبر، حيث بين سفوان على شكل قطاعات بين المحافظات  –البصرة  –بين بغداد 

الشوك الوكيل االقدم لوزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة بأن الدراسة المقدمة من الهيئة العامة 

نية أستثمار الطرق السريعة بسبب وضع العراق الحالي وعدم أستكمال للطرق والجسور تبين عدم أمكا

 تأهيل البنى التحتية للطرق السريعة والطرق البديلة االخرى.

 

 عرض كتاب وزارة االعمار تم  60/96/6099المنعقد في  الرابع عشر فنيةخالل أجتماع اللجنة ال

ومرفقه محضر نتائج اجتماع  9/99/6099 في 17786واإلسكان / مكتب وكيل الوزارة المرقم بالعدد 

( المتخذ باجتماعها 9جابة على قرار اللجنة الفنية رقم )إاللجنة الفنية المشكلة من قبل وزارة االعمار 

يؤكد على كل من الهيئة العامة للطرق والجسور المتضمن ) 67/9/6099الثالث عشر المنعقد بتاريخ 

دائرتي المشاريع واألمور الفنية في وزارة الصحة لسرعة حسم ومديرية المرور العامة أضافة الى 

موضوع إنشاء مراكز لألسعاف الفوري وشرطة المرور على طرق المرور السريعة بأسلوب االستثمار 

تنفيذاً اللتزامات جمهورية العراق المتعلقة بالسالمة المرورية على الطرق وإتفاق الطرق الدولية في 

ث رفض قرار اللجنة الفنية بعدم إمكانية قيام المستثمرين بإنشاء المراكز لوجود المشرق العربي ( ، حي

 أشكاالت قانونية .

 

  ف مة هواتوفريق عمل أعداد دراسة وتوصيات لتنفيذ منظتم عقد االجتماع الثاني ل 5/3/6099بتاريخ

 – وزارت االتصاالتة برئاسة األمين التنفيذي للجنة الوطنية وعضويالمشكل  طوارئ للطرق الخارجية 

بموجب  ) مديرية المرور العامة( الداخلية  ،الصحة  ،االعمارواالسكان )الهيئة العامة للطرق والجسور( 

رقم هاتف ، وكانت توصيات االجتماع بتحديد  10/96/6095في  6539/15979االمر الوزاري المرقم 

شركات النقال حول ذلك مع تحديد غرفة  تقوم هيئة االعالم واالتصاالت بالتنسيق مع نقال ثالث مراتب

هيئة االعالم واالتصاالت بموجب كتاب األمانة تزويد عمليات مشتركة برئاسة وزارة الداخلية ، وتم 

بتوصيات االجتماع ألخذ ما يلزم وأجابت بكتابها المرقم  3/5/6099في  95853عدد المرقم بالالتنفيذية 

بأقرار مبدأ الرقم الموحد من قبل مجلس األمن الوطني ضمن جلسته  66/9/6099في  5056/ت/7بالعدد 

وسيتم تشكيل فريق عمل فني إلعداد دراسة فنية متكاملة عن  69/5/6099( المنعقدة بتاريخ 60998)

والهيكلية والمتطلبات الفنية وطلبت تزويدها بدراسات مماثلة عن  الموضوع من حيث جهة االرتباط

المشروع في الدول األخرى لغرض االستفادة منها لتنفيذ المشروع ، وقد تم تزويد الهيئة بنماذج عن 

والعمل مستمر  منظومة هواتف الطوارئ على الطرق الخارجية في االتحاد األوربي والهند وأفريقيا ، 

زارة االتصاالت وهيئة االتصاالت واالعالم والدوائر االخرى لتخصيص رقم هاتف نقال بالتنسيق مع و

 ثالث مراتب.
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 مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي  .6

 

وتم  6117( لسنة 2تمت مصادقة العراق على أنضمام العراق الى مذكرة التفاهم بموجب قانون رقم )

 . 01/2/6112المذكرة حيز التنفيذ في دخول 
 

 

   م بالعدد المرق األمانة التنفيذية للجنة الوطنية بموجب كتاب/ مكتب الوزير أعالم وزارة االتصاالت تم

في الشركة  9السيد عبدالخالق كاظم عباس بوظيفة ضابط بحري /تسمية ب 69/9/6102في  7606

من قبل وزارة  هتشكيل المرادفريق العمل  فيعضو أرتباط وزارة النقل ك العامة لموانئ العراق

أستكمال متطلبات تنفيذ بنود المذكرة المتعلقة بوزارة االتصاالت المدرجة في أدناه  يتولىل االتصاالت

 :  الغرض لهذا وأجراء مسح ميداني مشترك من قبل المختصيين في كال الوزارتين
 

 إنشاء مركز مراقبة مدني )على أن يكون في موقع يخدم الغرض الذي أنشأ من أجله( وقريب من  .9

 البنى التحتية التابعة لوزارة االتصاالت لغرض تناقل البيانات بشكل سريع .    

 ( . Coast Earth Stationإنشاء مركز أقليمي ودولي يشمل محطة أرضية ساحلية ) .6

 ( خاص بالمشروع لتأمين متطلبات اإلنقاذ البحري  Data Centerإنشاء مركز قاعدة بيانات ) .1

 على أن يرتبط مستقبالً بالمركز الوطني لخزن المعلومات .    

 

   في 61379/ مكتب الوزير بموجب كتاب األمانة التنفيذية المرقم بالعدد وزارة االتصاالت تم مفاتحة

فريق العمل المشترك مع ممثلي وزارة االتصاالت الخاص فيما أذا تم تشكيل  عالمنا أل 3/8/6099

وما هي اإلجراءات المتخذة من قبله في باستكمال متطلبات المذكرة أعاله في مجال االتصاالت البحرية 

 .حالة تشكيله 

  زيارة  19/8/6099في  97919بكتابه / قسم التفتيش البحري بينت الشركة العامة لموانئ العراق
تصاالت مقر الشركة في البصرة والمفاصل ذات العالقة بطبيعة المهمة وتم دراسة موضوع وفد وزارة اال

االتصاالت البحرية وأعداد تقرير أولي حول المتطلبات االلزامية وسيتم عرضه على المراجع االدارية 
 لغرض التصديق واألقرار .

 
  في  19990 المرقم بالعددبكتابنا  حري/ قسم التفتيش البالشركة العامة لموانئ العراق تم التأكيد على
 مع ممثلي وزارة االتصاالت الخاصفريق العمل المشترك نتائج أجتماع لتزويدها ب 1/99/6099
 في مجال االتصاالت البحرية ولم ترد اإلجابة لحد اآلن . استكمال متطلبات المذكرة أعالهب

 

  على كتاب 67/9/6099في  7619المرقم بالعدد كتابها باألمانة التنفيذية للجنة الوطنية  جابة تمت إ
عدم أمكانية أختصار أو الذي بين فيه  5/9/6095في  61المرقم الصندوق العراقي للتنمية الخارجية 

 9983( لسنة 61تقليص أجراءات اإلدارات الكمركية في الموانئ كونها ملزمة وفق قانون الكمارك رقم )
تبسيط وموائمة القوانين من نص المذكرة والتي تنص على )أ( -3أن المادة )ب ، وأوضحت األمانة التنفيذية

واللوائح واإلجراءات التي ترعى عمليات الموانئ والمرافئ البحرية ومن ضمنها اإلجراءات الجمركية 
والصحية واإلدارية وذلك لتقصير مدة بقاء السفن في موانئها تماشيا مع اتفاقية تسهيل حركة المالحة 

تعني تطبيق النظام العالمي للحوسبة االلكترونية لألدارة الكمركية مثل نظام (  رية الدولية وتعديالتهاالبح
ASYCUDA . 
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   عن أستعداد شركة التأمين  60/9/6099في  9999الصندوق العراقي للتنمية الخارجية  بكتابه  بين

( من المذكرة 99( و)90المادتين ) ورد فيللتغطيات التأمينية في التأمين البحري كما العراقية العامة 

ل مع مالمتعلقتين بالتأمين البحري والتأمين على البضائع والسفن والتعويض البحري وتشجيع التعا

وكما رجت شركة التأمين الوطنية االيعاز الى تشكيالت وزارة النقل والدوائر ، الشركات الوطنية للتأمين 

ة مالئة مالية كافية لاليفاء بكافأستيرادية بالتعامل معها كون لديها الحكومية األخرى التي لديها عقود 

وكما ولديها مداوالت جارية مع شركة النقل البحري بألضافة الى شركات ، التزاماتها تجاه المؤمن لهم 

 أخرى .

  

   وبينت االتي :  67/9/6099في  69068أجابت األمانة التنفيذية للجنة الوطنية بكتابها 
 

ً بشركتي التأمين أن  .1 الموضوع يتعلق بكافة شركات التأمين الحكومية والخاصة وليس متعلقا

 الحكوميتين فقط .

أن الموضوع يتعلق بكافة الجهات التي تتعامل باإلستيراد والتصدير والترانزيت في العراق سواء . 2

 كانت حكومية أو خاصة وليس مع تشكيالت وزارة النقل فقط .

إجتماعات سابقة للجنة الوطنية تأشير ضعف نشاطات التسويق لشركات التأمين سبق وأن تم في  .3

العراقية الحكومية والخاصة مما أدى الى توجه المستوردين والمصدرين للتعاقد مع شركات تأمين 

أجنبية بدالً من العراقية وهناك مراسالت مع ديوان التأمين وجمعية التأمين العراقية الممثلة في 

 جنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة ونرافق ربطاً بعض المراسالت حول الموضوع .عضوية الل

 

  65/7/6099في  9597ورد كتاب الدائرة الفنية / أدارة شؤون الموانئ والنقل البحري المرقم بالعدد 

الخاص والمعنون الى شركتي النقل البحري والموانئ بدعم شركات التأمين الوطنية من القطاعين العام 

من خالل توفير التسهيالت الالزمة وتوجيه المستوردين الى ضرورة التأمين على بضائعهم لدى شركات 

 التأمين الوطنية للقطاعين العام والخاص للحفاظ على المال العام .

 

 في   19093،  69195،  7619المرقمة باألعداد على كتب األمانة التنفيذية  تم التأكيد
 هاارة الصحة بموجب كتابعلى التوالي الموجهة لوز 9/99/6095و 91/9/6095و  67/9/6099

المتعلقة بتسهيل أجراءات الفحص في الموانئ  أجراءاتهم لبيان 67/9/6099في  7619المرقم بالعدد 
 وفي مجال التلوث البحري .

 

  بأنها على تواصل  99/6/6099في  1659بينت الشركة العامة لموانئ العراق بكتابها المرقم بالعدد

 ROMPEمستمرمع التشكيالت ذات العالقة والمتابعة من خالل المنظمة اإلقليمية كحماية البيئة البحرية 

ً في أعداد الخطة الوط ت نية لمكافحة األنسكباالمنبثقة من أتفاقية الكويت مع الذكر بأن الموانئ طرفا

 النفطية والتي يتم أعدادها بمساعدة منظمة جايكا اليابانية .

 

  بالتأكيد على  69/8/6099في  170بكتابه المرقم بالعدد وزارة البيئة في  مكتب الوكيل الفنيبين
ع اإلشارة محماية البيئة البحرية من التلوث سواء بالمواد الخطرة والضارة أو التلوث بالزيت المنسكب ، 

بمالحقها الستة والتي تعتبر  71/87ضرورة المصادقة الرسمية للعراق على أتفاقية ماربول  على
 ، وكما أشارالى ضرورة اإلشارة الىاألتفاقية األم لحماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن 

 التي تأسس من خاللها في عام   ROMPEأن العراق عضو في المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية 
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حيث تعد منطقة بحر روبمي منطقة بحرية  مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ) ميماك ( 9986
عقد إجتماع  تنسيقي مع ممثلي الشركة العامة للموانئ وكما طلب خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية . 

 المتعلقة بوزارة البيئة  . لغرض إستكمال متطلبات تنفيذ بنود المذكرة
 

  وهما السيد عبدالخالق جميل ناصر )ر.مهندسين أقدم ( والسيد  ممثلي الشركة العامة للموانئتم تسمية
لعضوية فريق التباحث بموجب كتاب الشركة المرقم بالعدد عبدالخالق كاظم عباس )م. رئيس ضباط( 

العدد المرقم ب الممثلين بكتاب األمانة التنفيذيةوتزويد وزارة البيئة بأسماء  69/9/6099في  98587
مع طلب الشركة بأنضمام االجتماع التنسيقي ومكان عقد لغرض تحديد موعد  9/90/6099في  68969

 خبراء في مجال أتفاقية ماربول وأتفاقية مياه الصابوره .
 

 ت الرسمية بأوليات المخاطبا تم تزويد دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية / وزارة البيئة
مع مكتب الوكيل الفني للوزارة حول الموضوع مع صورة عن مذكرة التفاهم بكتاب األمانة التنفيذية 

للتنسيق مع الوزارة والشركة العامة للموانئ بشكل مباشر  1/99/6099في  19996المرقم بالعدد 
 حول الموضوع .

 

 نة كيمياويات وتقييم المواقع الملوثة بكتاب األمانة التنفيذية للجتم مفاتحة وزارة البيئة / قسم مراقبة ال
لتسمية ممثليها  لغرض تحديد موعد االجتماع ، ولم  95/96/6099في  15396الوطنية المرقم بالعدد 
 ترد اإلجابة لحد اآلن .

 

 
 اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .4

 . 6103لسنة  42االتفاقية بموجب القانون المرقم تمت المصادقة على  

 
( الخاص بالتصديق 33: أستناداً الى قرار رئاسة الجمهورية )متابعة تنفيذ االتفاقية لجنةقرار تشكيل  -أ

( المبغ الينا بموجب كتاب الدائرة القانونية / قسم  6091( لسنة 39على )قانون تصديق االتفاقية  رقم )

تم تشكيل اللجنة بموجب االمر الوزاري المرقم   . 5/9/6093في  5996المرقم بالعدد االتفاقيات والعقود 

لكون النقل البحري يشكل )  برئاسة الشركة العامة للنقل البحري 61/7/6093في  5800/69870

الجهات المدرجة أدناه لمتابعة تنفيذ االتفاقية المصادق عليها و  (النسبة األكبرفي أنماط نقل البضائع

 :6091( لسنة 39بموجب القانون رقم  )
 

 الشركة العامة للنقل البحري / رئاسة اللجنة 

 الدائرة الفنية في وزارة النقل 

 الشركة العامة للنقل البري

 الشركة العامة للسكك الحديد

 الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية 
 

منطقة االسكوا خالل أجتماعها الخامس المنعقد أشارة الى قرار اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في 

افة أض، من الهيئة العامة للكمارك لعضوية اللجنة أعاله مختص  عضو يتم أضافة 61/96/6093بتاريخ 

 وحسب االمر الوزاري الملحق . الى ممثل عن الشركة العامة للتأمين الوطنية 
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 تتولى اللجنة المهام التالية :  المهام : -ب

  مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .وضع قواعد 

 . منح التراخيص لمتعهدي النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية 

  وضع صيغة عقد النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية 

 وضع صيغة وثيقة النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية 

 ومتابعة تطبيق احكام وبنود االتفاقية  مراقبة 

   
على الغاء االمر الوزاري  10/96/6095حصلت موافقة السيد الوزير في  تشكيل لجنة جديدة :.  ج

الوزارية الملحقة المعدلة له  واالوامرلجنة الخاص بتشكيل ال 61/7/6093في  5800/69870المرقم  

 ، وتكليف الدائرة القانونية ودائرة العقود والتراخيص في الوزارة على اآلتي : 
 

 تكليف الدائرة القانونية بوضع ما يأتي بموجب أحكام االتفاقية :  .0

 وضع قواعد مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .  -أ

 متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . وضع صيغة عقد النقل -ب

 وضع صيغة وثيقة النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . -ت
 

 تكليف دائرة العقود والتراخيص بما يأتي بموجب أحكام االتفاقية : .6

 منح التراخيص لمتعهدي النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . -أ

 تطبيق أحكام وبنود االتفاقية .مراقبة ومتابعة  -ب
 

 تحديد سقف زمني لتنفيذ ما مطلوب في الفقرتين أ ، ب أعاله وكما يأتي : .3     
 . 10/3/6099فقرة )أ( : في موعد أقصاه          
 فقرة )ب( : تحديد مدة أصدار قرار مناسب بمنح الترخيص خالل أسبوع واحد من تاريخ تقديم          

 الطلب .                            

بإلغاء مضمون األوامر الوزارية  60/9/6099في  393/9981 الوزاري المرقم بالعدد  تم أصدار االمر

 .  المشار اليها أعاله الخاصة بتشكيل اللجنة السابقة وتكليف الجهات المذكورة أعاله بمهامها

 

 بموجب مذكرة األمانة التنفيذية المرقمة بالعدد االتفاقيات والعقودالدائرة القانونية / قسم  تم مفاتحة   -

مانة األ عالمنا فيما إذا تم إيداع وثيقة انضمام العراق الى االتفاقية أعاله  لدىأل 96/3/6099في  990

ســيا آاألمانة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي العامة لجامعة الدول العربية 

وتم التأكيد ثانية  ( من الفصل العاشر من االتفاقية.47( و )44) اإلسكوا (  وذلك بموجب المادتين )

 . 16/6/2116في  151بموجب مذكرتنا 

 

كتاب وزارة  60/9/6099في  916بمذكرتها  الدائرة القانونية / قسم االتفاقيات والعقودأحالت إلينا   -

ومرفقه مذكرة  8/3/6093في  9656/ جامعة عربية /9/3الخارجية / الدائرة القانونية المرقم بالعدد 

بشأن االفادة حول قيام جمهورية  6/3/6093في  9999/5األمانة العامة لجامعة الدول العربية المرقمة 

 . 99/1/6091تفاقية موضوع البحث بتاريخ العراق بإيداع وثيقة التصديق على األ
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 958تم مفاتحة الدائرة القانونية / قسم االتفاقيات والعقود بمذكرة األمانة التنفيذ للجنة الوطنية المرقمة   -

أعالمنا فيما إذا تم إيداع وثيقة انضمام العراق الى االتفاقية أعاله  لدى األمانة التنفيذية  61/9/6099في 

 .للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آســيا ) اإلسكوا (  

 

كتاب وزارة  1/8/6099في  953بمذكرتها  الدائرة القانونية / قسم االتفاقيات والعقودأحالت إلينا  -

المبين فيه  97/7/6099في  6969/جامعة عربية / 9/3رجية / الدائرة القانونية المرقم بالعدد الخا

لجنة األمم األمانة التنفيذية لبعدم وجود ما يشير الى قيام الدول بأيداع وثيقة االنضمام الى االتفاقية لدى 

 .المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آســيا ) اإلسكوا (

 

لقانونية اصيغتي )وثيقة نقل ومسودة عقد نقل ( اللذين تم صياغتهما من قبل الدائرة وردت صورة عن   -

وتم أحالة صورة  90/3/6099في  565بموجب مذكرتها المرقم بالعدد / قسم االتفاقيات والعقود 

عنهما الى دائرة العقود والتراخيص / الشعبة القانونية بموجب مذكرة األمانة التنفيذية للجنة الوطنية 

وتم أحالة صورة عنهما أيضاً الى الدائرة الفنية / أدارة شؤون النقل البري  . 98/3/6099في  995

 الرآي . نلبيا 99/3/6099في  900ة األمانة التنفيذية المرقمة بالعدد بموجب مذكر

 

 69/9/6099في  566الدائرة الفنية / أدارة شؤون النقل البري بمذكرتها المرقمة بالعدد جابت أ -

 . بتوحيد اإلجاباتبمفاتحتها تشكيالت الوزارة المعنية لبيان رآيها والمتابعة مستمرة من قبلها 

 

 10/9/6099في  518الدائرة الفنية / أدارة شؤون النقل البري بمذكرتها المرقمة بالعدد  أحالت الينا -

 صيغتي )وثيقة نقل ومسودة عقد نقل (بخصوص  مالحظاتهاأجابات تشكيالت الوزارة المتضمنة 

 991تها كربمذ قسم االتفاقيات والعقودوبدورها قامت األمانة التنفيذية بأحالتها الى الدائرة القانونية / 

 91/7/6099في  931ألخذ ما يلزم ، وأجابت الدائرة أعاله بمذكرتها المرقمة بالعدد  5/7/6099في 

تشكيالت الوزارة .وتم أحالة الموضوع الى الدائرة بضرورة التنسيق مع الدائرة الفنية حول مقترحات 

 ألخذ ما يلزم من قبلها. 98/7/6099في  976الفنية بموجب مذكرة األمانة التنفيذية المرقمة بالعدد 

 

ضرورة  7/9/6099في  991 الدائرة الفنية / أدارة شؤون النقل البري بمذكرتها المرقمة بالعددبينت   -

 صيغتي )وثيقة نقل ومسودة عقد نقل (أشراك الدائرة القانونية في عملية األضافة أو الحذف على 

والتنسيق 6/9/6099في  9981األمر الوزاري الصيغتين بموجب  كونها أحد األطراف المكلفة بأعداد

مع الدائرة الفنية في هذا المجال . وقد تم مفاتحة الدائرة القانونية من قبل األمانة التنفيذية بموجب 

 للتنسيق المشترك بشأن مالحظات تشكيالت الوزارة. 8/9/6099في  669 مذكرتها المرقمة بالعدد

 

تشكيل لجنة  69/9/6099في  763بمذكرتها  التفاقيات والعقودقسم اأقترحت الدائرة القانونية /    -

برئاسة ممثل عن الدائرة الفنية وعضوية تشكيالت الوزارة  نقل ومسودة عقد نقلال تتولى تدقيق وثيقة

التي قدمت مالحظاتها بخصوصهما . وتم أحالة المقترح الى الدائرة الفنية بموجب مذكرة األمانة 

وتم التأكيد ثانية على الدائرة أعاله بموجب مذكرة ، ألخذ ما يلزم  69/9/6099في  639التنفيذية 

 59وتمت اإلجابة من قبل الدائرة الفنية بموجب مذكرتها  8/9/6097في  7المرقمة األمانة التنفيذية 

 بأنها بصدد تشكيل لجنة لدراسة تلك المالحظات . 61/9/6097في 
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 السكك الحديد الدولية في المشرق العربي  اتفاق .1

القانون بموجب  على االنضمام لالتفاق 06/00/6101عقدة بتاريخ صادق مجلس  النواب بجلسته المن
 . 6101( لسنة 13رقم )

 

في  91تم مفاتحة الدائرة القانونية وقسم التعاون الدولي بموجب مذكرة األمانة التنفيذية المرقمة بالعدد   -

لمفاتحة وزارة الخارجية / الدائرة القانونية لغرض أعداد وثيقة االنضمام الى االتفاق  65/6/6099

وتم التأكيد على  ( من نص االتفاق  . 3وأيداعها لدى األمانة العامة لألمم المتحدة أستناداً الى المادة ) 

أستكمال وثيقة أنضمام جمهورية  فيما أذا تمألعالمنا  99/3/6099في  909الدائرة القانونية بمذكرتنا 

 .العراق الى األتفاق أعاله من قبل وزارة الخارجية / الدائرة القانونية 

 
أجابة وزارة  17/4/2116في  535بينت الدائرة القانونية في وزارة النقل بمذكرتها المرقمة بالعدد    -

 بأنه سيتم أعداد وإيداع وثيقة28/1/2116في  345/إنضمام / 9/4الخارجية / الدائرة القانونية بكتابها 

المشرق العربي والملحقين المرفقين به العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في جمهورية انضمام 

الرسمية وفقاً  الوقائع العراقيةحال نشر القانون في جريدة  2115( لسنة 53إستناداً الى القانون المرقم )

 .للسياقات القانونية المتبعة 

 

سعادة  الىمن السيد وزير النقل / رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة تم توجيه رسالة  -

االمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية  -الدكتورة ريما خلف / وكيلة األمين العام لألمم المتحدة 

في  95791م بالعدد والتي أحيلت بموجب كتاب قسم التعاون الدولي المرقلغرب آسيا )اسكوا( 

الى وزارة الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية لغرض تأمين أيصالها الى  68/3/6099

أتخاذ اإلجراءات الالزمة إلجراء تعديل اللجنة أعاله لغرض  الى يصال الرسالةسفارتنا في بيروت وأ

 داخل جمهورية العراق ليكون كما يأتي :  30على المحور رقم س 

طريبيل بطول  –وذلك بدالً من المسار السابق ) الحقالنية ( كم  300منفذ طريبيل  بطول  –الرمادي )

 .كم ( 165

حيث تم أنجاز التصاميم األولية ودراسة الجدوى االقتصادية والفنية للمسار الجديد المشار إليه آنفاً منذ 

 .6090عام 

 

 35795/5/6099المرقم بالعدد  ت والمؤتمرات الدوليةوزارة الخارجية / دائرة المنظماوقد وردنا كتاب 

بأيصال الرسالة الى سفارتنا  99/5/6099في  915مرفق مذكرة قسم التعاون الدولي المرقمة بالعدد 

 في بيروت ألجراء الالزم .

 

 8/1/2117( في 8تم التأكيد على الدائرة القانونية في وزارة النقل بموجب مذكرتنا المرقمة بالعدد ) -

ألعالمنا فيما أذا تم أستكمال وثيقة أنضمام جمهورية العراق الى األتفاق أعاله من قبل وزارة الخارجية / 

الصادر في في  4397الدائرة القانونية بعد أن تم نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بالعدد 

 . 2116شباط  15
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القانونية بموجب كتاب الدائرة القانونية في وزارة النقل المرقم تم مفاتحة وزارة الخارجية / الدائرة  -

في  58موضوع وتمت اإلجابة بمذكرتها المرقمة ألعالمنا ما آل اليه ال 15/1/2117في  6313بالعدد 

بأن العراق أصبح طرفاً في االتفاق  23/1/2117في  471ومرفقها كتاب وزارة الخارجية  31/1/2117

نضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة  أستناداً إلى ما جاء بكتاب الممثلية الدائمة بعد أيداع وثيقة اال

 .  31/6/2116في  818لجمهورية العراق / نيويورك ذي العدد ع خ/
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 : االسكوا  سابعال فصللا
 

  المنعقدة في القاهرة/ متاق ة ما تم أنجا ه من توصياك لجنة النقل لالسكوا في دورتها السادسة علر

 : 64/00/6101 - 63جمهورية مصر العربية يومي 
 

بسبب عدم توفر تخصيصات مالية  في الوزارة ، وقد مثل ( 99)لم يشارك العراق باجتماعات الدورة  -

العراق في االجتماعات السيد حيدر الكرعاوي الملحق التجاري في السفارة العراقية في جمهورية 

القاهرة ، وقد أرسلت الينا التوصيات الصادرة عن أجتماعات لجنة النقل بموجب كتاب وزارة التجارة 

 . 95/96/6095في  6/96698/ دائرة العالقات االقتصادية الخارجية بالعدد ظ

( من توصيات االجتماع التي نصت على تسمية منسق وطني ممثالً عن جمهورية 66رة )إشارة الى الفق  -

مع األمانة التنفيذية للمنظمة في مشروع المنصة االلكترونية لنظام النقل المتكامل في العراق للتعاون 

الدارسات و. تم تسمية المهندس مصطفى عبدالخضر عبد الصاحب مسؤول شعبة التخطيط الدول العربية 

ووحدة تكنولوجيا المعلومات في األمانة التنفيذية للجنة الوطنية ممثالً عن العراق في المشروع أعاله 

، وقد تم أعالم وزارة الخارجية بذلك  65/9/6099في  516/7013بموجب االمر الوزاري المرقم 

ي بيروت بموجب كتاب وتم ابالغ سفارتنا ف 68/9/6099في  7337بموجب كتاب قسم التعاون الدولي 

 90/6/6099في  965/ب/8/5/8وزارة الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية المرقم بالعدد 

 لغرض ابالغ منظمة االسكوا بذلك.

( من توصيات االجتماع تم ملء االستبيان الخاص بمسح أوضاع السالمة 97أشارة الى توصية رقم ) -

 99/9/6099في  6318ر العامة بموجب كتابها المرقم بالعدد المرورية من قبل مديرية المرو

 مديرية اإلحصاء الجنائي بموجب –) بأستثناء بعض المعلومات التي تم المطالبة بها من وزارة الداخلية 

الجهاز المركزي لإلحصاء بموجب  –ووزارة التخطيط  65/9/6099في  7099كتابنا المرقم بالعدد 

( وتم تزويد وزارة الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات  65/9/6099في  7098كتابنا المرقم بالعدد 

وتم اجراء الالزم من  65/9/6099في  7093الدولية  بنسخة منه بموجب كتاب قسم التعاون الدولي 

 90في  961/ب/8/5/8قبل وزارة الخارجية ومفاتحة سفارة العراق في بيروت بموجب كتابها 

  ها الى منظمة االسكوا .لغرض أرسا 6/6099/
 

صورة عن البند  7/9/6099في  5503تم تزويد مديرية المرور العامة بموجب كتابنا المرقم بالعدد  -

السادس )د( من جدول أعمال االجتماع المشار اليه أعاله ومرفقه تعليقات األمانة التنفيذية لمنظمة االسكوا 

 .ومسودة أعالن برازيليا بشأن السالمة المرورية على الطرق 
 

     95890 العددببكتاب األمانة التنفيذية للجنة الوطنية المرقم تم مفاتحة وزارة التخطيط / مكتب الوزير  -

التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في منظمة االسكوا في  من (61الفقرة )بخصوص  3/5/6099 في

دورتها السادسة عشر والتي نصت على )) حث الدول األعضاء على دمج المشاريع واالستراتيجيات 

هاتها التجارية لشاملة وتوجالمعنية بتطوير شبكات النقل في أستراتيجيات وسياسات التنمية االقتصادية ا

في  99953وبينت الوزارة بكتابها  .ل التي سبق لها أن قامت بذلك (( ألخذ ما يلزم بشأنها أقتداًء بالدو

بأن ستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية أولت أهتمام كبير بتطوير دور قطاع النقل في  63/5/6099

في هذا القطاع بأختالف مجاالته ووضع وتنفيذ  األقتصاد العراقي من خالل دمج المشاريع المنفذة
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السياسات القطاعية المعنية بنهوض قطاع النقل وبناء شبكة متكاملة وكفوءة وضمان األستخدام الفاعل 

 والكفوء لقطاع النقل وبما يعمل على تقديم أفضل أداء أقتصادي ممكن وتقديم الخدمات للمواطنين .

 

عادة الى سمن السيد وزير النقل / رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة تم توجيه رسالة  -

 االمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية -الدكتورة ريما خلف / وكيلة األمين العام لألمم المتحدة 

درة عن لجنة اومرفقها اإلجابات المطلوبة بموجب وثيقة متابعة تنفيذ التوصيات الصلغرب آسيا )اسكوا(

 النقل في دورتها السادسة عشر كما موضح في األدنى : 
 

 M5 ،M10 ،M15 ،M30أستبيان نسب تنفيذ أتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي للمحاور ) .9
،M40،M50  مرفق أ  6(  ، ملحق 

 مرفق ب .   6أستبيان نسب تنفيذ المحورين ذوي األهمية في أتفاق الطرق ، ملحق   .6
( لسنة 51تم أصدار القانون رقم ) –أستبيان نسب تنفيذ أتفاق السكك الحديدية في المشرق العربي  .1

 مرفق ج . 6، ملحق  انضمام العراق الى االتفاقب  6095
أستبيان إنشاء وتفعيل اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في البلدان األعضاء في االسكوا مع  .3

 مرفق د . 6( ، ملحق 9مرافقات عدد )
 مرفق ز . 6أستبيان مسح وضع السالمة الطرقية في البلدان األعضاء ، ملحق  .5
 مرفق هـ . 6التقرير الوطني حول أوضاع الهياكل المؤسسية والتشريعات لقطاع النقل ، ملحق  .9
 استبيات تنفيذ خطة العمل المعتمدة بشأن البند الخامس من مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل .7

 البحري المشرق العربي .
 .  1( ، ملحق 5) مع المرافقات جداول عدد  6095تقريرعن أهم تطورات النقل للعام  .8

 

الى وزارة  68/3/6099في  95791أحيلت بموجب كتاب قسم التعاون الدولي المرقم بالعدد وقد 

 سفارتنا في بيروت وأيصالالخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية لغرض تأمين أيصالها الى 

أحالتها الى السفارة بموجب كتابها . وقامت وزارة الخارجية بدورها الرسالة الى اللجنة أعاله

 . 99/5/6099في  399/ب/8/5/8

 

تم تزويد األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بكتاب األمانة التنفيذية للجنة الوطنية  -

 IG.3/3( Part1 2015)بالوثيقة المرقمة 69/1/6099 في 9659المرقم بالعدد 

ESCWA/EDID/     

الوضع الراهن للجان الصادرة عن منظمة االسكوا والمتضمنة تقريراً عن )  19/8/6095المؤرخة في 

، حيث تم عرض  6093( لغاية نهاية عام  الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في الدول األعضاء في االسكوا

ل أجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة النقل في االسكوا التي عقدت في القاهرة للفترة من التقرير خال

61-63/99/6095 . 

 

المعنون الى وزارة  99/8/6099في  63599بموجب كتاب قسم التعاون الدولي المرقم بالعدد   -

 السيد وزير النقل / رئيسالخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية لغرض تأمين أيصال رسالة 

الدكتورة ريما خلف / وكيلة األمين العام لألمم الى اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة الموجهة 

ج واحد ومرفقها قرص مدماالمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اسكوا(  -المتحدة 

سكوا يذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة األيتضمن التقرير السنوي الخاص باألمانة التنف

 .الى اللجنة أعاله  هاسفارتنا في بيروت وأيصال الى 6095لعام 
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  ( المنعقدة في القاهرة / 07أجتماعات دورة ) 64/0/6107 - 63جمهورية مصر العربية يومي : 

 

الذي يضم السيد هالل عبدالرضا عبود القريشي / األمين التنفيذي العراق وفد جمهورية لم يشارك       

باجتماعات الدورة للجنة الوطنية والسيد يوسف حامد بندر / ربان في الشركة العامة لموانئ العراق 

اداً استنضيق الوقت  جمهورية مصر العربية بسببعدم الحصول على تأشيرات الدخول الى لأعاله 

 .99/9/6097في    3913/9888 لالمر الوزاري المرقم

 

  الدورة التدريبية في أ ار ملروع إنلاء نظام م لوماك جغرافية  منصة الكترونية لمتاق ة تنفيذ 

 :مكوناك نظام النقل المتكامل في الدول ال رقية

المهندس مصطفى عبدالخضر عبد الصاحب مسؤول شعبة التخطيط والدارسات لم تتم مشاركة      

ووحدة تكنولوجيا المعلومات في أمانتنا التنفيذية للمشاركة في الدورة التدريبية في أطار مشروع إنشاء 

نظام معلومات جغرافية كمنصة الكترونية لمتابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في الدول العربية 

كونه المنسق  6097/ 66/9تي تنظمها منظمة االسكوا في جمهورية مصر العربية / القاهرة بتاريخ ال

الوطني وممثالً عن جمهورية العراق مع األمانة التنفيذية لمنظمة االسكوا في مشروع المنصة 

بسبب عدم حصوله على سمة الدخول الى جمهورية االلكترونية لنظام النقل المتكامل في الدول العربية 

في    633/5909بموجب االمر الوزاري المرقم مصر العربية عن طريق وزارة الخارجية 

90/9/6097. 
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 لثامنالفصل ا
 اهم المواضيع والمقترحات 

 اللجنتين الوطنية والفنيةمن قبل 
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 فريق عمل توحيد الوثائق في المنافذ الحدودية)نموذج الوثيقة الموحد قين الكمارك والضرائب( . -1

 

 االجراء المتخذ رقم القرار
اجتماع اللجنة الفنية الرابع بتاريخ  القرار:
00/00/6104 

في  6666/01771رقم وتاريخ االمر الوزاري: 
 62/01/6101في  0102/31144و 07/3/6101
 01/06/6101في  0632/33167و

بحث االجراءات الفنية الالزمة  : مهام فريق العمل

لتوحيد االجراءات بوثيقة موحدة تشمل كشف 

والتصريحة الكمركية  المحتويات )المنافيست(

والتأمينات الضريبية مع   العمل على اعتمادها 

 بالصيغة االلكترونية.

/ مدير عام  السيد وميض خالد حمد/ رئيس اللجنة .9

 /الهيئة العامة للكمارك/وزارة المالية

/ الشركة العامة للنقل السيد عبدالرزاق عيدان علي  .6

 البري/وزارة النقل 

/ مدير قسم المكاتب/مدير السيد اركان سعيد ياسين .1

 فرع التأمين البحري وكالة / شركة التأمين الوطنية  

/ م.مدير قسم االعمال  السيد جمهور سمير سربت .3

 التجارية / الهيئة العامة للضرائب

الهيئة العامة /السيد ضياء كامل جودي / م.مدير .5

 للضرائب

الهيئة العامة /السيد رياض حاتم عبيد/مبرمج اقدم .9

 للضرائب

/حقوقي/الشركة العامة للنقل السيد محمد علي مجلد .7

 البري

/ر.مهندسين/م.مدير قسم السيد احمد عودة عبود .8

 البحوث/وزارة النقل

/مشاور قانوني مساعد/مقرر السيد جاسم محمد خلف .1
 اللجنة/االمانة التنفيذية/وزارة النقل

 93/3/6095عقد االجتماع االول  -
 69/3/6095عقد االجتماع الثاني  -
 93/9/6095االجتماع الثالث عقد -
 وصدرت التوصية )ضرورة القيام بزيارة ميدانية لمينائي ام قصر الشمالي والجنوبي( 10/8/6095عقد االجتماع الرابع  بتاريخ  -
ار )تم االطالع على كيفية ادخال المعلومات الى الحاسبة واصد 9/9/6095تمت زيارة لجنة توحيد الوثائق الى محافظة البصرة بتاريخ -

 التصريحة الكمركية وزيارة الى ادارة النقل البري والهيئة العام للضرائب وكيفية ملئ المعلومات حول البضائع الواردة الى الميناء(
اللجنة لم تتوصل الى توحيد الوثائق كل من التامينات الضريبية والكمركية والنقل البري  98/96/6095عقد االجتماع الخامس  -

لالسباب انه كل جهة تعمل وفق قانون خاص بها، مع االشارة الى ان يمكن توحيد وثائق الضرائب والكمارك وغيرها من الرسوم 

 لكونهما من وزارة واحدة هي المالية .

 .5/11/2115في  31819تم التاكيد على فريق العمل بموجب كتابنا المرقم  -

مع الضريبة بنموذج مع عدم امكانية دمج وثيقة المنافيست  وتم تنظيم محضر من قبل اللجنة يتضمن امكانية دمج وثيقة الكمرك -

 وسيعرض على اللجنة الفنية . 29/12/2115واجور الموانئ بتاريخ  

ومرفقه نسممممممخة التصممممممميم االلكتروني النهائي للوثيقة  13/3/2116في  3915اعلمتنما الهيئمة العماممة للكمارك بموجب كتابها المرقم  -

 الرسوم الكمركية واالمانات الضريبية .الموحدة والخاصة باستيفاء 

باعتماد توصمممميات  اللجنة الفنية لتسممممهيل النقل  17/5/2116في  17123تمت مفاتحة الهيئة العامة للضممممرائب بموجب كتابنا المرقم  -

 (:2قرار رقم) 11/5/2116والتجارة في اجتماعها الحادي عشر المنعقد بتاريخ 

الكمركي واالسممتقطاع الضممريبي مع تقديم الهيئة العامة للضممرائب توضمميح رسمممي عن اسممباب ادراج  اعتماد النموذج الموحد للبياناوال :

 اسم االم والزوجة وكيف سيتم التعامل في هذا الموضوع مع االشخاص المعنويين)الشركات والمكاتب(.

 ئم والعمل مستمر فيه.تثبيت رقم البطاقة الوطنية الموحد في البيان الكمركي طالما ان هذا المشروع قاثانيا :

تقوم الهيئة العامة للضمممممرائب بتحديث النظام الضمممممريبي في العراق ومنح كل مواطن الرقم الضمممممريبي يرافقه مدى الحياة وكما هو ثالثا :

 الياً.ح معمول به في دول العالم وان تتم المباشرة بهذا الموضوع بمنح موظفي الدولة الرقم الضريبي طالما يتم استقطاع الضرائب منهم

 .1/6/2116في  1186س/61اجابت الهيئة العامة للضرائب بموجب كتابها ذي العدد  -

 يعتمد اسم االم اضافة الى عناصر الهوية االخرى للحد من ظاهرة تشابه االسماء-1

 ( من توصيات اللجنة الفنية بتثبيت رقم وطني موحد.2نؤيد ماجاء بالفقرة)-.2 

 الضريبي ونحن بصدد موافقة الجهات العليا للمباشرة بتنفيذه واصدار الهوية الضريبية.تم انجاز دراسة الرقم -3

( المتخذ باجتماعها الحادي عشممممر المنعقد 9صممممادقت اللجنة الوطنية لتسممممهيل النقل والتجارة في منطقة االسممممكوا بموجب قرارها رقم )-

 . 4/8/2116بتاريخ 

 نسخة من القرار اعاله. 1/12/2116في  17516المرقم بالعدد  طلبت الهيئة العامة للكمارك بموجب كتابها-

 .8/12/2116في  34716تم تزويد الهيئة العامة للكمارك بصورة من القرار اعاله بموجب كتابنا المرقم بالعدد  -
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 اجور الفحص االش اعي في عقد و ارة الصحة والبيئة الجديد. -7

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجتمداع ال داشددددددر للجنددة 

الدددددددو دددددددنددددددديدددددددة فدددددددي 

75/5/7016 

 ( :6قرار )

ال امة اجاقة االمانة 

لمجلس الو راء /دائرة 

المتاق ة والتنسيق 

الحكومي و لب اعادة 

النظر قاجور الفحص 

المحددة قموجب ال قد 

الموقع والبالغة 

( دينار 100,000)

مائة الف دينار لكل 

شاحنة نقل ألرتفاعها 

قلكل  بير جدا  ولتأثيرها 

السلبي على اقتصاد البلد 

وتسببها قزيادة االعباء 

لك ويتم ذلك على المسته

من  الل اجراء تحليل 

حساقي دقيق لتكاليف 

الفحص الحقيقية وتحديد 

االجور الم قولة على 

 ضوئها.

 

 بما يلي: 21/2/2116في  13/2214اعلمتنا المديرية العامة للمنافذ الحدودية بموجب كتابها المرقم ذي العدد ح/ -

(دينار مائة الف دينار عن كل شمممماحنة تم تثبيتها وتحديدها 111,111احتسمممماب اجرة الفحص والبالغة )بما يخص كتاب وزارة البيئة/مركز الوقاية من االشمممعاع ان  .1

 دون الرجوع الى الية احتساب دقيقة قياسا بالخدمة المقدمة مما يسبب للتاجر او الشركات المستوردة عبئا ماليا.

 تم االطالع عليها في عرض الشركة المستثمرة وتؤدي ذات الفحص )الفحص االشعاعي(.أ. ان االجهزة الموجودة لدى الهيئة العامة للكمارك تكافئ االجهزة  .2

 ولكافة المنافذ الحدودية .  (M-60 (RAD NUKE)ب. تم تزويد مديريتنا بمنظومات فحص نوع)

 ج. نؤيد بان مركز الوقاية من االشعاع هي الجهة المخولة قانونا للقيام باجراءات الفحص االشعاعي.

(مائة مليون دوالر امريكي وماهي 111,111,111بين العقد المبرم بين وزارة الصممممممحة والبيئة والشممممممركة المسممممممتثمرة تفاصمممممميل صممممممرف مبلغ العقد البالغ ). لم ي3

 المستلزمات واالبنية التي ستوفرها الشركة للبوابة .

االيعاز الى وزارة الصمممحة والبيئة /مركز الوقاية من االشمممعاع ألعادة النظر بالعقد  . مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة المتابعة والتنسممميق الحكومي لغرض4

 ألنتفاء الحاجة اليه.

 : 29/3/2116في  67تمت موافقة معالي السيد الوزير /رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة على اصل مذكرتنا المرقمة ذي العدد  -

 اشر للجنة الوطنية  ألتخاذ التوصية المناسبة بصدده ورفعها لالمانة العامة لمجلس الوزراء.. بعرض الموضوع في االجتماع الع1

العقد  في توقيع.  مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة المتابعة والتنسممممميق الحكومي بشمممممكل عاجل لغرض االيعاز الى وزارة الصمممممحة والبيئة للتريث 2

 االستثماري .

بانه سيتم عرض الموضوع مدار البحث  8/3/2116في  11911االمانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي بموجب كتابنا المرقم تمت  مفاتحة  -

 ه.ناسبة بشأنفي اجتماع اللجنة الوطنية العاشر يرجى االيعاز الى وزارة الصحة والبيئة للتريث في توقيع العقد االستثماري لحين اتخاذ التوصية الم

في  8/3/1/12/7443تم االيعمماز الى وزارة الصممممممحممة والبيئممة بموجممب كتمماب االمممانممة العممامممة لمجلس الوزراء/دائرة المتممابعممة والتنسمممممميق الحكومي ذي العممدد م ت/ -

 بالتريث في التعاقد على االجهزة لحين عرض الموضوع على االجتماع العاشر للجنة الوطنية. 11/3/2116

  27/4/2116في  15588ابنا المرقم ة  االمانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي بانه تم عرض الموضوع مدار البحث بموجب كتتمت مخاطب -

ومرفقه كتابنا اعاله ذي  12/5/2116في  8/3/1/3/13441اعلمتنما  االممانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة المتابعة والتنسمممممميق الحكومي بموجب كتابها المرقم م ت/ -

 انها خاطبت وزارة الداخلية /وكالة الوزارة لشؤون االمن االتحادي االيعاز ألخذ مايقتضي وبيان الراي بصدد ماورد اعاله .  27/4/2116في  15588العدد 

بان المركز مسمؤول عن الجانب الفني حصرا  6/6/2116ي ف 2975اجابت  وزارة الصمحة والبيئة/مركز الوقاية من االشمعاع بموجب كتابها المرقم ذي العدد ب ش/-

االدارية والقانونية بموجب المهام والصمممالحيات وان تعديل اجور الفحص االشمممعاعي الواردة ضممممن العقد االسمممتثماري في المنافذ الحدودية هو من مسمممؤولية الدائرة 

ماية وتحسممين البيئة حصممرا والذي يرأسممه الوزير كرئيس للصممندوق وهنالك قسممم ألدارة وذلك الن اسممتيفاء االجور وبموجب القانون يدخل ضمممن واردات صممندوق ح

 الصندوق والذي يرتبط بالوكيل االداري للوزارة .
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 انلاء موقع الكتروني لالمانة التنفيذية للجنة الو نية لتسهيل النقل والتجارة: -5

 

 

 

 

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

 0/06/6101االجتماع التاسع للجنة الوطنية بتاريخ 
 ( 1قرار )

 اهتوصية اللجنة الفنية ققراروافقت اللجنة الوطنية على 

المن قد قتاريخ  تاسعقأجتماعها الالمتخذ ( 6رقم )

وتوجيه األمانة التنفيذية ألتخاذ  72/10/7013
اإلجراءات الالزمة لتنفيذها مع أحالة المشاكل والشكاوى 

مقترحات الغير مستعجلة الى الجهة المعنية حسب وال
االختصاص لالستئناس برأيها قبل عرضها على اللجنة 

 الفنية .
 (:  6قرار اللجنة الفنية )

التوصية الى اللجنة الوطنية بالمصادقة على المقترح) 

مقترح األمين التنفيذي( المتضمن فتح رابط الكتروني 

النقل والتجارة في منطقة خاص باللجنة الوطنية لتسهيل 

االسكوا على الموقع االلكتروني لوزارة النقل لعرض 

نشاطات وأخبار اللجنتين الوطنية والفنية وأستقبال شكاوى 

وأقتراحات التجار والناقلين ورجال االعمال بشكل مشابه 

 .لما هو معمول به في الدول اإلقليمية مثل األردن

اإلعالمي وقسم تكنولوجيا المعلومات وقسم االعالم واالتصال الحكومي في وزارة النقل تمت مفاتحة مكتب المستشار  -

آلخذ ما يلزم بموجبه ، ونظراً لعدم توفر التخصيصات المالية تقوم حالياً األمانة التنفيذية  11/1/2116في  18بمذكرتنا 

 سيتم أنجازه قريباً.للجنة الوطنية بأعداد تصميم للموقع االلكتروني باالمكانات الذاتية و

تم التصميم الخاص بالموقع االلكتروني من قبل االمانة التنفيذية ورفع مذكرة الى السيد مدير عام الدائرة االدارية والمالية  -

 بتحميل التصميم على موقع وزارة النقل . 11/4/2116في  114بموجب مذكرتنا المرقمة ذي العدد 

وقع الخاص باللجنة الوطنية العراقية لتسهيل النقل والتجارة ونشر كافة المواضيع المهمة قامت االمانة التنفيذية بانجاز الم -

 التي لها عالقة بعملها اضافة الى االخبار والنشاطات ضمن الموقع الرسمي لوزارة النقل .

، رابطة شركات  تم مفاتحة كل من )االتحاد العام للغرف التجارية ، اتحاد رجال االعمل ، رابطة المصارف العراقية -

 7/6/2116في  19392السفر والسياحة ، جمعية التامين العراقية ، اتحاد الصناعات العراقي (بموجب كتابنا المرقم 

المتضمن نشر اعالن على الموقع االلكتروني لالمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا 

 http://esttf.motrans.gov.iq التنفيذية  للجنة الوطنية .........................        الموقع االلكتروني لالمانة 

 suggestion@esttf.motrans.gov.iq بريد االقتراحات والشكاوي  .........................................       

http://esttf.motrans.gov.iq/
http://esttf.motrans.gov.iq/
mailto:suggestion@esttf.motrans.gov.iq
mailto:suggestion@esttf.motrans.gov.iq
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 والمنا ق اللوجستية .الخزنية المدن  -6

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

 0/06/6101االجتماع التاسع للجنة الوطنية بتاريخ 

 توصية اللجنةصادقت اللجنة الو نية على  (5قرار رقم )

المن قد  تاسع( قأجتماعها ال6المتخذة ققرار رقم )الفنية 

وأن تقوم األمانة التنفيذية  72/10/7013قتاريخ 

للجنة الو نية قأعادة مفاتحة مجلس محافظة قغداد 

والمحافظاك اال رى والجهاك الم نية  لغرض أ ذ ما 

 . يقتضي قصدده

 

"التأكيد على الجهات المعنية ( 3قرار اللجنة الفنية )
لألسراع في تنفيذ المدن أو المناطق اللوجستية عند 
مقتربات مدينة بغداد بأسلوب االستثمار أو التشغيل 
المشترك والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه 

 " المشروع .

  

( المتخذ باالجتماع الحادي 3قرار اللجنة الوطنية رقم )

 :4/8/2116عشر بتاريخ 

قأضافة النلا اك الكمر ية ضمن توصية اللجنة الفنية 

ساحاك التبادل التجار  المزمع انلاؤها حول مدينة 

 قغداد ومرا ز المحافظاك.

( المتخذ باالجتماع الحادي 5قرار اللجنة الوطنية رقم )

 :4/8/2116عشر بتاريخ 

توصية اللجنة الفنية لتحويل موقع سكك حديد اقي غريب 

ع  ارج قغداد عكر وف الى مخا ن  مر ية لكونها تق

ومرقو ة قالسكك الحديد وقريبة من الطريق السريع 

لغرض تسهيل تسويق البضائع اليها ألغراض الترسيم 

 الكمر  ي

 

الخذ ما يلزم .وصورة  93/9/6099في  9050تمت مفاتحة مجلس محافظة بغداد/ اللجنة المالية واالقتصادية بكتابنا  -
بغداد ، البصرة ،ذي قار، ميسان، واسط، المثنى، النجف ،كربالء منه الى السادة رؤوساء مجالس المحافظات 

 ،الديوانية ، بابل ومديرية المرور العامة .

المعنون الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة الخذ  67/9/6099في  1097وردنا كتاب وزارة الداخلية /مكتب الوزير  -
 ما يلزم بمضمون كتابنا أعاله.

 6996بغداد في محافظة بغداد بموجب كتاب مجلس محافظة بغداد بموجب كتابه المرقم تمت مفاتحة مديرية بلديات  -
 لغرض تخصيص قطعة أرض المشروع حسب ما متوفر من مساحات في البلديات . 6/1/6099 في
موجه الى  6/1/6099في  99/6996ورد كتاب مجلس محافظة بغداد/اللجنة المالية واالقتصادية ذي العدد م ق/ -

 بلديات بغداد ألتخاذ االجراءات الالزمة وحسب مامتوفر من مساحات في البلديات .مديريات 
حول كتابنا اعاله بانه المانع  10/1/6099في  3891ورد كتاب مجلس محافظة واسط / اللجنة االقتصادية ذي العدد  -

 لديهم من انشاء مدن خزنية او لوجستية .
 96/3/6099في  93990بموجب كتابنا المرقم  ة المالية واالقتصاديةمجلس محافظة بغداد/اللجنتم توجيه كتاب الى  -

 باعالمنا ماتم بصدد الموضوع مدار البحث.
بخصوص  7/9/6099في  99199بموجب كتابنا المرقم  96/3/6099في  93990تم التاكيد على كتابنا المرقم  -

 الموضوع المشار اليه انفا.
بان محافظة البصرة عملت في االعوام الماضية  99/9/6099في  90950اجاب مجلس محافظة البصرة ذي العدد  -

على تخصيص مدينتين صناعيتين خارج حدود التصميم االساسي للغرض اعاله احداهما اكتملت البنى التحتية 
واالخرى اكتملت تصاميمها وهي في طور التسجيل وكذلك نعمل حاليا على اقامة المنطقة التجارية على حدود 

ساسي لمركز المحافظة لتوفر كافة الشروط والمستلزمات لغرض خزن كميات كبيرة من السلع والبضائع التصميم اال
 ولتجارة الجملة .

 19/7/6099في  5/53839اعلمتنا وزارة الداخلية /مديرية المرور العامة بموجب كتابها المرقم ذي العدد أ د/ق -
 تخاذ مايلزم بما ورد بمضمون كتابنا اعاله .والمعنون الى مديريتي مرور بغداد الكرخ والرصافة أل

تمت مخاطبة كل من )الهيئة العامة للكمارك،الدائرة الفنية في وزارة النقل،الشركة العامة للنقل البري،الشركة العامة  -

لغرض دراسة التوصيتين بشكل معمق  23/11/2116في  31492للسكك الحديد العراقية(بموجب كتابنا المرقم بالعدد 

 يدنا براي وزارة المالية والنقل بما يخدم تسهيل النقل والتجارةوتسهيل وتنظيم نشاطات الكمارك.  وتزو

بخصوص  67/90/6099في  19059بموجب كتابنا المرقم  96/3/6099في  93990تم التاكيد على كتابنا المرقم  -
 الموضوع المشار اليه انفا.



 123  6102التقرير السنوي للجنة الوطنية العراقية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / 

 

 

 

 

 

 االجراء المتخذ القراررقم 

 ثالثقأجتماعها الالمتخذ ( 2) قرار اللجنة الو نية رقم

 : 3/17/6701المن قد قتاريخ علر 

للتأ يد على هذا الموضوع  التوصية الى اللجنة الو نية 

مجددا  وحث الجهاك الم نية إلتخاذ اإلجراءاك السري ة 

 والحاسمة لدعم  وتنفيذه على أرض الواقع لما ل  من

أهمية  بيرة في تسهيل عملياك النقل والتجارة وحل 

اال تناقاك وتجاو  السلبياك الموجودة في جميع 

 محافظاك البالد.

 

سيتم النظر بمضمون كتابنا  14/11/2116في  19454اجابت الشركة العامة للنقل البري بموجب كتابها المرقم بالعدد  -

االنتهاء من اعداد الدراسات الفنية واالقتصادية التي من شانها معرفة امكانية اعاله  بعد استكمال انشاء المشروع وبعد 

 اشراك الكمارك من عدمه.

اجابت الدائرة الفنية في وزارة النقل انها تؤيد اشراك الهيئة العامة للكمارك بمشروع ساحات التبادل التجاري من خالل  -
ضائع وايتيفاء الرسوم الكمركية المحددة قانونيا بدال من انشاء حرم كمركي في كل ساحة لغرض تفتيش وتدقيق الب

 استيفائها في المنافذ الحدودية.
بخصوص  69/96/6099في  19391بموجب كتابنا المرقم  61/90/6099في  10396تم التاكيد على كتابنا المرقم  -

 الموضوع المشار اليه انفا.
ان موقع المحطة اليمكن ان  69/96/6099في  99069لعدد اجابت الهيئة العامة للكمارك بموجب كتابها المرقم با -

يكون بهذه الوضعية صالحة للعمل الكمركي مالم يتم تاهيل كافة االبنية التحتية لغرض استيعاب كافة انشطة العمليات 
 الكمركية.

 5717دد ابنا المرقم بالعكة العامة لسكك الحديد العراقية بموجب كتلكمارك اعاله الى الشرالهيئة العامة ل تم توجيه كتاب -
 .9/9/6097في 

تم توجيه كتاب الى مجالس المحافظات )بغداد،البصرة،واسط،ذي قار،ميسان،المثنى،النجف،كربالء،بابل،الديوانية(  -
بضرورة حث الجهات المعنية ألتخاذ االجراءات السريعة والحاسمة  90/9/6097في  5890بموجب كتابنا المرقم بالعدد 

 على ارض الواقع باسلوب االستثمار. لدعمه وتنفيذه
بانها تؤيد  98/9/6097في  90/987اجابت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية بموجب كتابها المرقم بالعدد فنية/ -

توصيات اللجنة الفنية بأنشاء ساحات تبادل تجاري في بغداد باالضافة الى االستمرار بالعمل في كمارك الشالجية في 
 الحاضر وكذلك اضافت المانع لدينا من تحويل موقع محطة ابوغريب قرب عقرقوف كساحة للتبادل التجاري .الوقت 

في  7605تم توجيه كتاب الشركة العامة للسكك الحديد اعاله الى الهيئة العامة للكمارك بموجب كتابنا المرقم  -
 .لبيان الراي واعالمنا 63/9/6097

تم تشكيل لجنة برئاسة  69/9/6097في  10/695ب االمر االداري المرقم بالعدد م.ر/اعلمنا مجلس محافظة بغداد بموج -
 بدراسة موسعة مع الجهات ذات العالقة .نائب رئيس المجلس 
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 تف يل ال مل في نظام الطواقع المالية . -3

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجتمددداع التددداسددددددع 

للجندددة الو نيدددة في 

1/17/7013 

 (0قرار )
ت يد وتثمن اللجنة 

الو نية مقترح 

السيد نائب محافظ 

البنك المر ز  

ال راقي وتوجي  

األمانة التنفيذية 

قأحالة موضوع 

أصدار  اقع مالي 

لدعم النا حين 

وأعادة ال مل قنظام 

الطواقع المالية الى 

األمانة ال امة 

لمجلس الو راء 

لغرض النظر في  

ألهمية الموضوع 

في دعم النا حين 

زانية الدولة ومي

وتقليل اإلجراءاك 

والت امل قالنقد 

وتقليص  من أنجا  

 الم امالك .

 

 رة منه الى محافظ البنك المركزي لدراسة التوصية وصو 93/9/6099في  9039تمت مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بكتابنا  -
وتزويدهم بنسخة من الكتاب اعاله ونسخة من محضر االجتماع  99/6/6099في  8585دائرة القانونية بكتابنا المرقم تمت مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / ال -

 التاسع للجنة الوطنية .

ن راي بشان بمفاتحة وزارة المالية حول بيا 99/6/6099في  6/3/65/3793تم اعالمنا بموجب كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة القانونية المرقم ق/ -
 الموضوع مدار البحث.

 الى وزارة المالية /دائرة الموازنة بخصوص اعادة العمل بنظام الطوابع المالية . 12/4/2116في  14159تم توجيه كتابنا المرقم  -

وزارة المالية /دائرة المحاسبة ذي ومرفقه كتاب  17/4/2116في  2/4/25/11272ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية ذي العدد ق/ -

ومرفقه كتابهم ايضا والموجه الى  2115من قانون الموازنة العامة االتحادية لسنة  29الذي يشير الى المادة  5/4/2116المؤرخ في  6/3/6745العدد 

)على وزير  2115ازنة االتحادية العامة لعام من قانون المو 29ومضمونه نصت المادة  29/11/2115في  21381مجلس النواب/اللجنة المالية المرقم 

اجعي توفي من مرالمالية االتحادي اصدار طابع باسم النازحين واعمار المناطق التي دمرها االرهاب وتحدد مبالغه وفق تعليمات تصدرها دائرة المحاسبة تس

 رهاب (.الدوائر الحكومية وتخصص ايراداته لدعم النازحين واعمار المناطق التي دمرها اال

بمقترح من قبلنا باحالة مهمة اصدار وبيع الطوابع  9/5/2116في  16256تمت اجابت  االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية بموجب كتابنا المرقم  -

 المالية الى البنك المركزي العراقي اسوة بالعملة العراقية لغرض تجاوز المشكلة الموجودة لدى وزارة المالية .

والذي يشير  8/5/2116في  415/55111اجابت وزارة المالية/دائرة الموازنة على كتابنا اعاله بموجب كتابها المرقم ذي العدد/ اعداد الموازنة الجارية/ -

نة العامة لمجلس الوزراء والموجه الى دائرة المحاسبة/النقدية للنظر بما جاء بمضمون كتابنا اعاله واجابت االما 3/3/2116في  27431الى كتابهم المرقم 

 وحسب العائدية. 29عن اسباب عدم تطبيق المادة 

والمعنون الى البنك المركزي العراقي/مكتب  24/5/2116في  2/4/25/14491ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد ق/ -

 المحافظ لبيان الرأي بشأن الموضوع مدار البحث .

ان قانون البنك المركزي العراقي  31/5/2116في  12/1/1983البنك المركزي العراقي /المديرية العامة لالصدار والخزائن بموجب كتابه ذي العدد اعلمنا  -

عا الطابع في المادة ساب 2112لسنة  71لم يتطرقالى دور البنك المركزي في وضع الطوابع المالية وعرف قانون رسم الطابع رقم  2114لسنة  56المرقم 

لية لذا نرى انه والتي نصت )الطابع المالي الذي تصدره الوزارة بموجب هذا القانون( وقد عرفت المادة اوال من القانون ذاته بأن الوزارة هي وزارة الما

 اليمكن نقل صالحية اصدار الطوابع المالية الى البنك المركزي مما قد يشكل تجاوز على صالحيات الوزارة. 

في  31169بموجب كتابنا المرقم بالعدد ونسخه عنه الى البنك المركزي العراقي ه كتاب الى االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية تم توجي -

 لحالي.ابتقديم مقترحنا في استخدام التقنيات االلكترونية الحديثة في استيفاء الرسوم والضرائب واالجور بدال" من االسلوب اليدوي  31/11/2116

ان البنك يسعى في تحقيق اهدافه المتمثلة بأتمتة جميع التحويالت  15/11/2116في  23/1312اجاب البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم بالعدد  -

 لنقد والصكوك. المالية واستحصال المستحقات باستخدام ادوات الدفع االلكتروني التي يدعمها نظام المدفوعات العراقي بدال" من استخدام ا

موجب للجنة الوطنية ب تم توجيه كتاب من االمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية الى وزارة المالية/مكتب الوزير ونسخه عنه الى االمانة التنفيذية -

 بشانه.ىومرفقه كتابنا اعاله لبيان راي وزارة المالية 14/11/2116في  2/4/25/31387كتابها المرقم بالعدد ق/
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 تلكيل فريق عمل من الجهاك الم نية العداد ملروع قانون النافذة االلكترونية الواحدة في المنافذ الحدودية . -6

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

 5/5/7013االجتماع السادس للجنة الفنية في 

 : (1)قرار 

تكلف األمانة التنفيذية للجنة الو نية قمفاتحة  

لترشيح ممثليها في لجنة أعداد الجهاك ذاك ال القة 

ملروع قانون النافذة الواحدة في المنافذ الحدودية 

 وأصدار أمر و ار  قذلك .

 

 

 

تم مفاتحة الوزارات : الداخلية ، المالية ) الهيئة العامة للكمارك ، الهيئة العامة للضرائب ( ،االتصاالت ، )الشركة العامة -
لالتصاالت ، الشركة العامة لخدمات شبكة المعلومات الدولية ( ، التخطيط ) الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ( 

االقتصادية ، دائرة التخطيط والمتابعة ( البنك المركزي العراقي )المديرية العامة لمراقبة الصيرفة التجارة ) دائرة العالقات 
في  90689وذلك بكتابنا  قانون النافذة الواحدة في المنافذ الحدوديةواالئتمان ( لترشيح ممثليهم في اللجنة الخاصة بمشروع 

96/1/6095. 
 لإلسراع بتزويدنا بأسماء ممثليها في اللجنة . 8/3/6095في  91058كتابنا تم التأكيد على الجهات أعاله بموجب -
وبرنامج  WCOفاتحت االمانة التنفيذية للجنة الوطنية بكتب رسمية بتوقيع السيد الوزير كل من منظمة الكمارك العالمية  .1

في  21363و  29/6/2115في  21364ومنظمة االسكوا بموجب كتبنا المرقمة  UNDPاالمم المتحدة االنمائي 

 وتمت اجابة المنظمات كما ياتي: 29/6/2115في  21365و 29/6/2115

 .16/7/2115منظمة الكمارك العالمية بموجب رسالتها في  -أ

بتكليف مكتب بغداد التابع  13/8/2115برنامج االمم المتحدة االنمائي/المركز االقليمي في القاهرة اجاب بموجب رسالته في  -ب

لوقوع المكتب في المنطقة الخضراء يتعذر عقد اجتماع للجهتين في مكان واحد، وعليه من المؤمل عقد للبرنامج ونتيجة 

 اجتماع فيديوي في مركز الوزارة مع المكتب اعاله.

مم القانونية للنافذة الواحدة الصادرة عن اللجنة االقتصادية ألوربا التابعة ل 33،35قامت االمانة التنفيذية بترجمة التوصيتين  -ج

 .WCOالمتحدة وتم توزيعها على الوزارات والدوائر المعنية حسب توصية منظمة الكمارك العالمية 

عن  استعدادها ألقامة دورة تدريبية لمجموعة من   29/7/2115اجابت منظمة االسكوا بموجب رسالتها االلكترونية في  -د

حكومة العراقية تكاليف السفر واالقامة في بيروت ،وتم المختصين العراقيين حول المشروع في بيروت على ان تتحمل ال

 .6/11/2115في  28122االعتذار بموجب موافقة السيد الوكيل الفني لعدم توفر التخصيص المالي الالزم بكتابنا المرقم 

ة لتعديل جنة الوطنينظراً لعدم حصول تقدم في عمل فريق العمل نرفق ربطاً المقترحات المقدمة من قبل االمين التنفيذي لل -هـ

بعض القوانين النافذة بدالً من اصدار قانون جديد او اعداد مسودة مشروع القانون من قبل االمانة التنفيذية، ونقترح عرضها 

على اللجنة الفنية ثم الوطنية بأعتبار ان جميع الجهات المعنية ممثلة فيهما لغرض اقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء بعد 

 جلس شورى الدولة.اخذ رأي م

بضرورة انجاز  12/1/2116في  5911و 5/11/2115في  31821تم التاكيد على فريق العمل بموجب كتبنا المرقمة  -و

 فريق العمل واحالة النتائج والتوصيات الينا بالسرعة الممكنة ألهمية الموضوع.
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 االجراء المتخذ 

 ( 7قرار )

يلغى فريق عمل مسودة -ك

النافذة ملروع قانون 

االلكترونية الواحدة في 

المنافذ الحدودية الملكل 

قموجب االمر الو ار  

المرقم قال دد 

الم رخ  6770/12222

واألوامر  1/6/7013في 

الو ارية الملحقة ق  

 الصادرة عن و ارة النقل .

مفاتحة األمانة ال امة  .ك

لمجلس الو ارء/ دائرة 

ش ون اللجان لغرض 

 أصدار أمر ديواني قتلكيل

لجنة من الجهاك الم نية 

ألعداد ملروع القانون 

وأن يكون األمين التنفيذ  

للجنة الو نية عضوا  فيها 

ويحدد سقف  مني ألنجا  

 أعمالها .

 

في  1370/99619الذي تم بموجبه تشكيل فريق العمل بموجب االمر الوزاري  9/9/6095المؤرخ في 3160/97877تم الغاء االمر الوزاري  -
9/5/6099 . 

للموافقة على تشكيل لجنة جديدة لغرض  9/5/6099في  99651تمت مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بكتابنا المرقم بالعدد  -
 أعداد مسودة القانون .

والتي تضمن مفاتحة الوزارات  69/5/6099في  93815وردت موافقة االمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بكتابها المرقم ش ل / م /  -
 : الداخلية ـ المالية ـ الصحة ـ التجارة ـ االتصاالت ـ النقل لغرض تسمية ممثليها في اللجنة .

في  99998بموجب كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان ش ل  أ/ ديواني /  6099( لسنة 39تم أصدار االمر الديواني رقم ) -
 بتشكيل لجنة إعداد مشروع قانون النافذة االلكترونية الواحدة في المنافذ الحدودية من الجهات أعاله على أن تنجز اللجنة أعمالها خالل 99/9/6099

 أربعة أشهر من تاريخ صدور االمر الديواني .
 . 1/7/6099تم عقد االجتماع االول للجنة أعاله بتاريخ  -

وتم رفعها الى السيد رئيس  97/7/6099تماعها األول قامت األمانة التنفيذية بأعداد المسودة األولى لمشروع القانون بتاريخ بناءاً على قرار اللجنة باج
 الستكمال المناقشات. 69/8/6099لمناقشتها ، وسيتم عقد االجتماع الثالث بتاريخ  9/8/6099اللجنة وتم عقد االجتماع الثاني للجنة بتاريخ 

 . 9/9/6099اع الثالث بتاريخ تم عقد االجتم -
ومرفقه مشروع القانون  8/9/6099في  69995تم توجيه كتاب الى االمانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا المرقم بالعدد  -

. 
ومرفقه كتابنا اعاله ومشروع القانون  90/90/6099في  6/6/67065ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية المرقم بالعدد ق/ -

 موجه الى وزارة العدل/مجلس شورى الدولة لغرض التشريع.
بتسمية ممثل عن االمانة التنفيذية للجنة الوطنية وتزويدهم  10/90/6099في  1080ورد كتاب وزارة العدل /مجلس شورى الدولة المرقم بالعدد  -

(CD.يتضمن المشروع ) 
عبدالرضا عبود/االمين التنفيذي للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا وكذلك السيد جاسم محمد خلف/مشاور تم ترشيح السيد هالل  -

لغرض مناقشة  9/99/6099في  19873قانوني مساعد مسؤول وحدة االصالح القانوني واالداري في االمانة التنفيذية بموجب كتابنا المرقم بالعدد 
 ن.مشروع القانو

ومناقشة مشروع القانون تم ابداء المالحضات الموضوعية  99/99/6099تم حضور المرشحين اعاله في وزارة العد/مجلس شورى الدولة بتاريخ  -
 والصياغية والتدوينية عليه .

لجديدة للقانون بموجب ماتم ومرفقه الصيغة ا 61/99/6099في  11999تم توجيه كتاب الى وزارة العدل/مجلس شورى الدولة بموجب كتابنا المرقم  -
 االتفاق عليه باالجتماع اعاله.

/مجلس بمقترح تاكيد على وزارة  93/1/6097في  99891تم توجيه كتاب الى االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية بموجب كتابنا المرقم  -
 شورى الدولة لالسراع في حسم موضوع تشريع القانون.
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 ( لغرض فحص البضائع المحملة على شاحناك السكك الحديد في ميناء ام قصر وذلك من قبل اللر ة ال امة للموانئ .X – RAYفحص متنقل قاالش ة السينية )شراء جها   -2

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجددددتددددمدددداع 

السددددددددددددددادس 

للجنددة الفنيددة 

فددددددددددددددددددددددددددي 

5/5/7013 

( 5قرار)

: 

اللر ة تكلف 

ال امة لم انى 

ال راق قنقل 

جها  الفحص 

المتنقل 

(Mobile )

الى  ط 

السكة 

الغراض 

فحص 

البضائع 

المحملة 

قاللاحناك 

 السككية .

( وتم الطلب بنقل جهاز الفحص المتحرك الى خط السكة في ميناء ام قصر بموجب كتابنا المرقم 3تم ابالغ الشركة العامة لموانيء العراق بقرار اللجنة الفنية رقم ) -

 ، وكذلك ابالغ الشركة العامة للسكك الحديد بمتابعة الموضوع. 15/3/2115في  11426

 الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابها المرقمومرفقه كتاب  5/7/2115في  1816ت/جهاز سونار /23الشركة العامة للسكك الحديد ذي العدد اجابت  -

والموجه الى مكتب السيد الوكيل الفني والذي اعتذرت فيه الشركة المذكورة  عن نقل جهاز فحص الحاويات الى خط السكة في  2/6/2115في  1/2/12/11895

 الميناء لغرض فحص الحاويات المحملة على القطارات بحجة عدم موافقة الشركة المجهزة. 

لحاويات الى خط السكة في ميناء ام قصر الى خطة السكة لغرض فحص الحاويات المحملة على القطارات على تم عرض موضوع عدم امكانية نقل جهاز فحص ا -

قررك وبعد المناقشة مع مدير عام الموانئ وبسبب اختالف مواصفات الجهازين  28/7/2115اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بأجتماعها الثامن المنعقد في 

 .ل النقل والتجارة شراء ونصب جها  جديد  اص قلاحناك سكك الحديداللجنة الفنية لتسهي

قررك اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة شراء بعرض قرار اللجنة الفنية ) 13/8/2115في  23874تمت مفاتحة الشركة العامة لموانئ العراق بكتابنا المرقم  -

على  11/8/2115وكيل الفني /رئيس اللجنة الفنية وقد دون سيادته هامشه التالي المؤرخ في على السيد الونصب جها  جديد  اص قلاحناك سكك الحديد( 

 .قتبليغ الموانئ ألجراء الال م 11/8/2115في  259مذكرتنا المرقمة 

ة بالنقل الطرقي وتم تسليمها الى الهيئة سبق وان تم شراء اربعة اجهزة فاحصة خاص 1/11/2115في  1/8/1/22336بينت الشركة العامة لموانئ العراق بكتابها المرقم  -

 العامة للكمارك لموانئ ام قصر.

في  351بانه حصلت موافقة معالي السيد الوزير على مذكرتنا المرقمة  12/11/2115في    31345تمت اجابة الشركة العامة لموانئ العراق بكتابنا المرقم  -

 فقة شركتكم اسوة باالجهزة التي تم استيرادها سابقاً للنقل الطرقي.لشراء جهاز فحص خاص بالنقل السككي وعلى ن 9/11/2115

والموجه الى الشركة العامة لموانئ  19/11/2115في  14224ت/جهاز فحص الحاويات /23اعلمتنا الشركة العامة للسكك الحديد العراقية بموجب كتابها المرقم  -

 ككي ونصبه قرب خط السككة لتالفي التاخير الذي يحصل بنقل الحاويات.العراق بانها ترجو شراء الجهاز اعاله الخاص بالنقل الس

 عن اعالمنا ما تم بصدد الموضوع. 24/1/2116في  6996تم التاكيد على الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا المرقم  -

تم تشكيل هيئة للمشروع وستقوم بدراسة الجدوى االقتصادية والفنية وتحديد الكلفة  قد 19/1/2116في  1/8/1/1543اجابت الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابها المرقم  -

 التخمينية لشراء جهاز فحص الحاويات للنقل السككي.

للنقل السككي  باعالمنا ماتم بصدد شراء جهاز فحص الحاويات المتنقل 28/2/2116في  9935 على الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا المرقم تم التأكيد  -

 .2116ضمن الخطة التشغيلية لشركتكم لعام 

 ولنفس الغرض اعاله. 11/4/2116في  13975على الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا المرقمتم التأكيد  -

 ولنفس الغرض اعاله. 31/7/2116في  23177 على الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا المرقمتم التأكيد  -
تم تشكيل لجنة لوضع الية لتقسيم ايرادات اجهزة السونار بيننا وبين الهيئة  4/9/2116في  1/8/1/17396ابت الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابها المرقم بالعدد اج -

 اصفة االيرادات والصيانة. بضرورة من 25/1/2117في  7441العامة للكمارك وسيتم عقد اجتماع مشترك بهذا الخصوص، وتم توجيه كتاب الى هيئة الكمارك بكتابنا المرقم 
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 في الموانئ .لخدماك اللوجستية االردنية لنافذ  شر ة شمول السكك ق قد -2

 االجراء المتخذ رقم القرار

 الل االجتمدداع الثددالددث للجنددة 

الفنية لتسدددهيل النقل والتجارة 

 50/1/7016المن قد قتاريخ 

،  رح السدددددديد الو يل الفني / 

رئيس اللجنة الفنية موضددددوع 

ال قدددد الموقع قين اللددددددر دددة 

الدد دددامدددة لددمددواندديء الدد ددراق 

وشدددر ة نافذ االردنية المت لق 

قأدارة اللدددداحناك في ميناء ام 

موضممموع طلب شمممركة قصدددر 

ء فذ االردنية التي تقوم باستيفانا

دينمممار عن كمممل  6111اجور 

شممماحنة تدخل الميناء برفع هذه 

ديممنمممار  12111االجمور الممى 

 (6قرار رقم )

االجتماع الثاني علر للجنة 

 7/6/7016الفنية قتاريخ 
يؤكد على الشركة العامة 

لموانئ العراق لالجابة رسميا 

على كتاب االمانة التنفيذية 

في  17114المرقم 

وعرض  16/5/2116

االجابة خالل االجتماع القادم 

( لغرض 13للجنة الفنية رقم )

مناقشة الموضوع واتخاذ 

 التوصية المناسبة بصدده.

 تزويدنا بالعقد المذكور . 15/11/2114في  27599طلبنا بموجب كتابنا المرقم  -

 ويده بنسخة من العقد من اجل المباشرة بأعتماد االنظمة االلكترونية في اعمال الميناء . تز 7/1/2115في 23طلبت الشركة العامة لتجارة الحبوب بكتابها المرقم  -

 . 15/1/2115في  6126تم رفع الموضوع امام انظار السيد الوكيل الفني وتم التأكيد الموانيء بموجب كتابنا المرقم  -

، وتم تزويد الشركة العامة لتجارة  12/2/2115في  1/2/13/3525قامت الموانيء بتزويدنا بنسخة من العقد اعاله بموجب كتابهم المرقم  -

 . 19/2/2115في  9248الحبوب بعقد شركة نافذ بموجب كتابنا المرقم 

 .19/2/2115في  9248تم تزويد وزارة التجارة /الشركة العامة لتجارة الحبوب بنسخة من العقد اعاله بموجب كتابنا المرقم  -

أحالت اللجنة ،حيث  8/11/2115في  31951عامة لموانئ العراق والشركة العامة للسكك الحديد بكتابنا المرقم تمت مفاتحة كل من الشركة ال -

برئاسة السيد مدير عام دائرة العالقات  67/90/6095الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا بأجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 
تجارة / النائب االول لرئيس اللجنة الفنية الى شركتيكم ، مقترح االمين التنفيذي للجنة الوطنية المتضمن شمول االقتصادية الخارجية في وزارة ال

الموقع بين الشركة العامة لموانئ العراق وشركة نافذ للخدمات اللوجستية  99/1/6091في  886/96شاحنات سكك الحديد العراقية بالعقد المرقم 
ع الحموالت بشكل عادل بين شاحنات النقل الطرقي وشاحنات النقل السككي وتفعيل وتنشيط حركة النقل بالسكك االردنية وذلك لغرض توزي

 الحديد داخل العراق اسوة بما معمول به في دول العالم.
لديها في شمول شاحنات سكك  المانع 19/11/2115في  3225ت/منطقة االسكوا/ 23اجابت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية بموجب كتابها المرقم  -

 االمور الفنية لتسجيل الشاحنات والقاطرات في النظام مع الجهات المعنية.الحديد بالعقد المبرم مع شركة نافذ االردنية وان الموضوع يحتاج الى دراسة 
على وزارة النقل/الدائرة الفنية/قسم  15/12/2115في  26919عرضت وزارة التجارة /الشركة العامة لتجارة الحبوب بموجب كتابها المرقم  -

دودية حشؤون الموانئ والنقل البحري الى زيارة مقرها الكائن في باب المعظم مع ممثل من شركة نافذ وممثل عن نظام النافذة الواحدة للمناطق ال

 لعرض الموضوع ومناقشته على مجلس ادارة الشركة للبت النهائي بها.

برفقة كتاب وزارة التجارة  21/12/2115في  34411فنية والشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا المرقم تمت مفاتحة كل من الدائرة ال -

  ألتخاذ مايلزم وحسب العائدية.
الفنية حول التوصية المتخذة في االجتماع الثاني عشر للجنة  14/6/2116في  19915تمت مفاتحة الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا المرقم  -

 ىلتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا.

حول تشكيل لجنة مشتركة في مركز الوزارة والشركة العامة لموانئ العراق برئاسة السيد  23/6/2116في  4881/21758تم اصدار امر وزاري المرقم   -

ي لحسم موضوع اعفاء الشاحنات الحكومية التابعة للشركة العامة عباس ناصر مجيد /مدير عام الدائرة القانونية وكالة كطرف اول وشركة نافذ كطرف ثان

 للنقل البري من الرسوم واالجور التي تفرضها شركة نافذ على الشاحنات الداخلة الى الموانئ.

 . 22/9/2116في  27596تم التاكيد على الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا المرقم  -

 . 19/11/2116في  31143العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا المرقم تم التاكيد على الشركة  -

 . 5/1/2117في  5446تم التاكيد على الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا المرقم  -

 . 12/2/2117في  8893تم التاكيد على الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا المرقم  -
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 .وضع الية مست جلة من قبل و ارة البيئة والكمارك للتخلص من المواد التالفة والمرفوضة المكدسة في الموانئ ال راقية منذ فتراك  ويلة  -1

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجتمددداع السدددددددددادس للجندددة 

 1/6/7013الو نية في 

 ( : 13قرار )

اللجنة الوطنية  قررك
الحاضرون بأن تتولى وزارة 
النقل مفاتحة وزارة البيئة 

لغرض لوضع آلية مستعجلة 

التخلص من المواد التالفة 

والمرفوضة المكدسة حاليا  في 

ميناء أم قصر قلكل نهائي 

قالتنسيق مع الكمارك والبيئة 

لكونها تسبب أضرار صحية 

وتلغل مخا ن الموانئ ، وأن 

ذه الملا ل ثنائيا  يتم حل مثل ه

قين أ  و ارتين أو جهتين وال 

يوجد مبرر ل رضها على 

 اللجنة الو نية .

العالمنا فيما اذا كانت جميع المواد المكدسة في الموانئ ال التي ال يمكن  63/5/6095في  97050تم مفاتحة الشركة العامة لموانئ العراق بكتابنا -9
 وزارة البيئة حصراً أم توجد جهات أخرى تعترض على ذلك . لم ترد اإلجابة لغاية تاريخه أعاله. اتالفها أو التخلص منها بسبب اعتراض

ونسخة منه الى الكمارك والمديرية العامة للمنافذ الحدودية لترشيح ممثل  69/5/6095في  97158تم مفاتحة وزارة البيئة / مكتب الوزير بكتابنا -6
 ضع آلية عمل مستعجلة لغرض التخلص من المواد التالفة والمرفوضة في المؤانئ العراقية . عنها لعضوية فريق العمل المتخصص بو

بترشيح العميد اياد خضير عباس لعضوية فريق العمل ، ولم ترد أجابة البيئة  93/9/6095في  9901وردنا كتاب المديرية العامة للمنافذ الحدودية -1
 والكمارك لغاية تاريخه أعاله.

برئاسة العميد اياد خضر عباس /المديرية العامة للمنافذ الحدودية /وزارة الداخلية  66/9/6095في  7999/67305المر الوزاري المرقم تم اصدار ا -

 وعضوية كل من السادة المدرجة اسماؤهم ادناه:

 نائل خليل ابراهيم /مأمور كمرك/الهيئة العامة للكمارك/وزارة المالية. -

 قدم/قسم مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع االلكترونية/الدائرة الفنية/وزارة البيئة والصحة.يوسف مؤيد يوسف/كيمياوي ا -

 اسراء منقذ عبدالجبار/كيمياوي اقدم/قسم مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع االلكترونية/الدائرة الفنية/وزارة البيئة والصحة. -

 موانئ العراق/وزارة النقل.سهيل محمدعلي محمد/رئيس مالحظين/الشركة العامة ل -

م للم يتم عقد اجتماع لفريق العمل لحد االن بسبب عدم حضور اغلب اعضائه اضافة الى استبدال ممثل الكمارك الذي استغرق فترة طويلة جداً و -

 ينجز فريق العمل اعماله لحد االن.

 لسرعة انجاز اعماله. 8/11/2115في  31952تم التاكيد على فريق العمل بموجب كتابنا المرقم  -

 الخاص بترشيح السيد صباح حسن عبدهللا ممثال عن الكمارك الجنوبية. 19/1/2116في  418/6535تم اصدار االمر الوزاري المرقم  -

ب كتابنا المرقم وجتم تزويد وزارة الصحة والبيئة /الدائرة الفنية قسم مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع الملوثة بصورة عن جرد المواد التالفة بم -

 .19/1/2116في  6488

 للتفضل باعالمنا ماتم بصدد الموضوع. 14/4/2116في  14536تم التاكيد على وزارة الصحة والبيئة بموجب كتابنا المرقم  -

 . 24/4/2116في  15195كذلك تم تزويد مديرية المنافذ الحدودية بموجب كتابنا المرقم  -

 للتفضل باعالمنا ماتم بصدد الموضوع.  8/5/2116في  16151كتابنا المرقم  تم التاكيد على فريق العمل بموجب -

تم عقد اجتماع لفريق العمل في مجلس االمن  18/5/2116في  13/2218ورد كتاب وزارة الصحة والبيئة بموجب كتابها المرقم دف/ -

 شخيص هذه المواد المكدسة والتوصل الى قرار فني بشأنها.الوطني/مستشارية االمن الوطني تم االتفاق على ان تتولى وزارة الصحة والبيئة ت

في  19393رقم م تزويد نسخة من كتاب وزارة الصحة والبيئة اعاله الى كل من الهيئة العامة للكمارك و الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا الم

 للمتابعة واعالمنا عن مراحل انجاز اعمال فريق العمل. 7/6/2116

بتسهيل مهمة فشرريق العمل  14/6/2116في  13/7517ويد الشركة العامة لموانئ العراق من قبل مديرية المنافذ الحدودية بكتابها المرقم ح/تم تز -

 للكشف الموقعي عن المواد المكدسة.
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 االجراء المتخذ 

المتخذ ( 2رقم ) هااللجنة الفنية ققرار ةتوصي

المن قد قتاريخ ثاني علر قأجتماعها ال

72/1/6701 : 

صادقت اللجنة الفنية على توصياك  .أ

فريق ال مل مع مالحظة األستفادة من 

المواد الغذائية التالفة وال لف الحيواني 

التالف الست مال    لف لألسماك حسب 

توصية ممثل و ارة الزراعة ، مع إلزام 

الهيئة ال امة للكمارك قتوفير اآللياك 

رفع  افة المواد الواردة واأليد  ال املة ل

 جداول المرافق قمحضر فريق ال مل في ال

ترفع توصياك فريق ال مل الى اللجنة  .ب

الو نية لغرض دراستها وإتخاذ القرار 

المناسب قصددها على أن يتم تنفيذ 

 التوصياك ضمن سقف  مني محدد .

 
 (   15رقم االجتماع   ) 

  3/17/6701تاريخ االجتماع  

 : ( 6قرار )
 

ت اد التوصية الى اللجنة الفنية 

لغرض أعادة دراستها 

من الناحيتين الفنية 

 والقانونية .
   .ج

 تم التاكيد على كل من الهيئة العامة للكمارك والديرية العامة للمنافذ الحدودية و الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا المرقم -

 االجراءات المتخذة بصدد الموضوع.للتفضل باعالمنا   24/7/2116في  22549

ومرفقه التقرير النهائي لفريق العمل  15/7/2116في  13/8822ورد كتاب المديرية العامة للمنافذ الحدودية المرقم ذي العدد ح/ -

 مع جرد بالمواد الموجودة والمقترحات .

 بانه اكمل فريق العمل مهامه من خالل 11/8/2116في  1/6/1/15332ورد كتاب الشركة العامة لموانئ العراق المرقم ذي العدد  -

 سوف يتم عرض التقرير اعاله في اجتماع اللجنة الفنية الثالث عشر القادم لغرض اتخاذ التوصية المناسبة بشأنه.و الزيارة

في  25125كتابنا المرقم تم توجيه كتاب الى وزارة الصحة/ الدائرة الفنية ومرفقه كتاب المديرية العامة للمنافذ الحدودية بموجب  -

22/8/2116 . 

بااليعاز الى الهيئة العامة للكمارك 12/1/2117في  6219تم توجيه كتاب الى وزارة المالية /مكتب الوزير بموجب كتابنا المرقم  -

 لحسم هذا الموضوع بصورة مستعجلة كونها الجهة المسؤولة قانونا".

ومرفقه كتابنا اعاله الى مديرية كمرك المنطقة الجنوبية لحسم  5/2/2117في  2124د ورد كتاب الهيئة العامة للكمارك المرقم بالعد -

 واعتبار الموضوع من االمور المهمة والمستعجلة. 1984لسنة  23الموضوع وفقا" لقانون الكمارك رقم 

  .21/2/2117في  9742المالية /مكتب الوزير بموجب كتابنا المرقم بالعدد  تم التأكيد على وزارة -
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 تاسيس منظومة هواتف الطوارئ على الطرق الخارجية على شبكاك الهاتف النقال واالرضية المتوفرة في البالد . -10

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجتمدداع السددددددداقع للجنددة 

 71/6/7013الفنية في 

 (:1قرار )

التنسيق قين الهيئة -ب

ال امة للطرق 

والجسور وو ارة 

االتصاالك لغرض 

منظومة تأسيس 

هواتف الطوارئ على 

شبكاك االتصاالك 

النقالة واالرضية 

المتوفرة حاليا  في 

 البالد .
 

لغرض التنسيق لتأسيس منظومة  2/7/2115في  21792تم مفاتحة الهيئة العامة للطرق والجسور والشركة العامة لالتصاالت والبريد بكتابنا   -

يتعذر على دائرتنا تقديم الخدمات المطلوبة  61/7/6095في  93760والجسور بموجب كتابها المرقم اعلمتنا الهيئة العامة للطرق هواتف طوارئ .

لذا يتطلب التنسيق مع وزارة الداخلية والصحة واالمن الوطني ومن 6006لسنة  15لعدم مسؤوليتها عن ذلك وبموجب قانون الطرق العامة رقم 
الحاجة ألنشاء مراكز لتلك الخدمات.تمت االجابة على كتاب الهيئة العامة للطرق والجسور بموجب  الممكن ان يتم التنسيق مع مع دائرتنا في حالة

قانون لالكتاب اعاله بأن الموضوع هو احد متطلبات تنفيذ اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الذي تم مصادقة جمهورية العراق عليه بموجب ا
بان الدائرة تعمل على دراسة امكانية انشاء  65/8/6095في  99880امة للطرق بموجب كتابها المرقم ،اعلمتنا الهيئة الع6007لسنة  51رقم 

 (.call centerمركز اتصاالت اي مايسمى )
انها ترتأي عقد اجتماع مع المختصين من وزارة النقل لمعرفة  5/8/6095في  109الشركة العامة لالتصاالت والبريد بموجب كتابها اعلمتنا  -

 ولوية للطرق المراد التنفيذ لها والسعة المطلوبة لدراسة امكانية التنفيذ ووضع الكلف .اال
ع اتمت مفاتحة كل من )الهيئة العامة للطرق والجسور ومديرية المرور العامة ووزارة الصحة وجهاز االمن الوطني (لتسمية ممثليهم في االجتم -

 91/90/6095في  68995الشركة العامة لالتصاالت والبريد بموجب كتابنا المرقم  كذلك تمت مفاتحة65/8/6095في 63995بموجب كتابنا 
 بتحديد موعد ومكان عقد االجتماع مع االشارة الى استعداد وزارة النقل ألستضافة االجتماع.

 الخاص بتشكيل فريق عمل . 10/96/6095في  6539/15979تم اصدار االمر الوزاري المرقم  -
 .95/96/6095بتاريخ عقد االجتماع االول  -

 الخاص بالتبليغ. 11/3/2116في  11211بموجب كتابنا المرقم  5/4/2116عقد االجتماع الثاني لفريق العمل بتاريخ  -

 باضافة موظفين اثنين من هيئة االعالم واالتصاالت لفريق العمل . 17/5/2116في  3786/17134تم اصدار االمر الوزاري المرقم  -

بأنه تم اقرار مبدأ الرقم الموحد من قبل مجلس االمن  22/6/2116في  2/5152/ت/7عالم واالتصاالت المرقم بذي العدد وردنا كتاب هيئة اال -

وسيتم تشكيل فريق عمل فني ألعداد دراسة فنية متكاملة عن الموضوع من حيث  29/5/2116( المنعقد بتاريخ 21168الوطني ضمن جلسته )

بات الفنية وعليه التريث لحين استكمال الدراسة من قبل الجهة المعنية مع تزويدهم ببعض االمثلة لبلدان العالم جهة االرتباط والهيكلية والمتطل

 حول منظومة هواتف الطرق الخارجية.

يتضمن االمثلة عن  CDبقرص  27/7/2116في  2291تم تزويد هيئة االعالم واالتصاالت /دائرة تنظيم االتصاالت بموجب كتابنا المرقم  -

 منظومة هاتف الطوارئ على الطرق الخارجية في االتحاد االوربي والهند وافريقيا.

 .16/11/2116في  29515تم التاكيد على هيئة االعالم واالتصاالت/دائرة تنظيم االتصاالت بموجب كتابنا المرقم بالعدد  -

 .22/12/2116في  36135ا المرقم بالعدد تم التاكيد على هيئة االعالم واالتصاالت/دائرة تنظيم االتصاالت بموجب كتابن -

 .13/2/2117في  9113تم التاكيد على هيئة االعالم واالتصاالت/دائرة تنظيم االتصاالت بموجب كتابنا المرقم بالعدد  -

الوطني بالموافقة  والمعنون الى مجلس االمن 13/2/2117في  2/1322/ت/7ورد كتاب هيئة االعالم واالتصاالت /دائرة تنظيم االتصاالت ذي العدد  -

 على اضافة وزارة النقل /االمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة الى لجنة مشروع رقم الطوارئ الوطني الموحد .
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 . ساحاك التبادل التجار  على ا راف المدن -11

 

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

اللجنة الفنية الخامس المن قد اجتماع 

  75/17/7016قتاريخ 

قيام اللر ة ال امة للنقل البر  قتحديد 

مساحاك وموقع االراضي المطلوقة 

لملروع المنا ق اللوجستية ) ساحاك 

تبادل البضائع ( حول قغداد واالعالن 

للقطاع الخاص الذين يملكون قطع اراضي 

فيها لغرض ملار تها في تنفيذ الملروع 

اك ماو تبني الملروع من قبلهم لتقديم الخد

اللوجستية ، مع استمرارهم قمتاق ة 

الموضوع لغرض استحصال موافقة السيد 

و ير المالية على تخصيص قطع اراضي 

 لهذا الملروع  

المتخذ ( 2) قرار اللجنة الو نية رقم

المن قد قتاريخ علر  ثالثقأجتماعها ال

3/17/6701 : 

لى للتأ يد ع التوصية الى اللجنة الو نية 

مجددا  وحث الجهاك هذا الموضوع 

الم نية إلتخاذ اإلجراءاك السري ة 

والحاسمة لدعم  وتنفيذه على أرض 

الواقع لما ل  من أهمية  بيرة في تسهيل 

عملياك النقل والتجارة وحل اال تناقاك 

وتجاو  السلبياك الموجودة في جميع 

  محافظاك البالد.

 البلدياك حول تخصيص وتمليك االراضي لملروع ساحاك التبادل وتف يل الملروع .مفاتحة و ارة المالية ، امانة قغداد ، و ارة 

في  99638تم التأكيد على الشركة العامة للنقل البري العالمنا اجراءاتهم المتخذة بصدد الموضوع بموجب كتابنا المرقم  -

66/1/6095  

 : 96/3/6095في  99936اجابت الشركة اعاله بموجب كتابها المرقم   -

 لتنفيذ المشروع.تم استحصال موافقة السيد وزير النقل على التعاقد مع شركة اليماني الهندسية للتجارة والمقاوالت  -

تم تشكيل اللجان الخاصة بأعداد المواصفات الفنية وجداول الكميات والجدوى االقتصادية لباقي ساحات تبادل التجاري حول  -

 االجراءات على مجلس ادارة الشركة .بغداد وسيتم عرضها حال االنتهاء من تلك 

في  19391 الموضوع بموجب كتابنا المرقم النتائج المتحققة لحد االن بشأنتم التأكيد على الشركة العامة للنقل البري العالمنا  -

7/6/2116. 

 بمايأتي: 99/9/6099في  90066اجابت الشركة العامة للنقل البري بموجب كتابها المرقم  -

لخاصة بأعداد المواصفات الفنية وجداول الكميات والمخططات التفصيلية والمرتسمات الخاصة بالمشيدات لتنفيذ انتهت اللجنة ا -
 اللجنة الفنية القادم  المشروع .

 تم االعالن عن المشروع وتقديم العطاءات وفتحها وتحليلها. -

المحضر الى السيد الوزير لغرض المصادقة تم عرض الموضوع امام انظار مجلس ادارة الشركة وحصلت الموافقة ورفع  -

 عليه.

 اعاله في اجتماع اللجنة الفنية الثالث عشر القادم للنظر بشأنه.الشركة العامة للنقل البري  سيتم عرض كتاب  -

سكك الحديد للتمت مخاطبة كل من )الهيئة العامة للكمارك،الدائرة الفنية في وزارة النقل،الشركة العامة للنقل البري،الشركة العامة  -

لغرض دراسة التوصيتين بشكل معمق وتزويدنا براي وزارة  23/11/2116في  31492العراقية(بموجب كتابنا المرقم بالعدد 

 المالية والنقل بما يخدم تسهيل النقل والتجارةوتسهيل وتنظيم نشاطات الكمارك.  

بخصوص  67/90/6099في  19059المرقم  بموجب كتابنا 96/3/6099في  93990تم التاكيد على كتابنا المرقم  -
 الموضوع المشار اليه انفا.

سيتم النظر بمضمون كتابنا اعاله   14/11/2116في  19454اجابت الشركة العامة للنقل البري بموجب كتابها المرقم بالعدد  -

شانها معرفة امكانية اشراك الكمارك بعد استكمال انشاء المشروع وبعد االنتهاء من اعداد الدراسات الفنية واالقتصادية التي من 

 من عدمه.
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 تف يل موضوع انلاء وفتح مرا ز لالس اف الفور  على الطرق الخارجية . -17

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

 1/2/7013االجتماع الساقع للجنة الو نية في 

 ( :7قرار ) 

المصادقة على توصية اللجنة الفنية " أن يتم التنسيق قين  أوال  :

و ارة الصحة ومديرية المرور ال امة اليالء الموضوع االهمية 

المطلوقة وأدراج  ضمن الخطط االستثمارية الخاصة قو ارة 

الصحة لغرض أنلاء مرا ز أس اف فور  على الطرق الخارجية 

الطرق وأعالم مع أستيراد سياراك أس اف متخصصة قحوادث 

 منظمة االسكوا قذلك " .

ثانيا  : االي ا  الى و ارة اإلسكان واالعمار / الهيئة ال امة للطرق 

والجسور قأنلاء محطاك أستراحة متكاملة على الطرق الخارجية 

تحتو  على  افة وسائل الراحة والخدماك أضافة الى مرا ز 

راع ملترك واإلساإلس اف الفور  قأسلوب االستثمار أو التلغيل ال

 قأنجا  محطاك االستراحة المباشر قها حاليا  .

ثالثا  : مفاتحة األمانة ال امة لمجلس الو راء حول التوصيتين أعاله 

. 

 10/3/7016االجتماع الحاد  علر للجنة الفنية المن قد قتاريخ 

 ثانيا  –( 6قرار رقم)

ل امة ا التفضل قاالي ا  الى المختصين قتحقيق اجتماع في الهيئة

للطرق والجسور قالسرعة الممكنة وتزويد الهيئة قالتصاميم 

والمخططاك والمواصفاك الهندسية ألقنية مرا ز االس اف 

الفور  وشر ة المرور وتجهيزاتها التي في النية انلاؤها ضمن 

محطاك االستراحة على الطرق الخارجية السري ة قأسلوب 

 القادم للجنة الفنية الذ  االستثمار وتقديم النتائج في االجتماع

 7/6/7016سي قد قتاريخ 

في  23189تم مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا المرقم بالعدد -

وااليعاز الى وزارات الصحة والداخلية واالسكان واالعمار ألتخاذ للمصادقة على التوصية  5/8/2115

تحقيق االنسجام والموائمة مع المعايير والسياقات الدولية ولغرض تفعيل وتعزيز مايقتضي بشأنها وذلك ل

 اجراءات االستجابة بعد التصادم من قبل الجهات المعنية بموجب قرارات االمم المتحدة بهذا الشأن.

 9/9/6095في  6080وردت اجابة وزارة االعمار واالسكان والبلديات بموجب كتابها المرقم م خ / -
( اوالً وبالتنسيق مع دائرة 7جه الى وزارة الصحة/البيئة بااليعاز واتخاذ الالزم حول القرار رقم )والمو

الطرق والجسور احدى تشكيالت هذه الوزارة وذلك ألهميته بالحفاظ على ارواح المواطنين وتقديم 
 االسعافات الالزمة للمتضررين من حوادث الطرق الخارجية .

 10/9/6095في  99917اخلية /وكالة الوزارة للشؤون الشرطة بكتابها المرقم كذلك اعلمتنا وزارة الد -
بان وزارة الصحة/البيئة قد اعلمت الوزارة اعاله بموجب كتابها دائرة الصحة العامة بالعدد د ص 

بانه تم استحداث مركز لالسعاف الفوري على الطرق الخارجية وان  7/9/6095في  8/8/51958ع/
زة بسيارات اسعاف مزودة بمعدات مستلزمات االستجابة للحوادث والحاالت الطارئة تلك المراكز مجه

( وان هناك مراكز اسعاف فوري اخرى قيد 966ومرتبطة بالرقم الوطني لالسعاف الفوري المرقم )
 االستحداث.

ن مرفق بتقرير اعد م 99/99/6095في  19068ورد كتاب وزارة االعمار واالسكان والبلديات المرقم  -
قبل دائرة الطرق والجسور حول انشاء محطات استراحة متكاملة تحتوي على كافة سبل الراحة بما فيها 

 مراكز االسعاف الفوري. على الطرق الخارجية.
بان  7/96/6095في  16959تم ابالغ وزارة االعمار واالسكان والبلديات بموجب كتابنا المرقم  -

هو انشاء محطات استراحة متكاملة كمشروع موحد  97/9/6095في  69839المقصود بكتابنا المرقم 
 بأسلوب االستثمار تحتوي على كافة وسائل الراحة والخدمات .

في  32956تم توجيه كتاب الى مكتب وزير االعمار واالسكان والبلديات بموجب كتابنا المرقم  -

بها هو انشاء محطات استراحة  بحيث ان المقصود 7باالشارة الى الفقرة ثانيا من القرار رقم  7/12/2115

 متكاملة كمشروع موحد باسلوب االستثمار تحتوي على كافة وسائل الراحة والخدمات.

 .24/1/2116في  6993وتم التاكيد على وزارة االعمار واالسكان بموجب كتابنا المرقم  -

 في 3/1/1834ورد كتاب وزارة الصحة /دائرة التخطيط وتنمية الموارد المرقم د.د.ت/ -

بعقد اجتماع تنسيقي مشترك يضم ممثلين كل من وزارة النقل ووزارة االسكان واالعمار 12/1/2116

 ومديرية المرور العامة.
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 االجراء المتخذ 

رقم االجتماع   ) 

15 )   

تاريخ االجتماع  

72/1/7016  

 ( 6قرار رقم ) 

ي  د على  ل من 

ال امة للطرق الهيئة 

مديرية ووالجسور 

أضافة  المرور ال امة 

الملاريع  تيدائرالى 

في واألمور الفنية 

لسرعة  و ارة الصحة

حسم موضوع إنلاء 

مرا ز لألس اف 

الفور  وشر ة 

المرور على  رق 

المرور السري ة 

تنفيذا  اللتزاماك 

جمهورية ال راق 

المت لقة قالسالمة 

المرورية على الطرق 

وإتفاق الطرق الدولية 

 ق ال رقي .في الملر
 

ية ذتمت مخاطبة كل من وزارة االسكان واالعمار ووزارة الداخلية بخصوص االجتماع التنسيقي لترشيح ممثلين عنهم وذلك في مقر االمانة التنفي -

 .1/2/2116في  7665بموجب كتابنا المرقم  1/3/2116)لالسكوا( يوم الثالثاء المصادف 

بانه تم تشكيل لجنة في دائرة الطرق والجسور  2/2/2116في  3633ت /مكتب الوكيل بموجب كتابها المرقم اجابت وزارة االعمار واالسكان والبلديا -

 من المختصين .

 1/3/2116في  11358تم توجيه كتاب الى كل من وزارة الصجة والبيئة و وزارة االعمار واالسكان و مديرية المرور العامة بموجب كتابنا المرقم  -

 ألبالغ ممثليهم لحضور االجتماع التنسيقي. 29/3/2116ى يوم بتأجيل االجتماع ال

 .29/3/2116عقد االجتماع االول بتاريخ  -

برئاسة السيد هالل عبدالرضا /االمين التنفيذي للجنة الوطنية وعضوية ممثلي  21/4/2116في  3151/15159تم اصدار االمر الوزاري المرقم  -

 الوزارات اعاله .

باالشارة الى التوصية المتخذة باجتماع اللجنة الفنية  16/5/2116في  17112هات المعنية  بالموضوع بموجب كتابنا المرقم تم توجيه كتاب الى الج -

 الحادي عشر واعالمنا .

بمساحة بانه تتوفر مخططات مراكز اسعاف فوري  25/5/2116في  6/2/32676اجابت وزارة الصحة والبيئة بموجب كتابها المرقم ذي العدد د.م.هـ/ -

 م( وتزويدهم بالمتطلبات الوظيفية الالزم توفرها في المراكز.75م( و )311)

بان المتطلبات الوظيفية لمراكز االسعاف الفوري  هو توفير مكان  7/6/2116في  19394تم اجابة  وزارة الصحة والبيئة بموجب كتابنا المرقم  -

 م للبناء هي كافية لذلك.75ساعة يومياًوان مساحة  24دهم وخدمات مناسبة لمنتسبي مركز االسعاف الفوري لغرض تواج

 اعالمنا النتائج بالسرعة الممكنة. 14/6/2116في  19916تم التاكيد على الجهات اعاله بموجب كتابنا المرقم  -

م 75ز اسعاف فوري بمساحة بالمخططات المعمارية بمرك  12/7/2116في  6/2/42314زودتنا وزارة الصحة والبيئة بموجب كتابها المرقم د.م.هـ/ -

 والتي تم اعدادها حسب المتطلبات الوظيفية لدائرة العمليات والخدمات المتخصصة حيث يتوفر فيها مراب لسيارة اسعاف واحدة فقط.

 للنظر بشأنه. 13سوف يعرض الكتاب في اجتماع اللجنة الفنية القادم رقم  -

لث عشر المنعقد وضمنه القرار المتخذ في االجتماع الثا 19/11/2116في  31142ابنا المرقم تم التاكيد للهيئة العامة للطرق والجسور بموجب كت -

 ونسخه منه الى مديرية المرور العامة ووزارة الصحة .27/9/2116بتاريخ 

 وفنية تحول دون تنفيذ المقترح.بانه وجود اشكاالت قانونية  1/11/2116في  37782ورد كتاب وزارة االعمار واالسكان مكتب الوكيل االقدم المرقم  -

 .15/12/2116في  35474تم توجيه كتاب وزارة االسكان واالعمار اعاله الى كل وزارة الصحة والبيئة/دائرة المشاريع الهندسية بموجب كتابنا المرقم  -

 االسعاف الفوري.ومرفقه المخططات الخاصة بمراكز  11/1/2117في  598ورد كتاب الهيئة العامة للطرق والجسور المرقم  -

 الى وزارة الصحة/دائرة االمور الفنية بتزويدنا احصائيات عن عدد الوفيات والجرحى لحوادث الطرق. 5/1/2117في  5445تم توجيه كتابنا المرقم  -

 .13/2/2117في  9114كتابنا المرقم تم التاكيد على كتابنا اعاله بموجب  -

 يتضمن االحصائية المطلوبة ؟ 25/1/2117في  1/9/5784المرقم د.أ.ف/ورد كتاب وزارة الصحة/دائرة االمور الفنية  -
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 لزام التجار قالتامين على  افة قضائ هم المنقولة دا ل ال راق قواسطة شر اك التامين ال راقية ال امة والخاصة .ا -15

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجدتدمددداع السددددددددداقع للجندددة 

 1/2/7013الو نية في 

 

 ( :   2قرار )  

المصادقة على توصية اللجنة 
" لغرض تسهيل النقل الفنية 

والنقل والتجارة والمحافظة 

على البضائع والر اب 

المنقولين ووسائط النقل ، 

التوصية الى اللجنة الو نية 

قألزام  افة التجار قألتأمين 

على قضائ هم دا ل ال راق 

لدى شر اك التأمين ال راقية 

المصارف ق دم  وتوجي   افة

منح أية قروض ما لم يتم 

التأمين عليها ، و ما يجب 

ألزام الجهاك اال رى التي 

تصدر أجا اك االستيراد قهذا 

االجراء من أجل المحافظة 

على االموال ال راقية و ذلك 

تنليط قطاع التأمين ال راقي" 

ومفاتحة األمانة ال امة 

 لمجلس الو راء قصددها .

للمصادقة على التوصية  5/8/2115في  23191العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا المرقم بالعدد  تم مفاتحة األمانة -

ه في وااليعاز الى وزارتي التجارة والمالية لغرض أتخاذ ما يقتضي لتنفيذها ، مع االشارة الى ان وزارة النقل سوف تلتزم تنفيذ التوصية اعال

 ها.حالة مصادقتها علي

في  26711تمت مفاتحة كل من وزارتي التجارة والمالية بالموافقة وااليعاز الى الجهات المعنية ألتخاذ مايقتضي لتنفيذ التوصية بكتابنا المرقم  -

16/9/2115 . 

والشركات التابعة لها ألتخاذ بتعميمها لهذه التوصية الى المصارف والدوائر والهيئات  28/11/2115في  88421اجابت وزارة المالية بكتابها المرقم  -

 مايلزم.

 قامت دائرة العالقات االقتصادية الخارجية في وزارة التجارة بتعميم التوجيه على اقسام االستيراد في شركات الوزارة -

 . 27/1/2116في  7361بموجب كتابنا المرقم  16/9/2115في  26711تم التاكيد على كتابنا المرقم  -

والمعنون الى شركات الوزارة كافة/قسم  22/2/2116في  2/1618دائرة العالقات االقتصادية الخارجية المرقم ظورد كتاب وزارة التجارة/ -

 االستيراد باتخاذ مايلزم حول ما جاء بالتوصية .

 جاء بالتوصية. والمعنون الى مصارف وشركات التامين كافة  باتخاذ مايلزم حول ما 22/2/2116في  15388ورد كتاب وزارة المالية ذي العدد  -

حول  29/2/2116في  23/23/3322ومرفقه كتاب شركة التامين الوطنية المرقم  22/3/2116في  32178ورد كتا وزارة المالية ذي العدد  -

 امكانية التامين على البضائع كافة ضد مخاطر النقل من المنشأ الى مخزن المستفيد.

باالشارة القرار انف الذكر بأعتبار الشرط ملزم لكافة المستوردين  18/4/2116في  14777قم تم التاكيد على وزارة التجارة بموجب كتابنا المر -

 والمصدرين وتضمينه في شهادات االستيراد والتصدير.

عاله بتعميم كتابنا ا 18/5/2116في  2/4251ورد كتاب وزارة التجارة /دائرة العالقات االقتصادية الخارجية /قسم المنظمات الدولية المرقم ظ -

 الى كافة شركات الوزارة /قسم االستيراد للعمل واتخاذ مايلزم.

بتزويدهم بالتوصية الخاصة  27/6/2116في  59518/عامة /811/68طلبت وزارة المالية /الدائرة القانونية بموجب كتابها المرقم ذي العدد  -

 .8بالتامين والقرار رقم 
 محضر الخاص بالتوصية وحسب طلبهم بال 4/7/2116في  21619قسم االستشارات بموجب كتابنا المرقم تمت اجابة  وزارة المالية /الدائرة القانونية/ -

المعنون الى الدا ئرة االدارية/وزارة المالية ومرفقه كاتابنا المرقم  18/8/2116في  69281ورد كتاب وزارة المالية /الدائرة القانونية المرقم  -

 باتخاذ مايلزم. 4/7/2116في  21619

 14777ومرفقه كتاب وزارة التجارة المرقم  17/11/2116في  29667تم ةمخاطبة وزارة المالية /الدائرة القانونية بموجب كتابنا المرقم  -

 باعتبار هذا الشرط ملزم لكافة المستوردين والمصدرين وتضمينه في شهادات االستيراد والتصدير. 18/4/2116في 
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 االجراء المتخذ 

 بيان الراي من الهيئة العامة للكمارك. 7/11/2116في  89138/عامه/811/68المالية /الدائرة القانونية بموجب كتابها المرقم طلبت وزارة  - 

 اعالمنا ما تم بصدد الموضوع. 22/12/2116في  36136طلبنا من وزارة المالية /الدائرة القانونية بموجب كتابنا المرقم  -

 اعالمنا ما تم بصدد الموضوع. 9/2/2117في  8818وزارة المالية /الدائرة القانونية بموجب كتابنا المرقم  تم التاكيد على -

مداخلت االمانة التنفيذية للجنة الوطنية المباشرة في امكانية اصدار  19/2/2117في  137طلبت جمعية التامين العراقية بموجب كتابها المرقم  -

 قة لتنفيذه.تعليمات من الجهات ذات العال

من وزارة التجارة/دائرة العالقات االقتصادية الخارجية بمفاتحة الشركة العامة  26/2/2117في  157طلبت وزارة المالية/ديوان التامين المرقم  -

ل العراق دون وضع قولة داخللمعارض والخدمات التجارية العراقية بتنفيذ كتابنا اعاله بالزام كافة المستوردين والمصدرين بالتامين على البضائع المن

 اسباب ومبررات غير صحيحة لتاخير تنفيذ اجراءات التامين على البضائع.

ومرفقيه كتابا كل من وزارة  23/2/2117في  11143تمت مخاطبة وزارة التجارة /دائرة العالقات االقتصادية الخارجية بموجب كتابنا المرقم  -

مين العراقية اعالمنا عن مبررات طلب اصدار تعليمات عن االمانة العامة لمجلس الوزراء لهذا الغرض المالية /ديوان التامين وكتاب جمعية التا

 ليتسنى اتخاذ الالزم.

والمعنون الى الهيئة العامة للكمارك باالجابة بالسرعه  28/2/2117في  4956/عامه/ق/811/11ورد كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية المرقم  -

 ي بيان الراي.الممكنة ف
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 اقية ال امة والخاصة في التامين على البضائع الموردة الى ال راق .رتف يل نلا  شر اك التامين ال  -16

 االجراء المتخذ رقم القرار

االجتماع التاسع للجنة الو نية قتاريخ 

1/17/7013 

 ( )د(1قرار رقم )

حث شر اك التأمين ال راقية الحكومية 

والخاصة ل رض  دماتها على 

المستورديين والمصدريين وأعتمادها 

 بديل عن شر اك التأمين األجنبية من 

تقديم التسهيالك واالمتيا اك  الل 

واالس ار التنافسية والخدماك الملج ة 

األ رى وت ميم ذلك على الملحقياك 

 التجارية ال راقية في الخارج .

 (6قرار رقم )

 دراسة المقترحين المقدمين من قبل

جم ية التأمين ال راقية وشر ة الرهام 

الى ديوان التأمين في و ارة  للتأمين

راست  وقيان الرأ  المالية لغرض د

 قصدده .

فرض التأمين اللامل على السياراك  .أ

 .ضد جميع أنواع المخا ر افة 

أمين ألزامي على  افة المحال فرض ت .ب

ضد واألسواق والمخا ن التجارية 

 .جميع أنواع المخا ر

 

 لدراسة وتنفيذ التوصية. 14/1/2116في  6148تمت مفاتحة وزارة المالية /ديوان التأمين بكتابنا   -

 باعالمنا ماتم بصدد الموضوع. 8/3/2116في  11877بموجب كتابنا المرقم  وزارة المالية /ديوان التأمين تم التأكيد على  -

 . 9/2/2116في  116مرقم ذي العدد بموجب كتابها ال وزارة المالية /ديوان التأمين اجابت  -

 (وسيتم العمل على توجيه الشركات للعمل بموجبه.1. ايدت ماورد بالقرار رقم )1

( فرأينا  ان يتم تحديد التامين على السيارات ليكون ضد خطري الحرق والسرقة فقط وليس ضد جميع 4. فيما يخص القرار رقم )2

 المخاطر كما ورد بالمقترح.

ص فرض تامين الزامي على كافة المحال التجارية واالسواق والمخازن وضد جميع االخطار فأننا نرى ان يكون على أما فيما يخ

 االفران والمخابز ودور حضانة االطفال والمدارس والكليات والجامعات االهلية والفنادق ضد خطري الحريق والسرقة.

وندرج لكم في ادناه بعض المالحظات   28/3/2116في  12419نا المرقم تمت اجابت  وزارة المالية /ديوان التأمين بموجب كتاب -

 واالستفسارات عن الموضوع :

 ( .1نرجو تزويدنا بصورة عن توجيهاتكم التي ستبلغ بها شركات التامين بالنسبة لقرار اللجنة رقم ) -1

يرجى اعالمنا مبررات عدم فرض التامين الشامل على السيارات ضد جميع انواع المخاطر اسوة بما معمول به في دول العالم االخرى  -2

 أ( واقتصار التامين ضد الحريق والسرقة فقط . – 4بموجب القرار رقم )

خازن التجارية ضد جميع انواع المخاطر ولماذا يرجى اعالمنا مبررات عدم فرض التامين االلزامي على كافة المحال واالسواق والم -3

 حددت النواع معينة من النشاطات وضد خطري الحريق والسرقة فقط .

 يرجى اعالمنا من هي الجهة التي ستضع الية العمل لهذه المواضيع كما ورد في كتابكم اعاله . -4

بانه تم توجيه شركات التأمين لغرض تقديم  4/5/2116في  325بموجب كتابها المرقم ذي العدد  وزارة المالية /ديوان التأمين اجابت  -

خدماتهم الى المستوردين والمصدرين من قبل السيد رئيس الديوان خالل االجتماع االخير لجمعية التأمين العراقية وتم االتفاق مابين 

 السرقة لعدم توفر االمكانات الماديةالشركات على ان يكون تأمين الزامي على السيارات في الوقت الحاضر فقط ضد خطر الحريق و

والبشرية لديهم لتغطية خطر االصطدام وبعد اصدار التشريع الالزم لذلك وتقديم الية التطبيق في الكيفية التي يتم استيفاء االقساط 

 والتوزيع على الشركات من قبل الجمعية .

 باعالمنا ماتم بصدد الموضوع. 27/11/2116في  31157تم مخاطبة وزارة المالية/ديوان التامين بموجب كتابنا المرقم  -

للتأمين االلزامي  اضافة الى مقترحاتهم السابقة  19/11/2116في  711ورد كتاب وزارة المالية/ديوان التامين بموجب كتابها المرقم  -

مينية مستمرة لتقديم التخطيات التاان في السوق العراقية االن اكثر من ثالثين شركة تامين ق والسرقة حيث ضد اخطار الحريالشامل 

 على ان يتم التوسع لتامين منشات اخرى.

 باعالمنا ماهو المطلوب من اللجة الوطنية. 3/11/2116في  31661تمت مخاطبة وزارة المالية/ديوان التامين بموجب كتابنا المرقم  -

 113لتفعيل المادة افت بمفاتحة الجهات ذات العالقة وقد اض 22/11/2116في  782ورد كتاب وزارة المالية/ديوان التامين المرقم  -

 .2115لسنة  11من قانون تنظيم اعمال التامين رقم 
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 صيانتها وتاهيلها وا مال نواقصها وادامتها والمحافظة عليها قاستمرار .تاجير او استثمار الطرق السري ة من قبل شر اك اجنبية متخصصة مقاقل  -13

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

 76/2/7013االجتماع الثامن للجنة الو نية في

 ( 7قرار )

تم قبول المقترح والتوصية من حيث المبدأ . وقررك اللجنة 

لدراست  الو نية أحالة المقترح الى و ارة االعمار واإلسكان 

قلكل أوسع وأعمق وتقديم  رائط وآلياك إلستحداث أو إنلاء 

أو أستثمار  رق جديدة وأن تكون وفق دراسة متكاملة وتقدم 

للجنة الو نية لدراستها وتقديم التوصية المناسبة قلأنها على 

ضوء ذلك قالتنسيق مع الهيئة الو نية لألستثمار والبنك 

 المر ز  ال راقي .

ير أو أستثمار الطرق السري ة لمدة م ينة من قبل تأج المقترح:

شر اك أجنبية متخصصة و فوءة مقاقل صيانتها وتأهيلها 

وأ مال نواقصها وأدامتها والمحافظة عليها قاستمرار مع أنلاء 

محطاك أستراحة للمسافرين ومحطاك تجهيز الوقود على هذه 

يفاء قل أستالطرق وفقا  للم ايير والمواصفاك الدولية ، وذلك مقا

أجور قسيطة من المر باك التي تستخدم هذه الطرق قأستخدام 

أنظمة الكترونية ويدوية لهذا الغرض وذلك قسبب النقص الكبير 

في التخصيصاك المالية الحكومية الال مة للصيانة والتأهيل 

وأ مال النواقص . ويمكن تطبيق المقترح  تجرقة أولية على 

سفوان  –البصرة  –( قين قغداد 1 ريق المرور السريع رقم )

على شكل قطاعاك قين المحافظاك ، و ذلك تطبيق  على  ريق 

محمد القاسم للمرور السريع دا ل قغداد ، وق د نجاح التجرقة 

واالستفادة من األ طاء والثغراك يمكن ت ميمها على الطرق 

 األ رى .

 

لدراسة المقترح وتزويدنا بهذه الدراسة  9/90/6095في  68933تم مفاتحة وزارة اإلسكان واالعمار بكتابنا المرقم  -
 بعد إنجازها لغرض مناقشتها وتقديم التوصية المناسبة بشأنها .

بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الدائرة على الترويج لتنفيذ  69/90/6095في  60567أجابت الوزارة بكتابها المرقم  -
 أسلوب التمويل من المنظمات المقرضة أو بطريقة االستثمار .مشاريع الطرق السريعة وتأهيل المنفذ منها ب

حيث يبدي البنك على استعداده لتقديم  90/99/6095في  9/1/95898ورد كتاب البنك المركزي العراقي المرقم  -

ن يتم ااالستشارة المالية والنقدية وكل مايتعلق بتنفيذ مقترح اللجنة الوطنية الخاص بأستثمار الطرق السريعة على 

التنسيق والتعاون بين وزارتنا ووزارة االعمار واالسكان والبلديات والهيئة الوطنية لالستثمار لوضع الية عمل 

 ثمار للشركات االجنبية المتخصصة وضوابط لتحديد االست

عاله وبرفقته ب اتمت مفاتحة كل من وزارة االعمار واالسكان والبلديات و الهيئة الوطنية لالستثمار بالتاكيد على الكتا -
 كتاب البنك المركزي العراقي.

المعنون الى  31/12/2115في  24982ورد كتاب وزارة االعمار واالسكان /الهيئة العامة للطرق والجسور المرقم  -

البنك المركزي العراقي /المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان بتزويدهم باالفكار والخبرات واالستشارة المالية 

 والنقدية حول الموضوع مدار البحث.

بان اللجنة الوطنية  3/1/2116في  5114تمت مفاتحة كل من وزارة االعمار واالسكان/مكتب الوزير بكتابنا المرقم  -

لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا قد طلبت تزويدها بدراسة موسعه ومعمقة عن الموضوع بالتنسيق مع البنك 

والهيئة الوطنية لالستثمار لغرض عرضها على اللجنة واتخاذ التوصية المناسبة بشأنها ورفعها الى المركزي العراقي 

 مجلس الوزراء.

ومرفقه كتاب الهيئة  14/2/2116في  5125ورد كتاب وزارة االعمار واالسكان/مكتب الوكيل االقدم ذي العدد  -

صيات اللجنة المشكلة لدراسة امكانية اخضاع المتضمن تو 4/2/2116في  2497العامة للطرق والجسور المرقم 

( لنظام الجباية التعريفية وقد ارسلت التوصيات انفا الى مكتب رئيس الوزراء بموجب الوزارة 1طريق المرور رقم )

 وبأنتظار الرد . 18/8/2115في  24672اعاله دائرة التخطيط والمتابعة قسم الطرق والجسور المرقم 

 17/11/2116في  29944مار واالسكان/مكتب وكيل الوزارة بموجب كتابنا المرقم تمت مخاطبة وزارة االع -

 ( المقطع الجنوبي.1اعالمنا ماتم من مراحل تأهيل طريق المرور السريع رقم )

 .28/11/2116في  33511تم التاكيد على كتابنا اعاله بموجب كتابنا المرقم  -

 .27/12/2116في  36511قم تم التاكيد على كتابنا اعاله بموجب كتابنا المر -

عن  26/12/2116في  44512اجابت  وزارة االعمار واالسكان/دائرة التخطيط والمتابعة بموجب كتابها المرقم  -

 العمل حال تحسن الوضع االقتصادي واالمني. ( وسيتم استئناف1تفاصيل مراحل تاهيل طريق المرور السريع رقم )
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    نظام االو ان المحورية على الطرق      -16

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

اشارة الى قرار للجنة الفنية رقم  

( في اجتماعها السادس المن قد 2)

 :  5/5/7013قتاريخ 

التوصية الى اللجنة  .أ

الو نية: نقل عائدية ومس ولية 

محطاك الو ن الموجودة في 

الموانئ أو المنافذ الحدودية من 

الهيئة ال امة للكمارك الى الهيئة 

 ال امة للطرق والجسور .

جنة التوصية الى الل .ب

الو نية : التأ يد على الهيئة 

ال امة للطرق والجسور وأمانة 

قغداد وو ارة البلدياك على عمل 

وتثبيت ال الماك المرورية الدولية 

الخاصة قاالو ان المحورية 

قالتنسيق مع مديرية المرور 

 ال امة.

ج.التوصية الى اللجنة الو نية : 

التأ يد على و ارة التجارة / دائرة 

ر اك والهيئة ال امة مسجل الل

للضرائب قالزام شر اك النقل عند 

تسجيل اللر اك أوعند تجديد 

هوياك التسجيل قال مل وفق نظام 

االو ارن المحورية من  الل ت هد 

 طي مع إلزام  افة سائقي 

شاحناك و ارة التجارة لل مل 

  قموجب النظام .

في 11431( بخصوص الفقرة ) هـ( منه بموجب كتابنا المرقم 7بقرار اللجنة الفنية رقم )تم ابالغ الدائرة الفنية والشركة العامة للنقل البري  -

15/3/2115 . 

بالحموالت  صاعلمتنا الشركة العامة للنقل البري انه تم تنفيذ توصيات اللجنة فيما يخص الفقرة المذكورة انفا" حيث تم تأكيد االعمام السابق والخا   -

(  CDاضافة الى توزيع اقراص مرنة ) 2119( لعام 1المسموح بها على الطرق العامة والمحددة بموجب البيان رقم ) (  Excel loadالمحورية ) 

لموقع ا على كافة شركات النقل المتعاقدة مع الشركة العامة للنقل البري ونشر بيامنات الحموالت المحورية والمخططات التوضيحية الخاصة بها على

 .  24/3/2115في  144كتهم مع بيان ضرورة العمل بها من قبل الشركات والسائقين بموجب كتابهم المرقم االلكتروني الخاص بشر

ة ، وزارة متنفيذ توصيات اللجنة الوطنية الواردة في الفقرات )ب( )ج( )د( وااللتزام بها من قبل وزارة الداخلية ، وزارة البلديات واالشغال العا -
 المدرجة في ادناه: الهيئة العامة للطرق والجسور والهيئة العامة للضرائب التجارة ، امانة بغداد ، 

د هزيادة التوعية بنظام الموازين المحورية من خالل وسائل االعالم وعند اصدار اجازات السوق العمومية واالختبارات المرورية مع تقديم تع -9
 خطي بذلك.

ق والجسور وامانة بغداد ووزارة البلديات واالشغال العامة على عمل وتثبيت العالمات قيام وزارة االعمار واالسكان / الهيئة العامة للطر -6
 المرورية الدولية الخاصة باالوزارن المحورية بالتنسيق مع مديرية المرور العامة.

 د تجديد هويات التسجيل بالعملقيام وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات والهيئة العامة للضرائب بالزام شركات النقل عند تسجيلها او عن -1
 .وفق نظام االوزان المحورية من خالل تعهد خطي مع الزام كافة سائقي شاحنات وزارة التجارة للعمل بموجب النظام

 -حورية؛واعالمنا االجراءات المتخذة بصدد موضوع الموازين الم 90/8/6095في  61399تم مخاطبة الوزارات التالية بموجب كتابنا المرقم بالعدد  -
دائرة تسجيل الشركات في  09الهيئة العامة للطرق والجسور  05الهيئة العامة للضرائب  03امانة بغداد  01وزارة الداخلية  06وزارة البلديات  09

ابة على كتابنا المشار اليه وتم االج 0مديرية المرور العامة  09الشركة العامة لموانئ العراق  08المديرية العامة للمنافذ الحدودية  07وزارة التجارة 
  -في االعلى وكما يلي : 

ومرفقه كتاب وزارة االعمار واالسكان المتضمن  69/8/6095في  67159اعلمتنا االمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم بالعدد  09
فيما يخص  09  -فنية ، حيث بينت دائرة الطرق والجسور االتي :( الماخوذة في اجتماع اللجنة ال6رائ الوزارة المذكورة انفاً بشان التوصية رقم )

لموازين ا( : قامت وزارة االعمار واالسكان ممثلة بالدائرة التخطيط والمتابعة /قسم الطرق والجسور باالجراءات التالية لزيادة  النوعية بنظام 9الفقرة )
 المحورية : 

منشور لكل مديرية يتم توزيعها على سائقي السيارات في المحافظات  95000طبع االالف المنشورات الخاصة بقانون الطرق والحموالت وتوزيع  –ا 
0  

اجراء ندوات تثقيفية للشركات وسائقي المركبات ) القطاع الحكومي والخاص (بالتعاون مع المرور  –ت  0نشر القانون في الصحف المحلية  –ب 
عرض اعالن بااللتزام بالحموالت المحورية وعرضها  -ج 0تشغيل تجريبي لمحطات الوزن واجراء لقاءات على القنوات الفضائية  -ث 0العامة 

  0على القنوات الفضائية باالضافة الى لوحات )فلكس( باحجام كبيرة وتثبيتها قرب محطات الوزن 
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 االجراء المتخذ 

د . التوصية الى اللجنة الو نية :  

التأ يد على مديرية المرور ال امة 

قزيادة التوعية قنظام الموا ين 

المحورية من  الل وسائل االعالم 

وعند أصدار أجا اك السوق 

ال مومية وأال تباراك المرورية 

 مع تقديم ت هد  طي قذلك .

هـ. قيام الدائرة الفنية في و ارة 

النقل واللر ة ال امة للنقل البر  

قتأ يد الت ميم الساقق مع تو يع 

قنصوص وتصاميم  CDأقراص 

البيانين على  ل شر اك النقل 

أضافة الى نلرهما على الموقع 

االلكتروني للو ارة واللر ة 

ال امة للنقل البر  لل مل قهما 

اك وإلزام  افة سواق اللاحن

  قموج النظام .

ان الكلفة التخمينية لتصنيع وتثبيت العالمات  المرورية الدولية والتعريفية الخاصة باالوزان والمطلوب نصبها كمرحلة  -( :6اما فيما يخص الفقره ) 06
محطات الوزن تقدر باكثر من ) اولى على طرق محاور المشرق العربي للمناطق االمنة باالضافة الى عدد من الطرق الرئيسية والمحورية وقرب 

  0 6095( مليار دينار حيث ادرجت خطة تثبيت ونصب العالمات المرورية وتاثيث الطرق ضمن خطة الصيانة لعام  9,5
ات خصيص( من كتابكم انفا في الوقت الحاضر وستؤخذ بنظر االعتبار في حال توفرالت6بالنظر لعدم توفر التخصصات المالية يتعذرتنفيذ الفقرة ) 01

  0والتمويل المالي 
 51563اعلمتنا وزارة الداخلية /وكالة الوزارة لشؤون الشرطة /مديرية المرور العامة /قسم التخطيط  والمتابعة بموجب كتابها المرقم بالعدد  -

( من كتاب 9ماورد بالفقرة) انه تم مخاطبة قسم االوزان المحورية  التخاذ مايلزم والتنسيق مع شعبة اجازات السياقة بخصوص 69/8/6095في 
( 6والتنسيق مع الدوائر  ذات العالقة بخصوص العالمات المرورية الواردة بالفقرة) 63/9/6095في   69619االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 

  0واعالمنا اجراءاتكم 
انها ستقوم وقدر تعلق االمر بمهامها  9/9/6095في  9518س /  57اعلمتنا  وزارة المالية الهيئة العامة للضرائب بموجب كتابها المرقم بالعدد   -

 0 63/9/6095في  69619( من  كتاب مجلس الوزراء المرقم 1بتبليغ شركات النقل بااللتزام بالفقرة )
لة كتاب وزارة المالية باحا 1/9/6095في  50/08/68053االمانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة شؤون اللجان بكتابها المرقم ش.ل/ت/اعلمتنا  -

 /الهييئة العامة للضرائب اعاله حسب العائدية.
بانها الزمت الشركات التي يشمل نشاطها النقل العام  91/9/6095في  60988اعلمتنا وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات بموجب كتابها المرقم  -

 وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية .بتوقيع تعهد خطي يتضمن العمل وفق نظام االوزان المحورية 

طلبت وزارة الداخلية بكتابها المرقم  3/11/2115في  31522تمت مفاتحة الهيئة العامة للطرق والجسور ومديرية المرور العامة بكتابنا المرقم  -

فذ الحدودية تزويدها بالعالمات المرورية االرشادية الذي تشير فيه الى طلب المديرية العامة للمنا 22/11/2115في  34116مكتب الوزير ج ع/

 والتحذيرية الخاصة بنظام الحموالت المحورية لغرض وضعها بالمنافذ الحدودية.

ومرفقه كتاب وزارة الداخلية  19/11/2115في  51/8/35831ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة شؤون اللجان المرقم ش ل/ص/ -

 للتنسيق. 12/11/2115في  36111المرقم ج /ع/

ومرفق بالمخططات التصميمية بالعالمات الخاصة بالحموالت  27/12/2115في  24467ورد كتاب الهيئة العامة للطرق والجسور ذي العدد  -

 المحورية المعتمدة عالمياً.

رية المدرجة في كتاب الهيئة العامة للطرق والجسور ذي بان مواقع محطات االوزان المحو 16/11/2115في  26829وكتاب امانة بغداد ذي العدد   -

 تقع خارج حدود امانة بغداد وتقع ضمن مسؤولية وزارة االسكان واالعمار ومحافظة بغداد.  4/11/2115في  19213العدد 

رة شؤون اللجان ومرفقه التعهد الموجه الى االمانة العامة لمجلس الوزراء/دائ 22/12/2115في  1815ورد كتاب وزارة التجارة المرقم ت ش/ -

 الخاص للسائقي الشاحنات بالعمل وفق نظام االوزان المحورية وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية .

بعدم وجود تخصيصات مالية لتجهيز ونصب تلك العالمات وبامكان  21/1/2116في  1333ورد كتاب الهيئة العامة للطرق والجسور المرقم  -

 رية العامة للمنافذ الحدودية تجهيز تلك العالمات كونها تقع ضمن موقع تلك المنافذ وخارج مسؤولية دائرتنا.المدي



 141  6102التقرير السنوي للجنة الوطنية العراقية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / 

 

 

 االجراء المتخذ

 . 4/2/2116في  8114تم احالة كتاب الهيئة العامة للطرق والجسور اعاله الى وزارة الداخلية /مكتب الوزير بموجب كتابنا المرقم - 

  ألعالمنا ما تم بصدد الموضوع. 11/8/2116في  24222كتابنا اعاله لوزارة الداخلية مكتب الوزير بموجب كتابنا المرقم  تم التاكيد على -

 ألعالمنا ما تم بصدد الموضوع. 13/11/2116في  29411تم التاكيد على كتابنا اعاله لوزارة الداخلية مكتب الوزير بموجب كتابنا المرقم  -

العالمنا مدى التزام جهات القطاع العام والخاص بالنظام اعاله تنفيذا" لقانون الطرق رقم  18/11/2116في  31114االعمار واالسكان /مكتب الوزير بموجب كتابنا المرقم  تمت مخاطبة وزارة -

 .2113لسنة  5المعدل بالقانون رقم  2112لسنة  35

 بتزويدهم بصورة من االوليات . 29/11/2116في  3/61/41153ق طلبت وزارة الدفاع /امانة سر العام بموجب كتابهم المرقم -

 صور عن االوليات.3/11/2116في  31755تم تزويد  وزارة الدفاع /امانة سر العام بموجب كتابنا المرقم  -

الوثيقة المرورية التي يذكر فيها الوزن المقرر لها قانونيا" اضافة الى ان ان كافة الناقالت لالحمال تحمل  3/11/2116في  21713اجابت الهيئة العامة للطرق والجسوربموجب كتابها المرقم  -

ايضا  رز المرور العامة على الطرق الخارجية والسيطراتاية حموالت تنقل يجب ان يكون سائق الناقلة يحتفظ بنسخة من المستند الذي يشير الى الوزن المحمل على الناقلة فعليا" وان مسؤولية مفا

 دقيق هذه المستندات والوثائق ومالحظة مدى مطابقتها للتعليمات والضوابط.القيام بت

بعدم التزام  6/11/2116في  28668ومرفقه كتاب مديرية مرور محافظة المثنى المرقم  22/11/2116في  79848ورد كتاب وزارة الداخلية/مديرية المرور العامة بموجب كتابها المرقم  -

 بنظام االوزان المحورية على الطرق. جهات القطاع العام والخاص

نظرا" للوضع المالي للبلد خالل السنوات االخيرة كان حائال" دون استمرار الهيئة في تنفيذ خططها  22/11/2116في  21621اجابت الهيئة العامة للطرق والجسور بموجب كتابها المرقم  -

 الخاصة بصيانة وتأهيل شبكة الطرق.

بطلب استثناء شاحنات اسطول شركات  9/11/2116في  21242ومرفقه كتاب وزارة التجارة المرقم  31/11/2116في  619الوزراء /لجنة الشؤون االقتصادية المرقم س.ل/ورد كتاب مجلس  - 

 وزارة التجارة من تطبيق النظام اعاله.

لم يتم العمل باالوزان المحورية في مداخل  16/11/2116في  43174اب مرور محافظة ذي قار المرقم ومرفقيه كل من كت 7/12/2116في  84181ورد كتاب مديرية المرور العامة المرقم  -

 للمحافظة. المحافظة، و كتاب مرور محافظة االنبار المرقم حيث اقترحت بانشاء محطة وزن في منطقة الغزالية باتجاه طريق المرور السريع قبل دخولها

 لبيان الراي بشانه . 31/11/2116في  619ومرفقه كتاب لجنة الشؤون االقتصادية  المرقم س.ل/ 15/12/2116في  35479كان/مكتب الوزير بموجب كتابنا المرقم تم مخاطبة وزارة االعمار واالس -

 هلية الناقلة للمنتجات النفطية حورية لكافة الحوضيات الحكومية واالبانها ملتزمة بتنفيذ نظام االوزان الم 14/12/2116في  12373ورد كتاب وزارة النفط /شركة توزيع المنتجات النفطية المرقم  -

 بمقترح استثناؤهم من تطبيق النظام لحين توفر االليات الالزمة لنقل المعدات. 28/1/2117في  3/61/3728طلبت وزارة الدفاع /امانة السر العام بموجب كتابها المرقم ق -

حيث المانع من استثناء االليات لنقل المعدات دعما" لقواتنا المسلحة وان  8/2/2117في  8726وزارة االعمار واالسكان /مكتب الوزير بموجب كتابنا المرقم تم احالة كتاب وزارة الدفاع الى  -

 .2113 ( لسنة5المعدل بالقانون رقم ) 2112( لسنة 35االستثناء من صالحية وزارة االعمار واالسكان حصرا" بموجب قانون الطرق رقم )

اليمكنها الغاء القرار من الناحيتين القانونية والفنية كونه متخذ من اللجنة الوطنية ومن الممكن لوزارة  13/2/2117في  2862اوضحت الهيئة العامة للطرق والجسور بموجب كتابها المرقم  -

 منها وان الهيئة تعمل بما متاح من تخصيصات %11الطرق فان المبالغ المرصدة للصيانة التكفي لصيانة ، اما بخصوص صيانة التجارة البحث عن بدائل اخرى لتجنب تلك االضرار بشبكات الطرق

 13/2/2117في  2862ومرفقه كتاب الهيئة العامة للطرق والجسور المرقم  6/3/2117في  11974تمت مخاطبة االمانة العامة لمجلس الوزراء/لجنة الشؤون االقتصادية بموجب كتابنا المرقم  -



 142  6102التقرير السنوي للجنة الوطنية العراقية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / 

 

 تسديد  افة االجور والرسوم والضرائب في ال راق قالدينار ال راقي قدال  من الدوالر االمريكي . -12

 

 االجراء المتخذ رقم القرار
 76/2/7013االجتماع الثامن للجنة الو نية في 

توصية اللجنة الفنية المتخذة (  :  المصادقة على 1قرار رقم )

 72/2/7013الثامن المن قد قتاريخ ( قأجتماعها 1ققرار رقم )

والتوصية قرف ها الى األمانة ال امة لمجلس الو راء ل رض  على 

 مجلس الو راء لغرض أقراره .

إنسمممجاماً مع معمول به في دول العالم كافة وبضممممنها دول الجوار 

واالقليم ولتسممممممهيممل اإلجراءات على المواطنين وعممدم لجوئهم الى 

شممممممراء المدوالر لغرض أنجماز معمامالت النقل والتجارة ولغرض 

رفع سمعر الدينار العراقي وتعزيز قيمته وتشجيع التعامل به ودعم 

ي الحد من المضممماربات بأسمممعار االقتصممماد الوطني والمسممماهمة ف

العمالت ، وتحقيقاً ألحد مبادئ وأسمممممس السممممميادة الوطنية ، نقنرح 

إلزام كافة الجهات الحكومية والخاصمة العراقية واألجنبية بأستيفاء 

كافة األجور والرسمموم والضممرائب وأية مبالغ أخرى داخل العراق 

ات الجهبالدينار العراقي حصممممراً مع وضممممع آلية مناسممممبة بين تلك 

والبنمك المركزي العراقي لغرض تحويممل هممذه المبممالغ بين الممدينممار 

العراقي والدوالر األمريكي وفقاً للسمممممياقات واآلليات المصمممممرفية 

الرسمممية لضمممان عدم إلحاق أية خسممائر بأي طرف كان ، ويشمممل 

 ذلك : 

 أجور تذاكر الخطوط الجوية العراقية . .1

بيممة التي تبمماع داخممل أجور تممذاكر كممافممة الخطوط الجويممة األجن .2

 العراق . 

أجور أصمممدار المنافيسمممت من قبل الشمممركة العامة للنقل البري  .3

 في المنافذ الحدودية 

رسممموم أصمممدار تأشممميرة الدخول العراقية )الفيزا( لألجانب في  .4

 كافة المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية .

رسمموم منح العراقيين تأشمميرة الدخول الى الدول األخرى التي  .5

 تستوفيها السفارات األجنبية في العراق.

 رسوم أصدار اإلقامة والفحص الطبي لألجانب في العراق . .6

الرسموم والضرائب واألجور التي يستوفيها أقليم كردستان في  .7

 المنافذ التابعة له .

قه ومرف 60/9/6095في 69906تمت مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بكتابنا  -

 محضر أجتماع اللجنة الوطنية المتضمن القرار أعاله.

 13/11/2115في  2/4/25/32316المرقم ق/ األمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونيةورد كتاب  -

 والذي تم فيه مفاتحة البنك المركزي العراقي / مكتب المحافظ لبيان الرأي بالموضوع .

من اتفاقية  39استنادا الى المادة  11/11/2115 في 61/6590العدد م.خ./ورد كتاب وزارة الخارجية ذي  -

 فأن الرسوم المستحصلة من البعثات االجنبية تحدد من قبلها. 1963فيينا للعالقات القنصلية لعام 

بأنها عادة التتعامل   13/1/2116في  71س/23ورد كتاب وزارة المالية /الهيئة العامة للضرائب ذي العدد  -

 بالدوالر االمريكي او العمالت االجنبية عند تسعير الضريبة .

حول  1/2/2116في  2/4/25/3161ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد ق/ -

و  11/11/2115في  23/2561بيان الراي بما جاء بكتابي وزارة الخارجية /مكتب الوكيل ذي العدد م.خ./

 .  13/1/2116في  71س/23ة المالية /الهيئة العامة للضرائب ذي العدد كتاب وزار

على الكتب  14/2/2116في  8685تمت اجابة االمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بكتابنا المرقم  -

 اعاله 

 ملة البلد.ان كافة السفارات االجنبية تقوم باستيفاء الرسوم منح التاشيرات الدخول الى بلدانها بع -

ان الهيئة العامة للضرائب التتعامل بالدوالر االمريكي او العمالت االجنبية عن تسعير الضريبة وانما يكون  -

 بالدينار العراقي.

تمت احالة كتابنا اعاله من قبل االمانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة الخارجية بموجب كتاب االمانة المرقم  -

 لبيان رايهم . 22/2/2116في  2/4/25/5465ق/

 11/4/2116في  14112تمت مخاطبة االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية بموجب كتابنا المرقم  -

 ماتم بصدد الموضوع في كتابنا اعاله.

 17/4/2116في  2/4/25/11275ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية المرقم ق/ -

والذي يقترح المصرف  31/3/2116في  5/1/216وزارة المالية/مصرف الرافدين ذي العدد ومرفقه كتاب 

ان يتم استيفاء الرسوم والعموالت كما معمول به سابقا العمولة بالدوالر اذا كان المبلغ بالدوالر وبالدينار العراقي 

رانزيت لحكومية واالهلية في منطقة التاذا كان المبلغ بالدينار العراقي ، اما فتح مكاتب صيرفة تابعة للمصارف ا

 قيد الدراسة.

في  2/4/25/12446ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية المرقم ذي العدد ق/ -

 حيث  11/4/2116في  23/1436ومرفقه كتاب وزارة الخارجية /مكتب الوكيل ذي العدد م خ/ 27/4/2116
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 االجراء المتخذ رقم القرار

 أجور تذاكر الخطوط الجوية العراقية . .8

أجور تذاكر كافة الخطوط الجوية  .9

 األجنبية التي تباع داخل العراق . 

أجور أصدار المنافيست من قبل الشركة  .11

 العامة للنقل البري في المنافذ الحدودية 

رسوم أصدار تأشيرة الدخول العراقية  .11

)الفيزا( لألجانب في كافة المطارات 

 والمنافذ الحدودية .والموانئ 

رسوم منح العراقيين تأشيرة الدخول الى  .12

الدول األخرى التي تستوفيها السفارات 

 األجنبية في العراق.

رسوم أصدار اإلقامة والفحص الطبي  .13

 لألجانب في العراق .

الرسوم والضرائب واألجور التي  .14

يستوفيها أقليم كردستان في المنافذ 

 التابعة له .

التي تتقاضها الموانئ األجور والرسوم  .15

 والمطارات العراقية كافة .

أية رسوم أو ضرائب أو أجور تستوفيها  .16

دوائر الدولة والجهات الرسمية والقطاع 

الخاص والسفارات األجنبية والمنظمات 

 الدولية األجنبية داخل العراق .

وكما ويجب إلزام جميع الجهات الحكومية 

جور ة األواألهلية أعاله بأن تقوم بتسعير كاف

والرسوم والضرائب التي تستوفيها بالدينار 

العراقي وبأرقام صحيحة وذلك بدالً من 

 الدوالر األمريكي لتسهيل عمليات االستيفاء .

من اتفاقية فيينا للعالقات  39بخصوص المادة  11/11/2115في  23/2561ذي العدد م.خ./ بينت الوزارة رايها بكتابها المرقم  -

ويعد الزام هذه البعثات باستحصال رسومها بالدينار العراقي تدخال في الشؤون الداخلية لهذه البعثات  1963القنصلية لعام 

 .يرجى النظر في مدى امكانية استثناء البعثات االجنبية داخل العراق.

بانه النؤيد بما ورد  9/5/2116في  16255تمت اجابة االمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية بموجب كتابنا المرقم  -

في كتاب وزارة المالية /مصرف الرافدين الفقرة االولى منه حيث ان كافة دول العالم ذات السيادة تمنع استخدام اية عملة اجنبية 

 5/2/4164داخل البالد عدا العملة الوطنية وقد سبق للبنك المركزي العراقي ان ايد المقترح بالكامل بموجب كتابه المرقم بالعدد 

 .28/11/2115في 

 بما يأتي: 8/5/2116 1في  17268تمت اجابة االمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية بموجب كتابنا المرقم  -

اننا لم نطلب تحديد رسوم البعثات الدبلوماسية بالدينار العراقي بل طلبنا استيفائها بالعملة الوطنية العراقية وهي الدينار ، وهناك  .1

ين عملة التحديد وعملة االستيفاء ، وان موضوع تحديد قيمة الرسوم بالعمالت االجنبية متروك للبعثات الدبلوماسية وهو فرق ب

حق من حقوقها ، لكن المطلوب ان يتم استيفاء هذه الرسوم بما يعادلها بالدينار العراقي وبموجب سعر الصرف الرسمي المعتمد 

 من قبل البنك المركزي العراقي .

 واننا نعتقد بأن هذا الموضوع يمثل احد مظاهر السيادة الوطنية ألي بلد.   

 .ان مسالة استثناء اي جهة من مقترحنا مدار البحث متروك لقناعة دائرتكم ومجلس الوزراء الموقر .2

. ومرفقه 31/5/2116في  2/4/25/15138ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية المرقم بذي العدد ق/ -

 كتابنا اعاله انف الذكر وموجه الى وزارة الخارجية/مكتب الوزير لبيان الراي.

. ومرفقه 24/7/2116في  2/4/25/19683ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية المرقم بذي العدد ق/ -

 .3/7/2116في  22138كتاب وزارة الداخلية/مكتب الوزير المرقم ج و/

باننا الزلنا ونؤكد  28/8/2116في  25627تمت اجابة االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية بموجب كتابنا المرقم  -

 توصية اللجنة الوطنية بهذا الموضوع مدار البحث.

 21/9/2116في  2/4/25/25171اكدت االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية بموجب كتابها المرقم بذي العدد ق/ -

 على وزارة الخارجية/مكتب الوزير.

 31/1/2117في  2/4/25/3157اكدت االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية بموجب كتابها المرقم بذي العدد ق/ -

 على وزارة الخارجية/مكتب الوزير.

بضرورة حسم هذا  26/2/2117في  11192كتابنا المرقم  طلبنا من االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية بموجب -

الموضوع بالسرعة الممكنة لما له من اهمية بالغة في تسهيل معامالت النقل والتجارة ويساهم مساهمة فاعلة في رفع سعر الدينار 

 العراقي وتعزيز قيمته.
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 توحيد الجهاك الفاحصة للبضائع في المنافذ الحدودية . -12

 االجراء المتخذ رقم القرار

 1/17/7013فياالجتماع التاسع للجنة الو نية 

المتخذ ( 2رقم ) هاتوصية اللجنة الفنية ققرار( المصادقة على 6قرار )

 :  72/10/7013المن قد قتاريخ  تاسعقأجتماعها ال

الموافقة على توصية اللجنة الفنية )أ( على أن يقدم االتحاد ال ام  .أ

للغرف التجارية دراسة شاملة عن المقترح مع عرض آلية الفحص 

مقارنة قين اإلجراءاك الحالية والمستقبلية لغرض  الحالية وأجراء

 مناقلتها وأقرارها في االجتماع القادم .

ا .ب
لتأ يد على جميع الجهاك ال املة في المنافذ الحدودية قمتاق ة 

موظفيها ومحاسبتهم قاستمرار وتكليف المديرية ال امة للمنافذ 

 هم جالحدودية قمراقبة تصرفاك وسلو ياك الموظفين وتبليغ مرا

قمخالفاتهم وال مل على تبسيط اإلجراءاك وتقليل القترة الزمنية 

 التي تستغرقها عملية االفراج عن البضائع .
  

 ( :   2قرار اللجنة الفنية  ) 

التوصية الى اللجنة الو نية قالموافقة على المقترح المقدم من  .أ

 قبل االتحاد ال ام للغرف التجارية قأنلاء مختبراك موحدة لكافة

اال تصاصاك في مكان واحد في  ل منفذ حدود  قأسلوب االستثمار 

لغرض سحب ال يناك وفحصها وأظهار النتائج قأسرع وقت و الل 

ساعة وأعتبار ذلك شر  ملزم لغرض تسهيل النقل  76مدة ال تتجاو  

 والتجارة .

 

و إجراء سريع لحل هذه الملكلة نقترح قأن يلكل في  ل منفذ  .ب

موحد للفحص يتكون من ممثلين من  افة الجهاك حدود  فريق عمل 

الفاحصة إضافة الى ممثل الكمارك لغرض أجراء الكلف الموق ي 

آنيا  وقلكل موحد على البضاعة وأ ذ النماذج منها ألغراض الفحص 

وذلك من ا  للمساوماك والممارساك الغير ملروعة عند إنفراد  ل 

 ممثل جهة فحص قصاحب البضاعة .

 : 14/1/2116في  6151الجهات التالية بموجب كتابنا المرقم تم مفاتحة  -

 وزارة الزراعة/مكتب الوكيل الفني. .1

 وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. .2

 وزارة الصحة /مركز الوقاية من االشعاع .3

 وزارة الصحة/دائرة االمور الفنية .4

 الهيئة العامة للكمارك .5

 الهيئة العامة للضرئب .6

 هاز االمن الوطنيج .7

 االتحاد العام للغرف التجارية .8

 وزارة النقل)الشركة العامة لموانئ العراق،الشركة العامة للنقل البري،المنشأة العامة للطيران المدني .9

 ،الدائرة الفنية(

انه تم ارسال الدراسة  25/1/2116في  351اجابت اتحاد الغرف التجارية العراقية بموجب كتابها المرقم  -

وسيقدم دراسة الجدوى  21/1/2116في  288االولية الخاصة بالموضوع بموجب كتابها المرقم 

 االقتصادية بعد استكمال المعلومات الالزمة. 

 27/1/2116في  4142المتابعة بموجب كتابها المرقم اعلمتنا وزارة الزراعة /دائرة التخطيط و -

والمعنون الى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية و دائرة وقاية المزروعات ودائرة البيطرةبضرورة 

 االلتزام بتوصيات اللجنة الوطنية .

 24/1/2116في  1137و 28/1/2116في  1453ورد كتابين من الهيئة العامة للكمارك بكتابها المرقم  -

والمعنون الى كافة المناطق الكمركية بوجوب تطبيق قانون الكمارك والتعليمات النافذة في اجراءات انجاز 

المعامالت الكمركية عند اخراج البضائع المستوردة من حوزة الكمارك ويتحمل مدير المركز الكمركي 

 ين لهذه التوجيهات.الحدودي مسؤولية ذلك ومتابعة ذلك من قبلكم ومحاسبة الموظفين المخالف

برسالتنا االلكترونية في  21/1/2116في  288طلبنا من اتحاد الغرف التجارية كتابهم المرقم  -

7/2/2116 . 

ومرفقه ضوابط انشاء المختبرات  21/1/2116في  288ورد كتاب اتحاد الغرف التجارية المرقم  -

 الخاصة في العراق.

بانه تم تعميم ماورد  16/2/2116في  1/5/49/3516رقم ورد كتاب الشركة العامة لموانئ العراق الم -

 في التوصية الى جميع الموانئ التابعة للشركة.

-  
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 االجراء المتخذ 

فنية )المنعقد للجنة الالثاني عشر االجتماع 
 (: 6قرار رقم ) ( 6/2/6102في

فحص األغذية المزمع تكون مختبرات  اوالا:
انشاؤها في المنافذ الحدودية ضمن المشروع 
االستثماري بموجب المقترح المقدم من قبل االتحاد 
العام للغرف التجارية شاملة للفحوصات 

 البيولوجية والكيماوية .

ا: بين المديرية العامة  نتائج االجتماعتقدم  ثانيا
ل للمنافذ الحدودية وأتحاد الغرف التجارية خال

( لغرض استكمال 03اجتماع اللجنة الفنية القادم )
المناقشات واتخاذ التوصية المناسبة مع التأكيد 
على حضور السيدة مدير عام السيطرة النوعية في 

 .وزارة التخطيط
  

بصدد  للتفضل باعالمنا ماتم 11/4/2116في  13976تم التاكيد على الجهات اعاله وللمرة الثانية بموجب كتابنا المرقم  -

 الموضوع .

بانه اليوجد لدينا موظفين  24/3/2116في  2533ورد كتاب الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة الوعية ذي العدد  -

متواجدين باستمرار في المنافذ الحدودية النه ليس من مهامنا حيث تقوم فرق التفتيش العائدة لنا بسحب نماذج من 

بالفحص اثناء عملية الكشف التي تتم في المنافذ الحدودية وبموجب اوامر ادارية الشحنات الواردة الى البلد والمشمولة 

 ألداء المهمة .

قد تم اتخاذ الالزم بخصوص  17/4/2116في  5994ورد كتاب المنشأة العامة للطيران المدني بموجب كتابها ذي العدد  -

 /ب( وابالغ االقسام المعنية بضرورة العمل وااللتزام به.6)القرار

ومرفقه كتابهم  26/4/2116في  2421ورد كتاب وزارة الصحة والبيئة /مركز الوقاية من االشعاع ذي العدد ب ش / -

الصادر من مكتب الوكيل حيث ان المتابعة مستمرة من قبلنا  1/2/2116/ في 133الخاص باالعمام ذي العدد و ف/

 وبالتنسيق مع الدوائر المعنية.
وبينت ان األجهزة  97/5/6099في  10813لفنية / وزارة الصحة بموجب كتابها المرقم عرضت أجابة دائرة األمور ا -

المذكورة مخصصة لفحص المواد الغذائية من الناحية البكتريولوجية فقط مع العرض ان قرار الصالحية يتطلب فحص 
كدس ا العملية وال تحل مشكلة تالنماذج من الناحيتين البكتريولوجية والكيمياوية وان المنظومة ليست سريعة في اليته

يتين حالشاحنات في المنافذ. وارتأت ان يتم تجهيز المختبر بأجهزة سريعة ومتطورة ودقيقة لضمان صالحيتها من النا
 وإعطاء النتائج بأسرع وقت 

ة رة الصحتم مفاتحة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ودائرتي األمور الفنية  والصحة العامة في وزا  -

  93/9/6099في  99997والمديرية العامة للمنافذ الحدودية واالتحاد العام للغرف التجارية بكتابنا 
لعدم ورود اجابة من قبلهم ألعالمنا   9/8/2116في  23971تم التاكيد على الهيئة العامة للضرائب بموجب كتابنا المرقم  -

 ./ب(6)بخصوص القرار
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 االجراء المتخذ 

فنية )المنعقد للجنة الالثالث عشر االجتماع   
 ( 3قرار ) ( 67/0/6102في

ت يد اللجنة الفنية مبدأ إحالة ملروع  أ.

إستثمار المنافذ الحدودية إلى مستثمر واحد 

من اللر اك الرصينة لمنع حاالك التلتت 

وإلغاء الوسطاء وقإمكان إتحاد الغرف 

مع التجارية ال مل ضمنيا   مت اقد ثانو  

 المستثمر الرئيسي .

إستمرار الت اون والتنسيق وتوحيد  ب.

الجهود قين مختلف الجهاك ذاك ال القة قهذا 

الموضوع للتوصل إلى صيغة نهائية واضحة 

ومفيدة للبالد من جميع النواحي وتقدم الى 

اللجنة الفنية في أحد إجتماعاتها القادمة 

 لغرض إقرارها ورف ها الى اللجنة الو نية . 

اإلستفادة من تجارب الدول المتقدمة في  ك.

هذا المجال و اصة األعضاء في منظمة 

األسكوا ونوصي قاألستفادة قلكل محدد من 

تجرقة دولة اإلماراك ال رقية المتحدة 

واألست انة قخبراتها وتجارقها في التصميم 

والتلغيل واإلدارة وال قأس من أرسال 

 مجموعاك عراقية للتدريب هناك .

قيام الهيئة الو نية لألستثمار قتبليغ  ث.

المديرية ال امة للمنافذ الحدودية قلرو ها 

ومتطلباتها الال مة لتنفيذ هذا الملروع 

   األستثمار .

حيث تم اجتماع كل من ممثلي المديرية العامة للمنافذ الحدودية  23/6/2116في  2453ورد كتاب اتحاد الغرف التجارية المرقم  -

يد مديرها العام اللواء سامي عبدالحسين وممثل اتحاد الغرف التجارية السيد عبدالحسين المباركة /االمين العام بتاريخ متمثلة بالس

 ألستثمار منفذي الشالمجة وسفوان . 21/6/2116

العامة  بانه تم تخويل مديرية 28/7/2116في  13/9382اجابت المديرية العامة للمنافذ الحدودية بموجب كتابها المرقم ح/ -

 للمنافذ الحدودية باتخاذ االجراءات لتنفيذ التوصية اعاله.

 . 27/11/2116في  31158تم التاكيد على الهيئة العامة للضرائب بموجب كتابنا المرقم  -

 . 22/12/2116في  36137تم التاكيد على الهيئة العامة للضرائب بموجب كتابنا المرقم  -

موضحين ان الهيئة الجهة الوحيدة التي لم  9/2/2117في  8821تم التاكيد على الهيئة العامة للضرائب بموجب كتابنا المرقم  -

 ترد اجابتها 

بانها قد شكلت عدة لجان تحقيقية وتدقيقية  13/2/2117في  553س/43اجابت الهيئة العامة للضرائب بموجب كتابها المرقم  -

 محاسبتهم ومنعا" من حصول ضرر في الخزينة العامة .بغية تحديد المقصرين و

 باخذ مايلزم بشان التوصية. 19/11/2116في  31141تم التاكيد على الجهات العاملة في المنافذ الحدودية بموجب كتابنا المرقم  -

تؤيد ايجاد الية بتوحيد بانها  13/11/2116في  8293اجاب الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بموجب كتابها المرقم  -

 العمل في المنافذ الحدودية.

 باخذ مايلزم بشان التوصية. 22/12/2116في  36134تم التاكيد على الجهات العاملة في المنافذ الحدودية بموجب كتابنا المرقم  -

ومرفقه نسخه من كتابهم المرقم  11/1/2117في  9ورد كتاب الهيئة الوطنية لالستثمار /دائرة النافذة الواحدة المرقم بالعدد ن.و/ -

الموجه الى وزارة الداخلية/المديرية العامة للمنافذ الحدودية المتضمن الشروط والوثائق المطلوب  11/11/2116في  377ن.و/

 .2116( لسنة 13( من قانون االستثمار رقم )21-19توفيرها لمنح االجازة االستثمارية والمنصوص عليها في المادتين )

 بشان التوصية.باعالمنا ماتم  9/2/2117في  8825كيد على الجهات العاملة في المنافذ الحدودية بموجب كتابنا المرقم تم التا -
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 . ASYCUDAطبيق نظام الحوسبة االلكترونية لالجراءاك الكمر ية الدولي المسمى اسيكودا  ت -11

 

 

 االجراء المتخذ رقم القرار

اجتماع اللجنة الفنية الثاني 

 12/2/7016المن قد في  

التأ يد على و ارة المالية / -

الهيئة ال امة للكمارك قسرعة 

تطبيق النظام الدولي الموحد 

االسيـــــكودا ) 

ASYCUDA وهو نظام ، )

عالمي لحوسبة ال ملياك 

الخاصة قاالداراك  الكمر ية 

في الكمارك ال راقية وتقديم 

مثل قرنامج  مني من قبل م

 الكمارك في االجتماع القادم

قرنامج   مني من قبل وتقديم 

 ممثل الكمارك.

 
اجتماع اللجنة الو نية الراقع 

 11/11/7016المن قد في 

ت يددد اللجنددة الو نيددة تطبيق 

ندددددددددددددددددددددددددددددددظدددددددددددددددددددددددددددددددام 

 (  (ASYCUDAاالسدديكودا

في الكمارك ال راقية قأسدددددرع 

 وقت .

 

لالستفسارعن  68/8/6093المؤرخ في  63619تم مفاتحة وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك بموجب كتاب األمانة التنفيذية المرقم بالعدد  -

 ( في الكمارك  العراقية .(ASYCUDAأسباب عدم تطبيق النظام الكمركي الدولي الموحد االسيكودا 

 . 5/1/2115في  5191كتابنا المرقم تم ابالغ وزارة المالية بالقرار بموجب  -

 . 1/4/2115في  12258تم التأكيد على وزارة المالية العالمنا االجراءات المتخذة بصدد الموضوع بموجب كتابنا المرقم  -

اال انه تعذر  2119انها سعت الى تطبيق نظام االسيكودا ومنذ عام  25/3/2115في  4636اعلمتنا الهيئة العامة للكمارك بموجب كتابها المرقم  -

لجنة الميزان  يتطبيقه للكلفة التخمينية العالية ، وسبق ان تم مخاطبة منظمة االونكتاد لتوفير دولة مانحة تتولى تطبيقه في حينه . وقد تم التباحث ف

عداد االتجاري ضمن وزارة التجارة للمساعدة في تطبيقه بتعاون الشركة العامة لنظم المعلومات في وزارة الصناعة مع الهيئة من خالل التباحث و

ق هذا ة الغراض تطبيدراسة متكاملة عنه اال ان الشركة المذكورة لم تتصل بممثل الهيئة / السيد المستشار القانوني ، وبينت الخطوات المقرر

 النظام وكما يأتي : 

 . اتخاذ قرار بتطبيق نظام االسيكودا العالمي من قبل الكمارك العامة حصرا" وهي الجهة المالكة للنظام والمسؤولة عن تنفيذه .1   

 نفذة له ودعمها بكل السبل.. مفاتحة منظمة االونكتاد الجهة الوحيدة المجهزة لهذا النظام والمسؤولة عن تسليمه الى الدول الم2  

بناء و . تهيأة البنية التحتية من ) ابنية صالحة لتطبيق النظام ، توفير جميع االجهزة والمعدات من حاسبات وسيرفرات وطابعات و...الخ وتصميم3  

 سي (.المراكز الكمركية بالمركز الرئيشبكة اتصاالت قوية وموثوقة لكي يتم من خاللها تنفيذ نظام االسيكودا ضمن شبكة رئيسية تربط المناطق و

 . تدريب كادر للعمل على النظام وكادر متقدم بأمكانه التعديل على النظام وفق متطلبات الكمارك العراقية .4

  .. وضع جدول تفصيلي يحدد خطوات استالم وتنفيذ نظام االسيكودا وتوقيتات زمنية لتنفيذه من خالل دراسة لواقع الكمارك العراقية 5

 . اعداد دراسة توضح عمل المراكز الكمركية بأنواعها البري والبحري والجوي وحسب االهمية من خالل زخم العمل واعداد التصاريح الكمركية6

 الصادرة من كل مركز ليتسنى لنا تحديد عدد االجهزة والكادر .

 . اختيار مركز نموذجي لتطبيق نظام االسيكودا من خالل معايير معينة .7

( خمسة وعشرون مليون دوالر وهذا المبلغ بحاجة الى تخصيصات مالية لكي يتم 25وبينت الهيئة المذكورة ان الكلفة الكلية لتنفيذ نظام االسيكودا )

 السير باالجراءات اعاله . 

لرصد التخصيصات المالية  9/4/2115في  13156تم مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا المرقم  -

 ( خمسة وعشرون مليون دوالر لغرض السير بتنفيذ اجراءات النظام . 25الالزمة البالغة )
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 االجراء المتخذ 

  22/4/2115في 13344قامت االمانة العامة بأحالة كتابنا اعاله الى وزارة المالية للنظر بمضمونه واجابتنا بموجب كتابهم المرقم  

 باعالمنا ما تم بصدد تطبيق نظام االسيكودا. 11/3/2116في  11212تمت مفاتحة وزارة المالية/مكتب الوزير بموجب كتابنا المرقم  -

 باعالمنا ما تم بصدد تطبيق نظام االسيكودا.  14/4/2116في  14511رة المالية/مكتب الوزير بموجب كتابنا المرقم تم التاكيد على وزا -

 بانه لم يطبق تطبيق نظام االسيكودا لعدم وجود التخصيصات المالية. 4/5/2116في  6738ورد كتاب الهيئة العامة للكمارك المرقم ذي العدد  -

 اب الهيئة العامة للكمارك اعاله ومرفقه كت 15/5/2116في  16812العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون اللجان بموجب كتابنا المرقم تمت مفاتحة االمانة  -

في  16812ومرفقه كتابنا المرقم  29/6/2116في  2/1/25/18264ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية المرقم ذي العدد ق/ -

 الموجه الى وزارة المالية/مكتب الوزير لبيان الراي بمدى امكانية توفر التخصيصات المالية لتنفيذ النظام. 15/5/2116

الموجه الى وزارة المالية/مكتب  11/8/2116في  2/1/25/21473ورد كتاب الحق لالمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية المرقم ذي العدد ق/ -

 المانة بشكل صريح عن مدى امكانية توفير التخصيصات المالية الالزمة لتنفيذ النظام موضوع البحث.الوزير ألعالم ا

ومرفقه كتاب وزارة المالية /دائرة  29/9/2116في  2/1/25/26136المانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية المرقم ذي العدد ق/ورد كتاب ا -

بشأن الموافقة على  2116لسنة  156مجلس الوزراء رقم الذي نص بتعذر تلبية الطلب استنادا" لما ورد بقرار  1/9/2116في  11818الموازنة ذي العدد 

 مذكرة السياسات االقتصادية والمالية التي تم التوصل اليها بين الجانب العراقي وصندوق النقد الدولي.

بعرض الموضوع وبشكل عاجل على  1/11/2116في  31435لقانونية بموجب كتابنا المرقم تم توجيه كتاب الى االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة ا -

 ة.ولية الواحدمجلس الوزراء لغرض اتخاذ قرار حاسم بشأنه ألهميته البالغة في االصالح االقتصادي في العراق ولكونه احد اهم اركان نافذة التجارة الد

ومرفقه كتابنا اعاله الموجه الى الهيئة  8/12/2116في  2/1/25/34191/الدائرة القانونية المرقم بالعدد ق/ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء  -

 .2116( لسنة 13الوطنية لالستثمار لبيان الراي في امكانية عرض موضوع البحث كمشروع استثماري على وفق قانون االستثمار رقم )

ة الوطنية لالستثمار ذي ومرفقه كتاب الهيئ 16/1/2117في  2/1/25/1616لدائرة القانونية المرقم بالعدد ق/ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء /ا -

 التي تؤيد وتدعم مقترح وزارة النقل /االمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة . 21/12/2116في  138العدد م.ن/

ومرفقه  7/2/2117في  8538بموجب كتابنا المرقم وباقي اعضاء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة لوزير تم توجيه كتاب الى وزارة المالية /مكتب ا -

دراسة  في فريق عمل مزمع تشكيله لغرض يهملتزويدنا باسم ممثل كتابي االمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية وكتاب الهيئة الوطنية لالستثمار 

 ووضع الية االستثمار في المشروع لغرض اعالنه كفرصة استثمارية متكاملة.القانونية والفنية والمالية  متكاملة للجوانب
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 استخدام الموانئ ال راقية. -70

 االجراء المتخذ رقم القرار

 0/06/6101اجتماع اللجنة الوطنية التاسع 

ة توصيوافقت اللجنة الو نية على (  :  1قرار رقم )

أ( قاجتماعها -1ققرارها رقم)اللجنة الفنية المتخذة 

حول ما قدم من  72/10/703التاسع المن قد في 

مقترحاك األمين التنفيذ  للجنة الو نية لم الجة 

الملا ل المطروحة من قبل الملحقية التجارية 

 ال راقية في دقي وتوصي قما يلي : 

 

 في دقيرفع  تاب الملحقية التجارية ال راقية  -أ

المبلغ الى اللجنة  16/2/7013في  267المرقم 

الفنية قموجب  تاب دائرة ال القاك االقتصادية 

 7/2106الخارجية في و ارة التجارة المرقم ظ/

)المرافق رقطا  ( الى األمانة  75/2/7013في 

ال امة لمجلس الو راء لغرض اال الع على ما 

 ورد في  من م لوماك .

ار الي  آنفا  الى الو اراك ت ميم الكتاب المل -ب

والجهاك الم نية لغرض دراست  والتحقق من 

 الم لوماك الواردة في  وأعالم اللجنة الو نية .

ج. تأييد مقترحاك األمين التنفيذ  للجنة الو نية 

المطروحة لم الجة الملا ل أعاله وقضمنها 

الفقرة )ب(  مع ت ديلها الى ) تلجيع  افة 

ين على أستخدام الموانئ المستوردين والمصدر

ال راقية قلكل مباشر في تجارتهم ومنحهم 

أستثناءاك أو تخفيضاك في ق ض الرسوم 

واألجور وفي أمور أ رى مقارنة قالتي ستفرض 

  عند أستخدامهم موانئ دول الجوار أو اإلقليم(.
 

ألخذ ما يلزم بشأن  14/1/2116في  6147تمت مفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون اللجان بكتابنا  -

الفقرتين )أ( )ب( .  ونسخة منه الى الوزارات المالية، التجارة، الصحة، الداخلية، الشركة العامة لموانئ العراق والشركة 

العامة للنقل البحري لتنفيذ توصية اللجنة الوطنية بفتح خطوط مالحية مباشرة الى موانئ العراق لربطها مع الموانئ 

 لمية المهمة في الصين واواليات المتحدة وغيرها .العا

 لدراسة وتنفيذ المقترحين . 14/1/2116في  6148تمت مفاتحة وزارة المالية /ديوان التأمين بكتابنا  -

 : 14/2/2116في  1/3/13/3364ورد كتاب الشركة العامة لموانئ العراق المرقم  -

الموانئ العراقية والجانب االيراني في شط العرب يحددها غاطس السد الفقرة )أ(:ان اعماق الممرات المائية بأتجاه  .1

الخارجي وعليه فان السفن ذات الغاطس العالي التمر ولهذا فان الجانبين يسمح بدخول السفن ذات الحموالت الصغيرة 

 اما السفن االخرى فان الجانب االيراني يمتلك موانئ يستوعب سفينة ذات حموالت عالية.

ج(:السبب الرئيسي لتفشي الفساد االداري والفوضى وعدم تنظيم في الموانئ العراقية هو تعدد التشكيالت الفقرة ) .2

 والدوائر داخل حرم الموانئ.

والمعنون  18/2/2116في  2/4/116/5173ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد ق/  -

 قتصادية لبيان الراي.الى سكرتارية لجنة الشؤون اال

حول القرار  29/2/2116في  11182تمت اجابة  االمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بموجب كتابنا المرقم   -

 (. 1رقم )

بفتح خطوط مالحية مباشرة  21/3/2116في  11865تم التاكيد على الشركة العامة للنقل البحري بموجب كتابنا المرقم   -

 موانئ العراق لربطها مع الموانئ العالمية المهمة في الصين والواليات المتحدة وغيرها. الى

في  2/4/116/8813ورد االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية بموجب كتابها المرقم ذي العدد ق/ -

 (.1ار رقم )بتزويدهم نسخ عن اجابات الجهات الخاصة بالفقرات المشار اليها بالقر 23/3/2116

ومرفقه الكتب  11/4/2116في  14111تمت اجابة االمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية بموجب كتابنا المرقم  -

 (.1الخاصة باالجابات المتعلقة بالقرار رقم )

ة والبيئة( بموجب تم التاكيد على الوزارات )وزارة المالية/وزارة الداخلية/وزارة التخطيط/وزارة الزراعة/وزارة الصح -

 باعالمنا عن راي الوزارات اعاله واالجراءات المتخذة بذلك. 11/4/2116في  14113كتابنا المرقم 

في  2/4/116/12335ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية بموجب كتابها المرقم ذي العدد ق/ -

 ة بغية االسراع في اجابتكم بشأن الموضوع واعالمنا.بضرورة التاكيد على الجهات ذات العالق 26/4/2116

 بانه تم التاكيد 15/5/2116في  16828تمت اجابة االمانة العامة لمجلس الوزراء/الدائرة القانونية بموجب كتابنا المرقم  -

 ونحن مستمرون بمتابعة الموضوع. 11/4/2116في  14113على الجهات المعنية بموجب كتابنا اعاله ذي العدد   -

 ان المطلوب هو تزويدنا  9/5/2116في  16242تمت مفاتحة الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا المرقم  -
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 لقانونية لمجلس الوزراء .باالجراءات المتخذة قدر تعلق االمر بشركتكم حسب طلب الدائرة ا -

والمعنون الى مديريات الوزارة حول  11/5/2116في  9/15943ورد كتاب وزارة الداخلية /مكتب الوزير المرقم ج/ -

 الموضوع مدار البحث وماهي االجراءات المتخذة.

 نت مقترحاتهم:وكا 11/5/2116في  2/5/11119ورد كتاب وارة التخطيط /دائرة تخطيط القطاعات المرقم بذي العدد  -

 . استمرار عمليات الحفر للقنوات المالحية وواجهات االرصفة وبشكل مستمر لغرض الوصول الى االعماق المطلوبة.1

 . معالجة كلفة التامين في الموانئ العراقية وبالتنسيق مع وزارة المالية . 2

 انشاء خطوط مالحية مع دول العالم. .3

 قية والقضاء على الفساد االداري.تنظيم وادارة وتشغيل الموانئ العرا .4

االسراع في انشاء ميناء الفاو الكبير يعتبر الحل االفضل واالمثل لحل هذه المشكلة ويجنب العراق الخسائر االقتصادية  .5

 الناتجة عنها. 

ات ان االجراء 25/5/2116في  1/3/13/11338اجابت الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابها المرقم ذي العدد  -

 المتخذة في ميناء ام قصر :

تقديم التسهيالت للتجار والمستوردين ولجميع العمالء من خالل سرعة انجاز المعامالت وتسليم البضاعة بسهولة  .1

 ويسر وتخفيف الروتين االداري.

 .العالمااليعاز الى الجهات الفنية لتحديث االليات والمعدات في الموانئ لمواكبة التطور الحاصل في بلدان  .2

راجين تزويدهم بكتابينا المشار عنهما اعاله لعدم  16/5/2116في  7458ورد كتاب الهيئة العامة للكمارك ذي العدد  -

 وردهما اليهم.

بأن موضوع اعطاء بعض  19/5/2116في  23497ورد كتاب وزارة الزراعة /دائرة التخطيط والمتابعة المرقم  -

 المصدرين يقع خارج نطاق عمل وزارتنا.االستثناءات والتخفيضات للمستوردين و

ورد كتاب وزارة الصحة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا( المرقم ذي العدد  -

بان العقود التي يتم ابرامها من قبل الوزارة مع الشركات العالمية تتضمن شرطي  1/6/2116في  1/1/1145ش.أ.م/

المجهزة مع ايصالها الى مخازن الشركة انفا في بغداد والمحافظات )برا.جوا.بحرا( استنادا  النقل والتأمين على الجهة

الى بلد المنشأ وطبيعة المادة المتعاقد عليها وتم تشجيع كافة المجهزين على استخدام الموانئ العراقية ومنحهم استثناءات 

 او تخفيضات في بعض الرسوم واالجور .

في  6147ومرفقه كتابينا المرقمين  2/6/2116في  19121ة للكمارك بموجب كتابنا المرقم تمت اجابة الهيئة العام -

 وحسب طلبهم. 11/4/2116في  14113و  14/1/2116

ان المقصود بكتابنا  6/6/2116في  19254تمت اجابة وزارة الزراعة /دائرة التطيط والمتابعة بموجب كتابنا المرقم  -

اجابتنا عن اجراءاتكم المتخذة ازاء المعلومات الواردة في كتاب الملحقية التجارية هو  11/4/2116في 14113المرقم 

 العراقية .

بضرورة االجابة على  21/6/2116في  21487تم التاكيد على الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا المرقم  -

 كتابنا اعاله ألعالم الدائرة القانونية في مجلس الوزراء.

بانه  6/6/2116في  2/4/116/15731ورد كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية المرقم بذي العدد ق/ -

نرى تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير النقل وعضوية الجهات ذات العالقة مع تسمية عضو هيئة النزاهة بغية التحقق من 
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لعراقية وترفع التوصيات الى اللجنة الوطنية ونسخة منه الى االمانة العامة معلومات الواردة في كتاب الملحقية التجارية ا

 لمجلس الوزراء.

وزارة المالية/وزارة الداخلية/وزارة التخطيط/وزارة الزراعة/وزارة الصحة والبيئة/وزارة  تمت مفاتحة الوزارات ) -

 27/6/2116في  21126وجب كتابنا المرقم ( بمالتجارة /وزارة السياحة واالثار/هيئة النزاهة/جهاز االمن الوطني

لترشيح ممثلين عن وزاراتكم بدرجة وكيل وزارة لغرض التحقق من المعلومات الواردة في كتاب الملحقية التجارية 

 العراقية ألصدار االمر الوزاري بذلك.

ء ممثليكم بالسرعة الممكنة بتزويدنا باسما 19/7/2116في  22376تم التاكيد على الجهات اعاله بموجب كتابنا المرقم  -

 لغرض اصدار االمر الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة.

بكافة اوليات  11/7/2116في  6/2331طلبت هيئة النزاهة /مكتب رئيس الهيئة بموجب كتابها المرقم ذي العدد مكتب/ -

 الموضوع.

وتويدهم باالوليات حسب  19/7/2116في  22415تمت اجابة هيئة النزاهة /مكتب رئيس الهيئة بموجب كتابنا المرقم  -

 طلبهم.

 تم ترشيح السادة كل من : -

في  23454الفريق محمد بدر ناصر/وكيل الوزارة لشؤون االمن االتحادي/وزارة الداخلية بموجب الكتاب ج/و/ .1

19/7/2116. 

في  5524السيدة نسرين سامي سوادي/مدير عام دائرة السيطرة النوعية /وزارة التخطيط بموجب الكتاب  .2

18/7/2116. 

في  1275الدكتور حميد علي هدوان /مدير عام دائرة وقاية المزروعات /وزارة الزراعة بموجب الكتاب  .3

11/7/2116. 

الدكتور حازم عبدالرزاق )المكلف بمهام الوكيل الفني لوزارة الصحة(والدكتور جاسم عبدالعزيز حمادي )الوكيل  .4

 .17/7/2116في  1473الكتاب  الفني للبيئة(/وزارة الصحة والبيئة بموجب

 .3/8/2116في  671السيد وليد حبيب الموسوي /وكيل الوزارة/وزارة التجارة بموجب الكتاب  .5

السيد محمود سامي نعمة /مدير عام دائرة العالقات مع المنظمات غير الحكومية/هيئة النزاهة بموجب الكتاب  .6

 .11/8/2116في  6/2714ق.أ.م/

نسخة من كتاب االمانة العامة لمجلس  12/7/2116في  4562بموجب كتابه المرقم أ.س.ع/طلب جهاز االمن الوطني  -

 .6/6/2116في  2/4/116/15731الوزراء /الدائرة القانونية المرقم ق/

نسخة من كتاب االمانة العامة لمجلس   13/7/2116في  22932طلب مكتب وزير الداخلية بموجب كتابه المرقم ج/و/ -

 .6/6/2116في  2/4/116/15731القانونية المرقم ق/ الوزراء /الدائرة

تم تزويد نسخة من كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء انف الذكر الى كل من جهاز االمن الوطني وكذلك مكتب وزير  -

 وحسب طلبهم. 25/7/2116في  22682الداخلية بموجب كتابنا المرقم 
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 االجراء المتخذ 

 بلجنة استخدام الموانئ العراقية. 8/9/2116في  6612/26865المرقم تم اصدار االمر الوزاري  - 

وتم تشكيل فريق عمل ميداني للتحقق في عمل  24/11/2116عقد االجتماع االول برئاسة السيد وزير النقل رئيس لجنة استخدام الموانئ العراقية بتاريخ  -

 .27/12/2116-25الموانئ العراقية ميدانيا" للفترة من  

وتم عرض التقارير الخاصة باالعضاء الذين تمت زيارتهم  6/2/2117االجتماع الثاني برئاسة الدكتور حسن علي الموسوي يوم االثنين المصادف  تم عقد -

قرير ، ت25/1/2117في  3518، تقرير وزارة الزراعة بموجب كتابها المرقم  6/2/2117في  4577للموانئ كل من )تقرير وزارة الداخلية بموجب كتابهم 

 (.هيئة النزاهة /دائرة العالقات مع المنظمات غير الحكومية ، تقرير23/1/2117في  128س/61الهيئة العامة للضرائب بموجب كتابها المرقم 

 .21/2/2117تم عقد االجتماع الثالث برئاسة الدكتور حسن علي الموسوي يوم االثنين المصادف  -

 .11/4/2117المصادف االثنين يوم  عقد االجتماع الرابعسيتم  -
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 تاسعال الفصل
 ورش العمل والمؤتمرات 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 154  6102التقرير السنوي للجنة الوطنية العراقية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 155  6102التقرير السنوي للجنة الوطنية العراقية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / 

 ورش العمل والمؤتمرات : تاسعال الفصل
 

ا :   الخارجية والمؤتمرات ورش العمل ثانيا

بسبب تأخر وصول التبليغات الخاصة بعقد الورش و  6102في عام ال توجد مشاركات خارجية 

ا.  المؤتمرات وكذلك الضائقة المالية التي يمر بها العراق حاليا

 

 

ا :  ورش العمل الداخلية   ثانيا
 

  6102ائقة المالية التي يمر بها العراق لعام /ضالتوجد ورش عمل داخلية نظراا لل 
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 العاشرالفصل 

 اخرىنشاطات 
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 في منطقة األسكوا نشاطات اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارةاوال": 

 
 :1/1/7012ولغاية  7015أهم األنلطة التي قامت قها اللجنة الو نية منذ تلكيلها في عام 

 

اصدار نظام دا لي )آلية عمل( اللجنة الو نية لتسهيل النقل و التجارة في جمهورية ال راق لغرض تنظيم  -أ

 . اعمالها
 

الطلب من اعضاء اللجنة تزويد االمانة التنفيذية قالمواد والم لوماك التالية لغرض أعداد قاعدة قياناك  -ب

 -لالستفادة منها في عمل اللجنة :  عن النقل والتجارة وملا لها وم وقاتها وملاري ها و ططها
 

واية م شراك وم لوماك مفيدة ألعمال  و ارة،احصائياك شهرية وسنوية وفصلية ضمن ا تصاص  ل  -   

 اللجنة الو نية . 

 القوانين والت ليماك الجديدة المت لقة قأجراء تسهيل النقل والتجارة ومراحل اقرارها وتنفيذها  .   -   

 ،مطاراك ... الخ (  ،موانئ ،  رق  ، طط تنفيذ ملاريع البنى التحتية لمنظوماك النقل ) سكك الحديد  -   

المنا ق الحرة والمصارف والضرائب واية ملاريع ا رى لها  ،المنافذ الحدودية  ،تجارة ال ،االك االتص

عالقة قهذا الموضوع مــع مراحـل االنجا  والكلف التقديرية مع ذ ر الملاريع المطلوب تنفيذها ألغراض 

 ادقة .اقرارها في اجتماعاك اللجنة ثم رف ها الى دولة رئيس مجلس الو راء لغرض المص
 

 قتصادية اللجنة االمتاق ة مراحل االنضمام والتنفيذ لالتفاقياك التالية مع الجهاك الم نية وقالتنسيق مع  -ج

  -: من  الل التقارير واالستبياناك السنوية  واالجتماعية )أسكوا( التاق ة لألمم المتحدة     

 اتفاق الطرق الدولية في الملرق ال رقي .   -          

 اتفاق السكك الحديدية الدولية في الملرق ال رقي . -          

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

 .اتفاقية النقل مت دد الوسائط للبضائع قين الدول ال رقية   -          

 

على حوسبة اإلجراءاك قمساندة تكنولوجيا الم لوماك واالتصاالك في مجاالك الكمارك  التلجيع-د

والمصارف والضرائب وفحص البضائع وش ون اإلقامة وتبادل الم لوماك والوثائق المت لقة قالتجارة الدولية 

 . والسياحة
 

  ASYCUDAالتا يد والمتاق ة على و ارة المالية و الهيئة ال امة للكمارك لسرعة تطبيق نظام االسيكودا  -هـ

 . ونظام الترفيقة الكمر ية 

 : تلكيل فرق ال مل التالية -و

  ( 61الملكل قموجب امر الديواني رقم ) ية الواحدةدولالالتجارة فريق عمل ألعداد ملروع قانون نافذة

 . 7016لسنة 

 موانئ والمنافذ الحدودية ة توحيد الجهاك الفاحصة في الفريق عمل لبحث امكاني. 

 لسنة  (22)الم امالك االلكترونية رقم و تنفيذ قانون التوقيع االلكتروني فريق عمل لوضع  ار ة  ريق ل

7017 . 
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 ن اتالف المواد الغذائية و البضائع اال رى التالفة و المرفوضة او فريق عمل لتحديد الجهة المس ولة ع

 .  يفية التخلص منهاو  المترو ة المكدسة منذ فترة  ويلة في الموانئ و المنافذ الحدودية

 فريق عمل الستحداث حرم  مر ي  ارج ميناء ام قصر لخزن البضائع المترو ة لفتراك  ويلة . 

 شة عمل في قغداد للحد من انب اثاك غا  ثاني او سيد الكارقون الناتج عن فريق عمل لالعداد القامة ور

 . النقل البر 

 فريق عمل ألعادة النظر في تصنيف التجار قاتجاه التخصص و  يادة الخبرة وتلجيع المنافسة الحقيقية . 

 . فريق عمل متاق ة اتفاقية النقل مت دد الوسائط للبضائع قين الدول ال رقية 

 تجنبا  الستيفاء مبالغ مكررة   7010( لسنة 6وضع الت ديالك الال مة على البيان الكمر ي رقم ) فريق عمل

 على نفس البضاعة .

  فريق عمل هواتف الطرق الخارجية لتنفيذ منظومة هواتف  وارئ للطرق الخارجية تنفيذا  لمتطلباك اتفاق

( لسنة 35ال راق قموجب القانون رقم )الطرق الدولية في الملرق ال رقي الذ  صادقت علي  جمهورية 

7002. 

 . فريق عمل توحيد االجراءاك والضواقط والت ليماك الخاصة قاالستيراد والتصدير والمنافذ الحدودية 

  لجنة للتحقق من الم لوماك الواردة من ملحقيتنا التجارية في دقي حول عزوف التجار عن استخدام الموانئ

  لب األمانة ال امة لمجلس الو راء / الدائرة القانونية . ال راقية والملكلة قناءا على

متاق ة الخطط  الموضوعة من قبل الجهاك الم نية لتاهيل و تحديث و تطوير البنى التحتية للمنافذ  - 

 الحدودية او انلاء منافذ حدودية حديثة قدال من القديمة.
 

 : للتطويرالمقدمة مقترحاك الووامانتها التنفيذية الممارساك الجيدة للجنة الو نية 

إنلاء الموقع اإللكتروني للجنة الو نية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا على الراقط :        -1

http://esttf.motrans.gov.iq/ 

قالسماح قفتح مكاتب التأمين دا ل صدور موافقة مجلس الو راء قناءا  على توصية اللجنة المو نية  -7

المنافذ الحدودية للر اك التأمين الخاصة الراغبة قممارسة نلا  التامين على البضائع و االشخاص 

 فيها اسوة قاللر اك الحكومية لغرض توفير الفرص المتساوية.
 

والجهاك الم نية صدور موافقة مجلس الو راء قناءا  على توصية اللجنة الو نية على تخويل الو اراك  -5

قتوقيع مذ راك تفاهم ثنائية مع الدول الم تمدة ذاك المنتجاك و المواصفاك الرصينة ققبول شهاداك 

الفحص الصادرة من تلك الدول )عمال قمبدأ الم املة قالمثل( لما لهذا االمر من اهمية  بيرة في تسهيل 

 . ل راقية والقوانين والت ليماك في  ال البلدينالنقل و التجارة على ان تتم مراعاة المواصفاك القياسية ا
 

 . 7010( لسنة 1تف يل قانون حماية المستهلك رقم ) -6
 

 تقديم مقترح الى مجلس الو راء قاصدار ت ليماك الستيفاء  افة االجور والرسوم و الضرائب  -3

 الدوالر االمريكي.المت لقة قنلا اك النقل و التجارة دا ل ال راق قالدينار ال راقي قدال من  
 

الو راء قالغاء ا  استثناءاك لصالح  ومطالبة مجلسال مل قنظام الحموالك المحورية على الطرق تف يل  -6

 ساققا  و تطبيق  على الجميع. صادرةال اال رى والجهاكق ض الو اراك 
 

http://esttf.motrans.gov.iq/
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اتفاق السكك التا يد على مجلس النواب ال راقي من  الل مجلس الو راء لالسراع قالمصادقة على  -2

 الحديدية في الملرق ال رقي.
 

مفاتحة مجلس الو راء للموافقة على تلكيل اتحاداك نوعية للنقل الجو  و البحر  و السككي و البر   -2

 قلقي  البضائع و الر اب.
 

 مخا بة مجلس الو راء لالسراع قتطبيق ملروع التأشيرة االلكترونية )الفيزا(. -1
 

الو راء ألحالة  رق السير السري ة الى شر اك استثمارية لغرض صيانتها تقديم مقترح الى مجلس  -10

وتأهيلها وا مال نواقصها وادامة تلغيلها قموجب المواصفاك مقاقل استيفاء اجور قسيطة من المر باك 

 المستخدمة للطرق السري ة.
 

 ين و المستوردين ت ليماك أللزام  افة التجار و المصدر قإصدارتقديم مقترح الى مجلس الو راء   -11

 . قالتامين على قضائ هم المنقولة دا ل ال راق  
 

 

 وضع مقترحاك لم الجة م وقاك ال مل في المنافذ الحدودية قاالمكاناك المتوفرة حاليا  .  -17
 

اعادة النظر قتصنيف التجار قاتجاه التخصص و يادة الخبرة و لق فرص منافسة حقيقية وذلك لتلجيع  -15

 التجارة التخصصية .
 

  بع  رائط دولية لمحاور الطرق في ال راق لتو ي ها على السواح وسواق السياراك االجانب .-16

( في قغداد وعلى مساراك )ساحة عدن  NON – STOP BUSتف يل ملروع مساراك المترو قاص ) -13

الكرادة           –الجادرية  –عالو  الحلة ( و ذلك ) جام ة قغداد  –تقا ع دملق  – ريق مطار المثنى  –

 الجام ة المستنصرية ( . –شارع فلسطين  –ساحة ميسلون  – ارج 
 

تف يل ال مل في نظام الطواقع المالية الهمية الموضوع في دعم النا حين وميزانية الدولة وتقليل -16

 االجراءاك والت امل قالنقد وتقليص  من انجا  الم امالك .
 

 .ية الواحدة في ال راق وفقا  للم ايير الدوليةالتجارة الدولنافذة اعداد ملروع قانون  -12

استحداث حرم  مر ي جديد  ارج حدود مينا ام قصر الحالية لغرض  زن البضائع المترو ة قهدف -12

تخفيف الز م عن الميناء و ذلك تف يل ال مل في الحرم الكمر ي في محطة سكك اللالجية في قغداد 

 من ام قصر الى قغداد قواسطة السكك الحديد . لغرض نقل البضائع مباشرة
 

وضع الية مست جلة من قبل و ارة البيئة والكمارك للتخلص من المواد التالفة والمرفوضة المكدسة في -11

 الموانئ ال راقية منذ فتراك  ويلة .

حناك ( لغرض فحص البضائع المحملة على شا X – RAYشراء جها  فحص متنقل قاالش ة السينية ) -70

 السكك الحديد في ميناء ام قصر ولك من قبل اللر ة ال امة لموانئ ال راق .
 

الترويج عن  دماك وامكاناك اللر ة ال امة للنقل البحر  لغرض االستفادة من  دماتها في نقل البضائع -71

 المستوردة لل راق .

 متخصصة لتفريغ الحيواناك الحية .التنسيق قين و ارة الزراعة والموانئ ال راقية الستيراد اجهزة  -77

تاسيس منظومة هواتف الطوارئ على الطرق الخارجية على شبكاك الهاتف النقال واالرضية المتوفرة  -75

 .حسب الم ايير الدوليةفي البالد 

 تف يل موضوع انلاء وفتح مرا ز لالس اف الفور  على الطرق الخارجية . -76
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 مندلي الحدود  .استكمال متطلباك فتح منفذ  -73

عقد اجتماعاك شهرية او فصلية قين اللر ة ال امة للخطو  الجوية ال راقية وراقطة مكاتب وشر اك  -76

 السفر والسياحة في ال راق .

 موائمة االجراءاك وساعاك ايام ال مل في المنافذ الحدودية قين ال راق والدول المجاورة . -72

 في المنافذ الحدودية . توحيد الجهاك الفاحصة للبضائع -72

 .  ASYCUDAتطبيق نظام الحوسبة االلكترونية لالجراءاك الكمر ية الدولي المسمى اسيكودا   -71

 م الجة الظواهر السلبية المت لقة قالسالمة المرورية في ال راق . -50

 ئ ال راقية ولكافةاتباع االنظمة االلكترونية لغرض القضاء على الظواهرالسلبية الموجودة في الموان -51

 الجهاك ال املة فيها .

 الزام  افة المستوردين في استخدام الموانئ ال راقية قدال  من موانئ الجوار . -57

 فتح  طو  مالحية مباشرة قين موانئ ال الم والموانئ ال راقية من قبل اللر ة ال امة للنقل البحر  . -55

 نة قغداد ومرا ز المحافظاك .انلاء المدن الخزنية للبضائع  ارج مدي -56

 فرض التامين اللامل على  افة السياراك ضد جميع انواع المخا ر . -53

 فرض التامين االلزامي على  افة المحال واالسواق والمخا ن التجارية ضد جميع انواع المخا ر . -56

صدور موافقة مجلس الو راء قناءا  على توصية اللجنة الو نية على تخصيص وحدة ضمن هيكلية  .52

ة الفنيالو اراك و الهيئاك و اللر اك الحكومية و اتحاداك القطاع الخاص اعضاء اللجنتين الو نية و 

ها االجاقة عليالتجارة( لمتاق ة مراسالك و ش ون اللجنتين و توثيقها و تسمى )وحدة تسهيل النقل و

 واعتبارها نقا  اتصال لغرض الرجوع اليها في تلك الجهاك.

 1125لسنة  63رقم وت ديل القانون تف يل ال مل ق داداك سياراك االجرة في قغداد و مرا ز المحافظاك  .52

 او اعداد قانون جديد يحل محل .

 .(1 - )ملحق منافذ الحدوديةاعداد جدول قالرسوم والضرائب واالجور التي تستوفى على البضائع في ال .51

 .(7 –)ملحق  ال رقي الملرق في التكامل النقل نظام  ار ة اعداد وتصميم و بع .60

 (.5 –اعداد وتصميم و بع الهيكل التنظيمي للجنة الو نية لتسهيل النقل والتجارة )ملحق  .61

 .(6 –اعداد وتصميم ش ار اللجنة الو نية لتسهيل النقل والتجارة )ملحق  .67

 وتصميم الفايالك والظروف الخاصة قاالمانة التنفيذية للجنة الو نية.اعداد  .65

 وج ل  مقتصرا  على المنافذ البرية فقط. أعادة النظر ققانون هيئة المنافذ الحدودية الجديد .66

 .التوصية الى مجلس الو راء قإ راج الكياناك األمنية من الموانئ والمطاراك وج لها منا ق محرمة .63

بة ونلا اتها الى  ارج المطاراك والموانئ وأن تقوم قفرض الضرائب على التجار نقل دوائر الضري .66

 ق د وصول البضائع الى المستفيد النهائي .

أن يكون عمل المطاراك والموانئ ال راقية مع عمل الكمارك تحت سقف واحد وموا بة المسيرة ال لمية  .62

 .قإد ال نظام الجباية األلكترونية الحديثة

 .ري اك والقوانين التي تلكل عقبة في نمو التجارةمراج ة التل .62

في  7/7/66/56625األمانة ال امة لمجلس الو راء للتأ يد على  تاقها المرقم قال دد ق/  التوصية الى .61

حول موضوع إستيفاء أجور ورسوم من قبل محافظتي واسط والبصرة على البضائع  50/11/7016
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 الت المحافظتين مستمرتين قإستيفاء هذه الرسوم واألجور ، الدا لة عبر المنافذ الحدودية حيث ال 

 .7016( من قانون الموا نة ال امة اإلتحادية ل ام 73وأعادة النظر قالمادة )

التأ يد على  افة أعضاء اللجنة الو نية قضرورة حضورهم أجتماعاك الو نية قلكل منتظم تطبيقا  آللية  .30

 .عمل اللجنة الو نية

الو اراك والجهاك ذاك ال القة قضرورة األلتزام قتوجيهاك األمانة ال امة لمجلس ي  د على  افة  .31

( التي نصت 5الفقرة ) 6/6/7016في  13656الو راء / دائرة ش ون اللجان قكتاقها المرقم قال دد 

 على ) ضرورة االلتزام قتوصياك اللجنة الو نية والت اون م ها لتنفيذ المهماك المو لة لها ( .

 

 

 مانتها التنفيذية:أهم الم وقاك التي ت يق عمل اللجنة الو نية وا 

 .ض ف الدعم المالي 

 الواحدة. ةااللكترونيالتجارة الدولية نافذة تجارة االلكترونية الالورقية وض ف الخبراك المحلية قما يت لق قال 

 التي تلكل عائقا  امام د ول ال راق ضمن منظومة النقل والتجارة  تخلف ق ض التلري اك القانونية ال راقية

 .وليينالد

 ها منظمة االسكوا قسبب تأ ر وصول عدم الملار ة في ورش ال مل والم تمراك الخارجية التي تنظم

 و ذلك الضائقة المالية التي يمر قها ال راق حاليا .بليغ او عدم وصول  الينا الت

 

 

 

 

 
 

 التنفيذية قلأن تطوير وتحسين أداء اللجنة الو نية: مقترحاك االمانة 

  قمساعدة  7050-7016في جمهورية ال راق للسنواك  والتجارة تسهيل النقل  واقرار استراتيجيةاعداد

 .والخبراء ال راقيين منظمة االسكوا والمنظماك الدولية اال رى

  لحوسبة االلكترونية لالداراك الكمر ية المسمى لال المي نظام التطبيقASYCUDA  في الكمارك

 ال راقية.

  الخاص قها الذ  اعدت  االمانة التنفيذية للجنة التجارة الدولية الواحدة و تلريع القانون نافذة تطبيق نظام

 الو نية لتسهيل النقل والتجارة.
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 بالضرائب والرسوم واالجور التي تستوفى في المنافذ الحدوديةجدول  : 0ملحق رقم 

 رقم وتاريخ الكتاب السند القانوني والجهة المستوفية مبلغ االستيفاء سبب االستيفاء ت

 وزارة المالية - الف دينار. 100000 (XRayرسم كشف السونار) 9
.دائرة الكمارك في المنفذ الحدودي او 9

 المطار
 

العامة للمنافذ كتاب المديرية 
 الحدودية/وزارة الداخلية المرقم

 7/3/6099في  91/3193ح/

 الف دينار. 90000 رسم طابع  6

 الف دينار.900000 اجور كشف البضاعة )مقطوعة( 1

 )تحدد حسب ووزن البضاعة(. رسوم التعرفة الكمركية 3

 ضرائب 5

الرسم Xسعر صرف الدوالر)لذلك اليوم(

نسبة الضريبة Xالكمركي+التعرفة الكمركية

 للمادة
 )وتكون تصاعدية حسب نوع المادة(

.دائرة الوحدة الضريبية في المنفذ 6
 الحدودي

 وزارة الصحة )دائرة صحة المحافظة( - الف دينار 950000 عن قيمة سحب نماذج وعينات من البضاعة المستوردة  9

وزارة الزراعة )دائرة الحجر الزراعي - الفا دينار 6000 الزراعية لكل طنعن قيمة فحص وكشف على المواد  7
 حسب الملحق ب المرافق رسوم الخدمات البيطرية  8 في المنفذ الحدودي(

9 
كفالة ضامنة للمركبات االجنبية الداخلة )الترانزيت(لمدة 

 شهر واحد
900$ 

وزارة النقل )الشركة العامة للنقل  -
 الحدودي( البري في المنفذ

90 
كفالة ضامنة للمركبات االجنبية الداخلة )الترانزيت( 

 لتمديد الفترة لكل شهر تمديد ولغاية ثالثة اشهر
900$ 

99 
من االجرة المتحققة للمركبات التي تقوم بنقل المسافرين 

وحسب حجم المركبة والمسافة من المنفذ الى المواقع 
 الدينية

5% 
العامة ألدارة وزارة النقل )الشركة  -

 النقل الخاص في المنفذ الحدودي(

96 
رسم عن كل زائر عربي او اجنبي ضمن المجاميع 

 السياحية الداخلة الى العراق
90$ 

وزارة الثقافة والسياحة)هيئة السياحة(  -
لسنة  950وفق االمر الديواني رقم 

6009  

91 
 $5000اجور فحص اذا كانت فاتورة الشراء اقل من 

 شاحنةلكل 
50$ 

وزارة التخطيط)الجهاز المركزي  -
للتقييس والسيطرة النوعية(/الشركات 

والسند القانوني بموجب  الفاحصة
 العقود المبرمة مع الشركات الفاحصة

93 
 $5000اجور فحص اذا كانت فاتورة الشراء اكثر من 

 $90000لكل شاحنة ولغاية 
75$ 

95 
 $900000اكثر من اجور فحص اذا كانت فاتورة الشراء 

 لكل شاحنة
900$ 

99 
رسوم منح سمات منح الدخول االضطرارية او الموافقات 

 الخاصة اذا كانت اصول الفرد عراقي
 دينار 90650

وزارة الداخلية )مكتب االقامة  -
 والجوازات في المنفذ الحدودي(

97 
رسوم منح سمات منح الدخول االضطرارية او الموافقات 

 كان الفرد اجنبيالخاصة اذا 
 دينار 90650+80$
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98 
غرامة تأخيرية للوافدين الذين يتجاوزون فترة اقامتهم عن 

 ايام 90
 دينار 9000000

 المصارف الحكومية - حسب كلفة البضاعة عموالت مصرفية وفوائد مالية 99

 شركة التامين الوطنية - حسب الملحق أ  المرافق اجور التامين  60

  $900 منافيست في منفذ سفواناجور  69
 
 

 الشركة العامة للنقل البري/وزارة النقل
 
 
 

كتاب الشركة العامة للنقل 
في   3538البري المرقم 

9/1/6099 

 $65 اجور منافيست في المنافذ البرية الشمالية 66

 $65 اجور منافيست في المنافذ البرية الجنوبية 61

 الف دينار650000  اجور منافيست في الموانئ 63

65 
 

 الف دينار 600000 كفالة ضامنة في الموانئ

69 
الرسوم التي تفرض على المسافرين في مطار بغداد 

 والبصرة الدوليين
 )من كل مسافر للرحالت الخارجية( 95,000
 )من كل مسافر للرحالت الداخلية( 90,000

وزارة النقل )المنشأة العامة للطيران 
بموجب موافقة مجلس الوزراء المدني( 

/لجنة الشؤوون االقتصادية ذي العدد 
 91/7/6009في 101

كتاب المنشأة العامة للطيران 
في  7709المدني المرقم 

69/5/6099 

67 

كل حافلة تعمل على نقل المجاميع السياحية الدينية من 
المنافذ الحدودية الشرقية الى العتبات المقدسة ثم العودة 

 منفذالى نفس ال
 الف دينار 90,000

 الشركة العامة ألدارة النقل الخاص
لسنة  35بموجب احكام القرار رقم 

 9993لسنة  967و القرار  9987
 النافذين

كتاب الشركة العامة ألدارة 
في  8007النقل الخاص المرقم 

6/9/6099 

كل حافلة سورية عند دخولها االراضي العراقية ونفس 
 وفق لمبدأ المعاملة بالمثلالمبلغ عند المغادرة 

 الف دينار 900,000

يتم استيفاء مبالغ الجباية من جميع المركبات العراقية 
والعربية واالجنبية العاملة على الخطوط الدولية بين 

 العراق ودول الجوار

المركبات حسب 
 السعة

 العودة المغادرة

 راكب 3-5
90,000 

 عشرة االف 

90,000 
عشرة 
 االف 

 راكب 9-91
95,000 

خمسة عشر 
 االف

95,000 
خمسة 
عشر 
 االف

 راكب 93-33
10,000 

ثالثون الف 
 دينار

10,000 
ثالثون 
الف 
 دينار
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بدل خدمة تقدمها الموانئ للوكالء والناقلين ومناولة 
 البضائع

حسب جداول تعرفة العوائد واالجور النافذة 
االمر ما يتعلق )تعدل كل سنة او سنتين ان لزم 

 بمصلحة الشركة العامة لموانئ العراق(
 الشركة العامة لموانئ العراق

كتاب الشركة العامة لموانئ 
العراق المرقم 

في  9/98/9/90701
10/5/6099 

 $600 رسم سمة دخول متعددة
مديرية شؤون االقامة /قرار مجلس قيادة 

 9987لسنة  937الثورة المنحل رقم 
/مديرية وزارة الداخلية 

الجنسية العامة /مديرية شؤون 
االقامة الحسابات رقم الكتاب 

 19/5/6099في  99993
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  $80 رسم سمة دخول اعتيادية او زيارة او اضطرارية

 دينار عراقي 9000 رسم سمة الدخول 9999لسنة  906

 استيفاء االمانات الضريبية 69

 Xالبضاعة المستوردة بالعملة االجنبية()قيمة 
سعر الصرف + )مبلغ الرسم الكمركي بالدينار 

ضوابط المادة المستوردة  X 102% Xالعراقي( 

X15% قيمة االمانات الضريبية = 

 )الهيئة العامة للضرائب(
من قانون ضريبة  3/الفقرة 1نص المادة 

 الدخل النافذة 

كتاب الهيئة العامة للضرائب 
في  9396ص/93م المرق

96/9/6099 

 رسوم تخليص االدوية والمستلزمات واالجهزة الطبية 10
 لشحنات االدوية  005%

 لشحنات المستلزمات واالجهزة الطبية 9%

الشركة العامة لتسويق االدوية 
 والمستلزمات الطبية

السند القانوني كتاب االمانة العامة 
 3/6/6099في  1391لمجلس الوزراء 

وزارة الصحة كتاب 
والبيئة/الشركة العامة لتسويق 
االدوية والمستلزمات الطبية 

/ 9)كيماديا( المرقم ش.أ.م/
في   99/93537

93/9/6099 
 

 الف دينار 9500000 اجازة االستيراد للبضائع 19

الشركة العامة للمعارض والخدمات 
التجارية العراقية قانون الشركات 

 9997لسنة  66العامة المرقم 
 (99المادة)

كتاب وزارة التجارة )الشركة 
العامة للمعارض والخدمات 
التجارية العراقية( المرقم 

 9/9/6099في  9756
 المرافقات

 ملحق أ ، ملحق ب
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                  شركة التأمين الوطنية / مركز الشركة 

             فرع تأمين السيارات / اإلصدار 

                          
 0ملحق  أ / 

  

    أقساط التأمين االلزامي بموجب وثيقة االلزامي )) الترانزيت (( بالدوالر األمريكي     

                 أقساط التامين لسفرة واحدة ال تتجاوز سبعة أيام 

                 القسط بالدوالر  تفاصيل السيارة 

                    

                 22 $ السيارات الخصوصي

                  35 $ السيارات التجاري 

                  6,50 $ الدراجات النارية 

               القسط بالدوالر  السيارات األخرى 

 رات الخصوصي السيا -0
القسط 
  سبعة اشهر ستة اشهر خمسة اشهر أربعة اشهر ثالثة اشهر شهران شهر واحد السنوي 

          61% 31% 41% 11% 21% 71% 21%  
 سعة أسطوانة المحرك لغاية  -أ
 سلندر. 9سم لغاية  6950 

$ 126   32 44 57 63 76 88 101  
                 

 سعة أسطوانة المحرك اكثر من -ب 
 سلندر. 9سم لغاية  6950 

$ 165  42 58 74 83 99 115 132  
                 

 السيارات األجرة ) التكسي ( -6
القسط 
  سبعة اشهر ستة اشهر خمسة اشهر أربعة اشهر ثالثة اشهر شهران شهر واحد السنوي 

       61% 31% 41% 11% 21% 71% 21%  
 طوانة المحرك لغايةسعة أس -أ
 سلندر. 9سم لغاية  6950 

$ 187 47 66 84 94 112 131 150  
                 

 سعة أسطوانة المحرك اكثر من -ب
 سلندر. 9لغاية  1سم 6950 

$ 216 54 76 97 108 130 151 173  
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 ملحق ) ب( 

 جدول باستيفاء الرسوم المتحققة في المنافذ الحدودية الخاصة بوزارة الزراعة

 

 الجهة المستوفية مبلغ االستيفاء )دينار ( سبب االستيفاء ت

 استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتهاأوالا أجور فحص في المنفذ الحدودي إلجازات 

 وزارة الزراعة / دائرة البيطرة ( لكل رأس5000) أبقار للتربية 9

 وزارة الزراعة / دائرة البيطرة ( لكل رأس6000) عجول للذبح  6

 وزارة الزراعة / دائرة البيطرة (9000) أغنام وماعز للتربية والذبح  1

 وزارة الزراعة / دائرة البيطرة ( لكل رأس5000) خيول وحيوانات أخرى ) قفص أو حاوية (  3

طيور مصاحبة ) طير لكل مسافر ( ) ببغاء ،  5
 زاجل ، صقر ، طاووس ، نعام ، دجاج زينة(

 وزارة الزراعة / دائرة البيطرة ( لكل طير65000)

( طير في قفص  50 -9أسماك وطيور زينة ) 9
 ( سمكة في حوض  900 -9)

 وزارة الزراعة / دائرة البيطرة (90000)

 وزارة الزراعة / دائرة البيطرة ( لكل حيوان90000) كالب وقطط زينة لألغراض التجارية  7

8 
 لقاحات بيطرية مستوردة

( للكشف 50000)
 الواحد

 البيطرةوزارة الزراعة / دائرة 

حيوانات برية ) حدائق ( ألغراض تجارية  9
 وبحثية )حيوانات برية وحيوانات زينة ( 

 وزارة الزراعة / دائرة البيطرة (90000) 

 وزارة الزراعة / دائرة البيطرة ( لكل طن90000) مواد غذائية ذات المنشأ الحيواني  90

لمطارات حيوانات مصاحبة في الحدود وا 99
  ()حيوان واحد /مسافر كالب وقططللمسافرين 

 وزارة الزراعة / دائرة البيطرة ( لكل حيوان50000)

 وزارة الزراعة / دائرة البيطرة ( لكل طن65000) ادوية بيطرية مستوردة وعدد تشخيصية  96

ا / أجور فحص في المنفذ الحدودي فيما يخص   ثانيا
 وزارة الزراعة / دائرة البيطرة ( لكل طير900) تصدير الطيور بانواعها          

ا /     ثالثا

 االرساليات  -9
 الواردة  .أ

 الصادرة  .ب
 عابرة ) ترانزيت (  .ت

 
 ( طن1000) 
 ( طن6000) 
 ( طن3000) 

وزارة الزراعة / دائرة وقاية 
 المزروعات

 ( طن9000) التبخير  -6
 

 . 6099( من قانون الموازنة االتحادية للسنة المالية 65مالحظة : تستوفى األجور أعاله استنادا الى المادة )      
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 خارطة نظام النقل التكامل في المشرق العربي : 6-ملحق رقم 
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 الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا : 3ملحق رقم 
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 شعار اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا : 4ملحق رقم 
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