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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 

يساهم في زيادة وتعزيز النمو واالزدهار االقتصادي وشرق وغرب العالم بما 

 واالجتماعي للشعب العراقي .

 

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

لألمم المتحدة وقرار مجلس الوزراء تشكلت اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة 

جنة دائمية لغرض وضع السياسات ودراسة نقاط في جمهورية العراق وهي ل

االختناق في كافة القطاعات االقتصادية والمالية والتقنية والقانونية ذات العالقة 

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

حفيز عمليات النقل والتجارة داخل جمهورية العراق ومع دول اإلقليم والعالم وت

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 دوالتكامل فيما بين البل، من خالل تعزيز التعاون  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 ) •

 . (1958قتصادية ألفريقيا )اللجنة اال •

 (.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 :

 طاعية للبلدان األعضاء ومواءمتهاإطاراً لصياغة السياسات الق. 

 منبراً لاللتقاء والتنسيق . 

 معرفةبيتاً للخبرات وال.  

  .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: 
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  الطرق ، شبكات السكك الحديدية، المطارات، التحتية للنقل والتجارة الخارجية )الحفاظ على البنية 

 ، وغيرها(.  السلطات الكمركية، و الموانئ

 

 

 . اإليرادات الضريبية والرسوم الكمركية 

 البيئة ومصالح المستهلكين. ، الصحة حماية السالمة ، 

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

 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:

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

 رتفاع تكاليف االجراءات.أ -ب

 طول الفترة الزمنية الالزمة النجاز االجراءات. -ت

 الفساد والممارسات غير المشروعة. -ث

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

ت النقل و االتصاالت و المنافذ الحدودية بسبب قصور قلة االستثمارات الحكومية و الخاصة في قطاعا .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

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

 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

 ه و الخضر(. النقص في المخازن و الخدمات المتخصصة ببضائع المنتجات الزراعية )الفواك .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

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

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

 الدولية.

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

 وشفافية االجراءات. 

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

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

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

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

 كثرة عدد الخطوات بصورة مفرطة. .15
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 وتسهيل التجارةالنقل 

  .يعتبر النقل أهم مكون في لوجستيات التجارة 

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

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

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

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

 التي تتحملها التجارة في الدول النامية وبالتالي تأثر تجارتها وكفاءتها. 

 

 مفاهيم تسهيل النقل والتجارة 

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

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

 اءاتاإلجرعلى تخفيض التكاليف اللوجستية المباشرة وغير المباشرة من خالل تنسيق وتنظيم 

 و تبادل البيانات والوثائق الخاصة بالتجارة. 

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

 ثلى للمبادالت التجارية الدولية  تشمل التسهيالت التجارية جميع النشاطات الهادفة إلى توفير الظروف الم 

 لمصالح الوطنية للبلدان المعنية.، وفي نفس الوقت احترام ا

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

 أوعملية فعلياً لحماية المصالح الوطنية.

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

 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

 فحصالتحتية للنقل )كالسكك الحديد والطرق والموانئ والمطارات( واالتصاالت و تطوير البنى 

 البضائع ومواقع التخزين امام التجارة.

  .تبسيط اإلجراءات الحدودية 

 .استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة 

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

 البضائع .

 .التعاون والتنسيق بين اإلدارات الكمركية 

 .االهتمام بأمن التجارة وسالسل االمداد البينية 

 طرقي(. ، تطوير اسطول النقل البري )سككي 

 طرقي(، ائق الخاصة بالنقل البري )سككي اختصار الوث. 

 صار االجراءات الحدودية للنقل البري.اخت 

 .تبادل البيانات الكترونيا باستخدام تكنولوجيا المعلومات او الحكومة االلكترونية 

 

 أسس فكرة إنلاء اللجان الو نية لتسهيل النقل والتجارة في االسكوا

 أهم المتغيراك الدولية ذاك ال القة: -1

 .التوجه الحثيث نحو تحرير التجارة في السلع والخدمات  •

 .اإلهتمام العالمي المتزايد بتسهيل التجارة •

 .اإلهتمام العالمي المتزايد بأمن حركة البضائع واألفراد •

 .التوسع في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت •

 .التوجه الحثيث نحو النقل متعدد الوسائط  •

 .المتزايد باللوجستياتاإلهتمام العالمي  •

 .التوجه الحثيث نحو التكتالت اإلقليمية الكبيرة •

 .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.

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبري. •

 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        

 ويتضمن تبني شبكة النقل ، "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.

 

 متكامل في الملرق ال رقيهم مكوناك نظام النقل الأ

  الطرق الدولية في المشرق العربي اتفاق. 

  حديدية الدولية في المشرق العربياتفاق السكك ال. 

   المشرق العربيمذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في. 

  الوطنية لتسهيل النقل والتجارة اللجان. 

  سالمة المرور على الطرق. 

  ي لنظام إتساماإلطار المنهج.  

  ظام المعلومات الجغرافي المصاحبن. 

  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  19:  دخول االتفاق حيز التنفيذ 

  دولة 11: الدول الموقعة فقط على االتفاق 

  دولة 13:  المصدقة على االتفاقالدول 

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

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

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

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

 وتقوية الترابط والتكامل اإلقليمي العربي.

 انسياب الحركة المرورية وزيادة السرعة وخفض التكلفة.• 

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

 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  4:  التنفيذدخول المذكرة حيز. 

 دولة.  8:    الدول الموقعة على المذكرة 

 دولة. 11:  الدول المصدقة على المذكرة 

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

 .7002حزيران  13تأريخ 

 

 : اتفاقية النقل مت دد الوسائط للبضائع قين الدول ال رقية

 اهداف االتفاقية

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

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

 المرسل حتى تسليمها للمرَسل اليه.
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 يةفوائد االتفاق

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

 .العربية وعبرها     

  تنمية المبادالت التجارية بين الدول العربية و تحقيق الكفاءة و الفعالية لخدمات النقل فيما بينها. 

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

 . العربية

 تطوير خدمات النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية .  

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

 . 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 

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

لسددددددددددنة  66قموجددددددددددب القددددددددددانون رقددددددددددم 77/10/7015قجلسددددددددددت  المن قدددددددددددة قتدددددددددداريخ 

7015. 

 

 السكك الحديدية الدولية في الملرق ال رقي: اتفاق

  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 11المصدقة على االتفاق: الدول. 

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

  وزارة النقل/ السكك الحديد. –الجهة المنفذة 

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

فس المواصفات الفنية المعتمدة في اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق ( بن2119الكويت عام 

 العربي ونفس أسلوب الترقيم لمحاور الربط.

 

 فوائد اتفاق السكك الحديدية الدولية في الملرق ال رقي:

 تسهيل حركة نقل البضائع والركاب 

 زيادة التبادل التجاري والسياحي في المنطقة العربية 

  في تحقيق التكامل اإلقليمي العربيالمساهمة 

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

 .7013( لسنة 35المرقم ) قموجب 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  99/9/5002قرر مجلس الوزراء بجلسته االعتيادية الثامنة عشر المنعقدة بتاريخ 

في  3/9/3559األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون الوزارات المرقم بالعدد ش و /

اللجنة تشكيل  93/9/5003في  299وكتاب األمانة العامة / دائرة شؤون اللجان المرقم  5/90/5002

ارة ويكون وزيرا التج وزير النقلالسيد 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  .5

 وزارة االتصاالت  .3

 وزارة الصناعة والمعادن  .9

 البنك المركزي العراقي  .5

 اتحاد رجال االعمال العراقيين .2

 اتحاد الغرف التجارية  .7

 اتحاد الصناعات العراقي  .3

 رابطة المصارف العراقية  .9

 الجمعية العراقية للسياحة .90

 ممثل شركات التأمين .99

 ممثل متعهدي ووسطاء النقل .95

 .الوزراءمجلس ترتبط اللجنة الوطنية برئيس 

 لمجلس الوزراء المبلغ الينا بكتاب األمانة العامة )*( 5003 ( لسنة 50صدر األمر الديواني المرقم ) .أ

في  رةبتشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجا 97/5/5003في  3739المرقم / 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  .5

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

 السيد محمد سلمان محمد / عن وزارة االتصاالت / وكيل وزارة  .9

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

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

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

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

 السيد سامي داود الزبيدي / االمين العام التحاد رجال االعمال العراقيين .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 .95

 رئيس إتحاد الصناعات العراقي نائب السيد هاشم دنون علي االطرقجي /  .93

  السيد حسين علي احمد زنكنة / نائب رئيس االتحاد .99

 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  9/95/5095في  5/5/55/00033359المرقم ق/ / الدائرة القانونية 

د على تسمية السيد هالل عب 57/95/5099في  39990/ سكك / 92503الوزاري المرقم بالعدد 

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

 . 9/9/5093لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا ،  وباشر بعمله بتاريخ 
 

  39/9/5093في  9599/7993أصدرت وزارة النقل األمر الوزاري المرقم  39/9/5093. بتاريخ هـ

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

 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       :  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

المؤرخ في  5/390535تم أستحصال موافقة األمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم ش ل /ص/

امة والهيئة الع أعضاء جدد في اللجنة الوطنية ممثلين عن وزارة السياحة واآلثارلى أضافة ع 7/9/5093

)وزارة  لسيطرة النوعيةوا للتقييس يوالجهاز المركز ( وزارة االعمارواإلسكان للطرق والجسور)

  (.التخطيط
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بتاريخ 99599/  5/3وكذلك موافقة األمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم ش ل /ص/

 على إضافة ممثل عن حكومة أقليم كردستان الى عضوية اللجنة .  99/9/5093
 

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

 الوزاري، أصدرت وزارة النقل االمر  5003( لسنة 50مدة طويلة على صدور االمر الديواني رقم )

بأعادة تشكيل اللجنة الوطنية برئاسة السيد هادي فرحان العامري  5/7/5093في  3579/53999المرقم 

 : األدنى السادة المدرجة أسماءوهم وعناوين وظائفهم في / وزير النقل وعضوية 
 

 .السيد وليد حبيب الموسوي / وكيل وزارة التجارة .9

 .زارة المالية / نائب رئيس اللجنةممثل و .5

 .الوكيل الفني لوزارة الزراعة –ي الدكتور مهدي ضمد القيس .3

 الدكتور كريم مزعل شبي / الوكيل االداري لوزارة االتصاالت . .9

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

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

 .سامي متي بولص / الوكيل الفني لوزارة التخطيطالدكتور  .7

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

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

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

 .ممثل أقليم كردستان .99

  .السيد صادق فاضل عليوي / مدير عام شركة التأمين الوطنية .95

 .السيد محمد شاكر الدليمي / األمين العام التحاد رجال االعمال العراقيين .93

 ./ رئيس اتحاد الغرف التجاريةالسيد جعفر رسول جعفر الحمداني  .99

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

 / رئيس اتحاد الصناعات العراقي . المهندس حسين علي أحمد .92

 .ة للسياحة الدينية وحماية اآلثاررئيس الجمعية العراقي .97

 .ممثل متعهدي ووسطاء النقل .93

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

  .الوزارة

العراقيين لوجود نزاعات قضائية خاصة بأجراءات تشكيل إدارة لم يتم تحديد ممثل اتحاد الناقلين  - 
( في 9093المرقم بالعــــــــــــــــدد ) في وزارة النقل االتحاد وذلك بموجب كتاب الدائرة القانونية 

50/5/5099.              

 الجديدة ، أصدرت وزارة العراقية الحكومة  وتشكيل 5099عد حصول األنتخابات التشريعية عام ب .ح 

 بأعادة تشكيل اللجنة الوطنية  97/99/5099في  3290/59995النقل 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 .5

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة  –الدكتور مهدي ضمد القيسي  .3
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 الفريق الدكتور موفق عبدالهادي توفيق / وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة  .9

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

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

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

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

 .مدير عام  / وزارة المالية سيد منذر عبداالمير أسد حيدر /ال .9

 زالسيد 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                                                                                              

 التأمين الوطنية / ممثل شركات التأمين.السيد صادق فاضل عليوي / مدير عام شركة  .95

 السيد علي صبيح علي الساعدي / رئيس اتحاد الصناعات العراقي . .93

 .السيد محمد شاكر الدليمي / األمين العام التحاد رجال االعمال العراقيين .99

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

 رئيس رابطة المصارف العراقية .السيد عدنان كنعان الجلبي /  .92

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

    /االمين التنفيذي للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة السيد هالل عبدالرضا عبود القريشي/ .93

 .النقل وزارة مركز                                                                                                

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

 دائرة شؤون اللجان. 97/5/5003في  3739ديواني/ ق/ /7/3الوزراء المرقم بالعدد ش ل/ 

 أصدار األمر الوزاري المرقم  تم منصب وزير النقل ، كاظم فنجان الحمامياألستاذ بالنظر لتولي . ط

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

 المدرجة أسماؤهم وعناوينهم الوظيفية في أدناه :       

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

 شم عبد المجيد / وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيطالدكتور محمد ها .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

  لالنق 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

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

 حكومة إقليم  كردستان                                                                                            

 ن ئيس اتحاد رجال االعمال العراقيييبل / رالسيد راغب رضا بل .14

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

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

 مستشار رابطة المصارف العراقية  عدنان كنعان الجلبي / السيد .17

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

  فر والسياحة في العراقالسيد سداد علي عبدهللا المطير / رئيس رابطة شركات الس .19

 التغييرات في عضوية اللجنة الوطنية :. ي

 وهي كما يأتي:  7102 – 7102 يعامفي حصلت بعض التغييرات في عضوية اللجنة السباب مختلفة 

 باعتبار السيد منذر عبداالمير أسد /  99/7/5093في  3239/59999تم أصدار االمر الوزاري المرقم   -

 مديرعام الهيئة العامة للكمارك عضو في اللجنة الوطنية ممثالً عن وزارة المالية.   

 باعتبار السيد محسن صدخان سلطان / مدير99/5/5099في  9372/9935تم أصدار أمر وزاري برقم  -

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

 م وجود وكيل وزارة. أحمد مياح / المستشار االقدم للوزارة / وزارة السياحة واالثارلعد   

 

 باعتبار السيد صالح جوهر رشيد مديرعام 99/5/5099في  9372/9935تم أصدار أمر وزاري برقم  -

 المديرية العامة للنقل البري والسكك الحديدية وترام واي ممثالً عن حكومة أقليم كوردستان لعضوية اللجنة   

 الوطنية.   

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

 على أعتماد رابطة شركات السفر والسياحة في العراق لعضوية اللجنة الوطنية بدالً من 99/95/5093   

 بتاريخ  9973/3229الجمعية العراقية للسياحة الدينية وحماية االثار، وتم أصدار االمر الوزاري المرقم   

 باعتبار السيد سداد علي عبدهللا مطير )رئيس الرابطة( ممثالً عن الرابطة بعضوية اللجنة  90/5/5099  

 الوطنية.  

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

في  90503/53925الوزاري المرقم االقتصادية لعضوية اللجنة الوطنية وأصدرت وزارة النقل االمر 

 بذلك. 5/2/5093

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

 . 50/5/5099في  9990/9590الدين / مدير عام الدائرة االقتصادية وتم أصدار االمر الوزاري 

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

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

 بذلك. 50/3/5099في  2909/53559
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 الل الفريق الدكتور موفق بأح 90/5/5099بتاريخ  9973/3229تم أصدار االمر الوزاري المرقم  -

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

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

وطنية السيد منذرعبداالمير أسد باللواء المهندس حكيم تم أستبدال ممثل وزارة المالية في عضوية اللجنة ال -

في  9023/30733جاسم جسام/ مديرعام الهيئة العامة للكمارك وكالة وتم أصدار األمر الوزاري المرقم 

97/99/5099 . 

على أضافة أعضاء جدد لعضوية  99/99/5099قررت اللجنة الوطنية في أجتماعها الرابع المنغقد بتاريخ  -

 الوطنية وكنا مبين في أدناه: اللجنة

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

في  3333/  9999أصيل وممثل عن الوزارة لعضوية اللجنة ، وتم أصدار االمر الوزاري المرقم 

30/95/5099 . 

ة تم ترشيح ساالر محمد أمين / نائب رئيس الهيئتثمار لعضوية اللجنة الوطنية وأضافة الهيئة الوطنية لالس -

 لعضوية اللجنة الوطنية.

 : وهي كما يأتي 7102عام في حصلت بعض التغييرات في عضوية اللجنة السباب مختلفة 

حكيم  باللواء المهندستم أستبدال ممثل وزارة المالية في عضوية اللجنة الوطنية السيد منذرعبداالمير أسد  -
 9023/30733بالعدد األمر الوزاري المرقم  بموجب / مديرعام الهيئة العامة للكمارك وكالة جاسم جسام

 . 97/99/5099في 

 على أضافة أعضاء جدد  99/99/5099بتاريخ  قدعقررت اللجنة الوطنية في أجتماعها الرابع المن

 لعضوية اللجنة الوطنية وكنا مبين في أدناه:

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

في  3333/  9999الوزاري المرقم  أصدار االمر أصيل وممثل عن الوزارة لعضوية اللجنة ، وتم

 .بذلك 30/95/5099

ب رئيس ساالر محمد أمين / نائالسيد تم ترشيح الوطنية وأضافة الهيئة الوطنية لالستثمار لعضوية اللجنة  -

 .3/5/5095في  9075/3535وتم أصدار االمر الوزاري المرقم بالعدد  الهيئة لعضوية اللجنة الوطنية

  بأحالل السيد راغب رضا  5095/ 3/5في  9075/3535تم أصدار االمر الوزاري المرقم بالعدد

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

   باستبدال األعضاء المدرجة  53/9/5095في  3392/99299تم اصدار االمر الوزاري المرقم

 أسماؤهم في ادناه :

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

 .زارة الفني وكالة ماهرحماد جوهان / وكيل الو  
 

س ـالسيد صادق عبدالرحمن حسين / رئيبالسيد صادق فاضل عليوي تم أستبدال ممثل شركات التأمين  -

 . جمعية التأمين العراقية الجديد 
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   تسمية الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد / وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط / ممثالً عن الوزارة
في عضوية اللجنة الوطنية بدال من السيد عادل كريم كاك أحمد / الوكيل الفني للوزارة بموجب االمر 

 بذلك. 95/9/5095في  2950/52599الوزاري 
   السيد علي صاحب عليبتسمية  30/95/5095في  5575/35997تم أصدار االمر الوزاري المرقم /

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

 : وهي كما يأتي 7106عام في  حصلت بعض التغييرات في عضوية اللجنة السباب مختلفة

  المالية  في عضوية اللجنة الوطنية لتسهيل تسمية السيد خالد صالح الدين محمد مراد ممثالً عن وزارة

ألمر تم أصدارا، العضو السابق  النقل والتجارة في االسكوا بدال من اللواء المهندس حكيم جاسم جسام

 .  55/5/5092في  9339/  9532زاري الو

 مستشار البنك المركزي / وكالة لعضوية اللجنة الوطنية لتسهيل  النبي / تسمية السيد وليد عيدي عبد

تم أصدار االمر ، نائب المحافظ العضو السابق   /النقل والتجارة بدال من المرحوم زهير علي أكبر

 .5/95/5092في  9970/39550 الوزاري

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

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

 . بذلك 53/3/5092في  2979/55239

 

 : وهي كما يأتي 7102عام في حصلت بعض التغييرات في عضوية اللجنة السباب مختلفة   

  جارة اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتتسمية الدكتور فاضل نبي عثمان / وكيل وزارة المالية لعضوية

/  733السيد حالد صالح الدين محمد مراد العضو السابق بموجب االمر الوزاري المرقم  بدال من

 . 9/3/5097في  90257

 ل النقل اللجنة الوطنية لتسهيلعضوية  لوزارة المالية تسمية السيد ماهر حسين البياتي / المفتش العام

/  5335فاضل نبي عثمان العضو السابق بموجب االمر الوزاري المرقم  الدكتور والتجارة بدال من

 . 93/5/5097في  97275

  لتسهيل  اللجنة الوطنيةتسمية السيد عبد الحسن عبيد عزوز / رئيس جمعية التأمين العراقية لعضوية

السيد صادق عبد الرحمن حسن العضو السابق بموجب االمر الوزاري المرقم  والتجارة بدال منالنقل 

 . 55/9/5097في  7990/  9392

  هيل الوطنية لتس اللجنةتسمية السيد زامل شياع العريبي / الوكيل اإلداري لوزارة الصحة لعضوية

 . 3/7/5097 في 59393/  9032بموجب االمر الوزاري المرقم  النقل والتجارة

  للجنة اتسمية السيد عباس نصر هللا محان / مستشار لشؤون التنمية لوزارة الصناعة والمعادن لعضوية

الدكتور محمد هاشم عبد المجيد العضو السابق بموجب االمر  الوطنية لتسهيل النقل والتجارة بدال من

 . 3/7/5097في  59393/  9032الوزاري المرقم 

 ية لتسهيل اللجنة الوطنالمنافذ الحدودية لعضوية  محمد بريسم العقابي / رئيس هيأة متسمية الدكتور كاظ

 .99/99/5097في  33592/  9003بموجب االمر الوزاري المرقم  النقل والتجارة
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ا: أهداف اللجنة الوطنية :  ثانيا

 إزالة العوائق التي تعترض نمو التجارة الخارجية .  .أ

للنقل واالتصاالت وفحص البضائع ومواقع التخزين أمام  البنى التحتيةوتحديث وتوسيع  تطوير  .ب

 التجارة 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

 ة .حيجاد الحلول الناجال

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

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

 خاصة .

 ح. تعزيز القدرة التنافسية الوطنية لزيادة الصادرات .

 ي عمليات النقل والتجارة ناخ مناسب للحوار المنظم والتنسيق بين األطراف المشاركة فتهيئة م ط.

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

 

ا:   مهام اللجنة الوطنية ثالثا

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

 البضائع وشؤون اإلقامة وتبادل المعلومات والوثائق المتعلقةالضرائب وفحص ووالمصارف  

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

 حماية المصالح الوطنية لجمهورية العراق .   .أ

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

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

 ، السلطات الكمركية ...وغيرها ( .

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

 حماية السالمة واالمن الوطني . .هـ

 حماية الصحة والبيئة ومصالح المستهلكين .. و

 الفكرية .حماية اإلرث الثقافي والملكية  ز.

 

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

  الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها في حدود أختصاصتها .

        

ا:   جتماعات اللجنة الوطنية إسادسا

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 50/3/95239صدر كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان المرقم بالعدد )ش ل/أ/ (*)

 بغية تسهيل عمل اللجنة الوطنية في متابعة وتنفيذ المهام الموكلة اليها تقرر اآلتي :  2/2/5092في 

اعتماد األوامر الوزارية التي تصدرها وزارة النقل مرجعا" لتشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة  -9

المبلغ بكتابنا المرقـــم بالعدد  5003( لســــنة 50في منطقة االسكوا وإلغاء االمـــر الديواني رقـــــم )

 .  97/5/5003( المؤرخ في 3739/ق/ديواني/7/3)ش ل/

ويل األمانة التنفيذية للجنة الوطنية تنفيذ توصياتها ومتابعتها مع الجهات المعنية كل حسب اختصاصه تخ -5

ما عدا التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء فترسل لالمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان 

 ) حصرا( الجراء ما يلزم بشأنها . 

 ة والتعاون معها لتنفيذ المهام الموكلة اليها . نؤكد ضرورة االلتزام بتوصيات اللجن -3

قيام األمانة التنفيذية للجنة بتقديم تقارير دورية عن تقدم عملها لالمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة  -9

 شؤون اللجان بشكل منتظم .
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 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا  اللجنة الوطنية اعضاءرئيس والسادة 

 االسم اللخصيةالصورة 

 

  اظم فنجان الحمامي الكاقتن

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا رئيس اللجنة الوطنية

 و ير النقل

 

 السيد وليد حبيب الموسو 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا رئيس اللجنة الوطنيةاألول لنائب ال

 الو يل الفني لو ارة التجارة

 

 حسين البياتيماهر السيد 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا اللجنة الوطنية النائب الثاني لرئيس

 / وزارة المالية  عامال المفتش
 

 

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

 واإلسكانالوكيل االقدم لوزارة االعمار 

 

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

 الوكيل الفني لوزارة الزراعة 

 

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

 وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة  

 

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

 وكالةالوكيل الفني لوزارة التخطيط  

 

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

 الوكيل االداري لوزارة االتصاالت 

 

  زامل شياع العريبيالدكتور 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 حةوزارة الصالوكيل االداري ل

 

 
  عباس نصر هللا محانالدكتور 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 وزارة الصناعة والمعادن ل مستشار لشؤون التنمية
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 كاظم محمد بريسمالدكتور 
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا اللجنة الوطنيةعضو 

 رئيس هيأة المنافذ الحدودية

 

 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

 راقي3مستلار محافظ البنك المر ز  الع

 

 السيد محسن صدخان سلطان 
 والتجارة في منطقة االسكوالتسهيل النقل  عضو اللجنة الوطنية

 مدير عام دائرة المرافق السياحية / وزارة السياحة واالثار 

 

   عبد الحسن عبيد عزوزالسيد 
  لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

 التأمينرئيس جمعية التأمين العراقية / ممثل شركات 

 

 السيد صالح جوهر رشيد
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا الوطنية عضو اللجنة

 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

 

 السيد جعفر رسول جعفر الحمداني
 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 عضو اللجنة الوطنية

 رئيس رابطة المصارف العراقية 
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 السيد سداد علي عبدهللا المطير                                    
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الوطنية

  رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في العراق                           
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 لثانيلفصل اا

  فنيةة الــــاللجن

 ارة ـــلتسهيل النقل والتج

 في منطقة االسكوا                       
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 35  7102التقرير السنوي للجنة الوطنية العراقية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / 

 اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا   : الفصل الثاني

( من مقررات االجتماع األول للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة الخاصة بتشكيل اللجنة 9تنفيذاً 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  52/5/5099في  90053/ 9270المرقم  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

 العراق / وزارة النقل السيد عمران راضي ثاني / مدير عام الشركة العامة لمواني  .5

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

 السيد عباس عمران موسى / مدير عام الشركة العامة للنقل البري / وزارة النقل  .9

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

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

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

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

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

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

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

 السيد مدير عام الهيئة العامة للضرائب / وزارة المالية .95

 / مدير المرور العام/ وزارة الداخلية   المهندس محمد بدر ناصراللواء  .93

 منافذ للحدودية  / وزارة الداخلية الالمهندس عصام صالح ياسين الحلو/ مدير عام اللواء .99

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

 ة في مديرية الجنسية العامة / وزارة الداخليةمدير شؤون اإلقام العميد زهير حفار عبدالسادة /  .92

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

 السيدعصام عباس مهدي / مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور / وزارة االعمار واإلسكان  .93

 السيطرة النوعية /  وزارة التخطيطالسيدة نسرين سامي سوادي / مديرعام دائرة   .99

  / وزارة التخطيطوكالة  عام دائرة تخطيط القطاعات سيد قاسم عناية فرز/ مديرال .50

 السيد حقي إسماعيل إبراهيم / جهاز المخابرات الوطني  .59

 / البنك المركزي العراقي لمديرية العامة لالحصاء واألبحاثالسيد وليد عيدي عبد النبي/ مديرعام ا .55

 عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد / وزارة االتصاالترصالح حسن علي / مدي السيد .53

 للمعلومات/ وزارة االتصاالت   وليةعام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدالسيدعلي محمد محمود/ مدير .59

 الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي / مدير عام  دائرة األمور الفنية  / وزارة الصحة  .55

 السيدة بشرى علي احمد / مدير عام مركز الوقاية من االشعاع / وزارة البيئة   .52

 لسيد محمود عبد الجبار موسى / مدير عام دائرة المجاميع السياحية / وزارة السياحة واالثار ا .57
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 الدكتور صالح حسين جبر / مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور / وزارة الزراعة  .53

 الحسين جبر المباركة  /  امين عام اتحاد الغرف التجاريةالسيد عبد  .59

 الدكتور خيون حسن محمود / ممثل شركات التأمين الوطنية  .30

 السيد ليث حسن عبد الرزاق شمسة / عضو مجلس اتحاد الصناعات العراقي .39

 السيد حسن رشيد المهدي / عضو الهيئة اإلدارية لرابطة شركات السفر والسياحة في العراق .35

 يد حسين ذياب جاسم / نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيينالس .33

 رابطة المصارف العراقية  .39

 : وهي كما يأتي 7102عام حصلت بعض التغييرات في عضوية اللجنة السباب مختلفة  -

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

الصادر عن وزارة االمر الوزاري  بموجبشؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة ممثالً عن المديرية 

  . 5/7/5099في  5529/50993المرقم بالعدد النقل 
 

 مد / مدير عام الهيئة العامة للكمارك بالسيد غالب عبدالحميد كاظم لعضوية أستبدال السيد وميض خالد ح

 . 99/9/5099في  7925/5595اللجنة الفنية ممثالً عن الهيئة بموجب االمر الوزاري المرقم بالعدد 
 

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

 55/90/5099بتاريخ  7970/53090وأصدرت وزارة النقل االمر الوزاري المرقم  بدالحميد كاظمع

 بذلك .
 

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

 . 59/90/5099في  7392/57955بموجب االمر الوزاري 
 

   عام الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية ممثالً عن الهيئة رتسمية السيد كاظم علي عبدهللا مدي

 . 30/90/5099في  3979/53533االمر الوزاري المرقم بالعدد  بموجبلعضوية اللجنة الفنية 
 

  ًرابطة عن ال تسمية السيد علي طارق مصطاف المدير التنفيذي وكالة لرابطة المصارف العراقية ممثال

 . 59/90/5099في  7399/57959المر الوزاري المرقم بالعدد ا بموجب لعضوية اللجنة
 

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

 العامة للنقل الخاص، مديرعامالدائرة القانونية ، مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ، مدير عام الشركة 

في  9395/33935الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود. وتم أصدار االمر الوزاري المرقم بالعدد 

 بأضافة السادة المدرجة أسماءوهم أدناه لعضوية اللجنة : 59/95/5099
 

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

 

 تم أصدار ولوطنية لالستثمار لعضوية اللجنة الفنية السيد ضياءعبدالحسين مدير عام في الهيئة ا سميةت
 . 99/5/5095في  9990/3572االمر الوزاري المرقم بالعدد 
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  السيد زاهد عاشور حيدر / مدير عام في جهاز االمن الوطني لعضوية  ممثل جهاز االمن الوطنيأضافة

 .59/5/5095في  9535/9229اللجنة الفنية بموجب االمر الوزاري /
 
 

 وكاالتي: 7102عام  حصلت تغييرات في المناصب ومواقع المسؤولية في الجهات الممثلة في اللجنة الفنية
  

  بدال" من دائرة تخطيط القطاعات في وزارة التخطيط تسمية السيد شاكر محمود عبادي / مديرعام
 .57/9/5095في  779/7393السيد قاسم عناية فرز بموجب االمر الوزاري 

 

 بدال" من وزارة الصحة / دائرة األمور الفنية ممثال" من  الدكتورة ايمان عاصم  محمد امين تسمية
 . 99/5/5095في  9990/3572بموجب االمر الوزاري المرقم بالعدد الدكتور حازم عبدالرزاق 

 

  بما يأتي :  99/9/5095في  3990/99030تم اصدار االمر الوزاري 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

  بأستبدال عضوين :  99/5/5095في  3330/92705تم أصداراالمر الوزاري 

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

 السيد محمود عبدالجبار موسى  . 

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

 رشيد المهدي.

  بتسمية العضوين:  9/2/5095في  9592/97353تم أصدار االمر الوزاري المرقم 
 

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

 . المدير العام السابق يوسف عباس/
 

 السيد أحمد عبدهللا نجم / مدير عام دائرة االستثمارات في وزارة الصناعة والمعادن وكالة لعضوية  تسمية

الوزاري المرقم بالعدد االمر  بموجباللجنة الفنية بدال من السيد عامر عبدالرزاق عبداللطيف 

 . 59/7/5095في  5573/59937

  باالتي : 99/3/5095في  2390/59590تم أصدار الوزاري 
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  ًتسمية السيد صادق عبدالرحمن حسين / رئيس جمعية التأمين العراقية لعضوية اللجنة الفنية ممثال

 بق .لشركات التأمين العراقية بدالً من الدكتور خيون حسن محمود الممثل السا

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

 ممثالً عن الرابطة المذكورة انفاً .السيد علي طارق مصطاف لعضوية اللجنة الفنية بدالً من  
 

  مدير عام الهيئة العامة للكمارك كممثل عن وزارة المالية  –تسمية اللواء المهندس حكيم جاسم جسام

اً مدير عام الدائرة االقتصادية سابق –لعضوية اللجنة الفنية بدالً من السيد خالد صالح الدين محمد مراد 

 .3/9/5095في  2799/52099بالعدد  األمر الوزاري المرقم بموجب
 

 ارة عن وز مدير عام البلديات وكالة لعضوية اللجنة الفنية ممثالً  /السيد مسلم محمد أسماعيل  أضافة

( المتخذ باجتماعها السادس المنعقد 95بناء على قرار اللجنة الوطنية رقم )البلديات واالشغال العامة 

 .59/7/5095في  5573/59937االمر الوزاري المرقم بالعدد  بموجب 9/9/5095في 
 

  مدير عام دائرة التصاميم ممثالً عن أمانة بغداد لعضوية اللجنة الفنية أضافة السيد محسن سعيد منشد /

وتم أصدار  5095/ 9/9( المتخذ باجتماعها السادس المنعقد في 95بناء على قرار اللجنة الوطنية رقم )

 . 59/7/5095في  5573/59937االمر الوزاري المرقم بالعدد 
 

 ي لفنية لتسهيل النقل والتجارة بدالً من السيد بنكين ريكانالسيد علي صاحب علي رئيساً للجنة ا تسمية

 .9/99/5095في  30390/ 9590 االمر الوزاري المرقم بالعدد بموجب
 

  تسمية السيد وميض خالد حمد/ مديرعام الهيئة العامة للكمارك وكالة لعضوية اللجنة بدالً من اللواء

 .9/99/5095في  9920/39993 المرقم بالعدداالمر الوزاري المهندس حكيم جاسم جسام بموجب 
 

  تسمية الدكتور حسين علي داود الكرطاني / مديرعام دائرة تخطيط القطاعات كممثل عن وزارة

االمر الوزاري المرقم بالعدد التخطيط لعضوية اللجنة بدالً من السيد شاكر محمود العبادي بموجب 

 .59/95/5095في  5570/39957
 

 السيد حاتم سهام أسماعيل / مدير عام التصاميم وكالة في أمانة بغداد لعضوية اللجنة بدالً من  تسمية

 .55/95/5095في  5392/39200بالعدد االمر الوزاري المرقم السيد محسن سعيد منشد ، بموجب 

 

 : وهي كما يأتي 7106عام حصلت بعض التغييرات في عضوية اللجنة السباب مختلفة  -

 

  في وزاةر النقلمديرعام الشركة العامة لموانئ العراق وكالة / تسمية السيد رياض سوادي شمخي 

 993/5297م بالعدد االمر الوزاري المرق، بموجب  لعضوية اللجنة بدالً من السيد عمران راضي ثاني

 .90/9/5092في 
 

   مدير عام البلديات وكالة في وزارة االعمار واإلسكان والبلديات / تسمية السيد علي حسين عبداالمير

 ياالمر الوزار، بموجب لعضوية اللجنة بدالً من السيد مسلم محمد أسماعيل / المدير العام السابق 

 . 50/9/5092في  992/2237المرقم 
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   لسابقا صاحب العضومن السيد علي  مديرعام الدائرة الفنية بدالً / تسمية السيد عباس عمران موسى 

 . 3/5/5092في 590/ض9ي المرقم االمر وزار، بموجب 
 

 في وزارة ة ما بين النهرين العامة للبذور تسمية الدكتور راضي مهدي السفاح  / مدير عام شرك

بموجب  ، سين جبر بسبب أحالته الى التقاعدلعضوية اللجنة الفنية بدال من الدكتور صالح حالزراعة 

 . 3/5/5092في  930/3590المر وزاريا

  تسمية السيد محمود عبدالجبار موسى / مدير عام دائرة المرافق السياحية / رئيس هيئة السياحة وكالة

لوزاري االمر ا، بموجب سمير جالب عبد السيد لعضوية اللجنة الفنية ممثالً عن وزارة الثقافة بدال من 

 .39/3/5092في  5993/93029
 

  نقل في وزارة التسمية السيد عبداألمير كريم المحمداوي مديراً عام الشركة العامة للنقل البري وكالة

 .3/9/5092في  5932/93995المر الوزاري لعضوية اللجنة الفنية ، بموجب ا
 

  االتي : ب 59/9/5092في  3033/95055تم اصدار االمر الوزاري المرقم 
 

وية الة لعضوكفي وزارة الصحة الدكتور عدنان شنون عاتي / مدير عام دائرة األمور الفنية تسمية  -9

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

جنة لعضوية الل في وزارة المالية تسمية السيد كاظم علي عبدهللا / مدير عام الهيئة العامة للكمارك -5

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

  في وزارة الصناعة والمعادن تسمية السيد عماد يوسف لويس / مدير عام دائرة االستثمارات وكالة

لمرقم ااالمر الوزاري ، بموجب  السابقعضو الالسيد أحمد عبدهللا نجم لعضوية اللجنة الفنية بدال من 

 . 59/9/5092في  3055/95029
 

  تسمية السيد حسين عزيز باصي / نائب رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في العراق لعضوية

، السابق  العضوالباقي القصاب  السيد عبد االمير عبداللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بدالً من 

 .92/5/5092في  3739/97055االمر الوزاري المرقم بموجب 
 

  تسمية السيد نوري زامل جاسم / عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي لعضوية اللجنة الفنية

االمر الوزاري المرقم ، بموجب  لتسهيل النقل والتجارة بدالً من السيد ليث حسن عبدالرزاق

 .93/5/5092في  3350/97599
 

 ي وزارة فاحمد حميد يوسف / مديرعام الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية  تسمية السيد

 بموجب ،من السيد رضا عبدالمنعم محمد حسنلعضوية اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بدال" الصحة 

 .30/5/5092في  93573/  9039مر وزاري  الا
 

 لعضوية اللجنة الفنية بدال من األعضاء السابقين في اللجنة  السادة المدرجة أسماؤهم في األدنىسمية ت

ة في الممثل وزارة الداخلية ع المسؤولية في تشكيالتلحصول بعض التغييرات في المناصب ومواق

  : 9/7/5092في  5993/59592اري االمر الوز، بموجب اللجنة 
 

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

 .  اللواء نجم عبد ظاهر
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اللواء سامي عبدالحسين راضي / مدير عام المديرية العامة للمنافذ الحدودية بدالً من اللواء المهندس  .5

 عصام صالح ياسين.

محمد  العميداللواء هيثم فاضل عباس / مدير مديرية شؤون اإلقامة في مديرية الجنسية العامة بدالً من  .3

 كاظم أحمد .
 

  قل في وزارة النتسمية السيد ميثاق طالب أسماعيل مديراً عام الشركة العامة الدارة لنقل الخاص وكالة

 .97/7/5092في  5572/55999االمر الوزاري لعضوية اللجنة الفنية بموجب 
 

  الفنيةنة رئيساً للجالنقل وزارة ر في مركز / خبيتسمية رئيس اللجنة الفنية الدكتور حسن علي موسى 

 .53/3/5092في  2979/55239االمر الوزاري ، بموجب لتسهيل النقل والتجارة 
 

  ي وزارة ف الشبكة الدولية للمعلوماتتسمية السيد علي حسين لفته / المدير العام الشركة العامة لخدمات

مر الا، بموجب السابق عضو العلي محمد محمود السيد بدال من لعضوية اللجنة الفنية  االتصاالت

 .30/3/5092في  2522/55939الوزاري 
 

 في وزارة الصناعة والمعادنتسمية المهندس عباس نصر هللا محان / مدير عام دائرة االستثمارات 

 ، وسف المدير العام السابقلعضوية اللجنة الفنية ممثالً عن الوزارة أعاله بدالً من السيد عماد لويس ي

 .99/95/5092في  5029/35553المرقم  وزاريلامر األبموجب 
 

  البنك المركزي العراقيمن تسمية السيدة جنان إسماعيل أبراهيم / مدير عام األحصاء واألبحاث / وكالة 

اري االمر الوزبموجب النبي العضو السابق  بدالً من السيد وليد عيدي عبد جنة الفنيةلعضوية الل

 .53/99/5092في  9305/33205

 

 : وهي كما يأتي 7102عام حصلت بعض التغييرات في عضوية اللجنة السباب مختلفة  -
 

  تسمية السيدة ابتهال هاشم صابط مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وكالة في وزارة التجارة بدال" من

( في 520/2099السيد حسين فرحان كريم العضو السابق بموجب االمر الوزاري المرقم )

99/9/5097  . 

 د ة بغداد بدال" من السيتسمية الدكتور محمد عبد الرحمن محمد مدير عام دائرة التصاميم وكالة في امان

 .59/9/5097( في 9539/7575حاتم سهام إسماعيل العضو السابق بموجب االمر الوزاري المرقم )
 

  تسمية السيد مها هاشم صادق معاون المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية بدال" من

( في 9900/7239الوزاري المرقم )السيد كاظم علي عبد هللا العضو السابق بموجب االمر 

30/9/5097. 

  تسمية السيد عبد الحسن عبيد عزوز رئيس جمعية التأمين العراقية ممثل عن شركة التامين بدال" من

( في 9905/7233السيد صادق عبد الرحمن حسين العضو السابق بموجب االمر الوزاري المرقم )

30/9/5097  . 

 ي مدير الدائرة الفنية في وزارة الصحة بدال" من الدكتور عدنان تسمية الدكتور زامل شياع العريب

 . 9/3/5097(  732/90252شنون عاتي العضو السابق بموجب االمر الوزاري المرقم ) 
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  تسمية السيد ناظم لفته خشجوري مدير عام الشركة العامة لالتصاالت والبريد وكالة في وزارة

( 9553/93579لي العضو السابق بموجب االمر الوزاري )االتصاالت بدال" من السيد صالح حسن ع

 .  59/3/5097في 

  تسمية السيد حيدر فاضل عباس الميالي مدير عام البلديات وكالة في وزارة االعمار واإلسكان والبلديات

واالشغال العامة بدال" من السيد علي حسين عبد األمير العضو السابق بموجب االمر الوزاري المرقم 

 .  99/9/5097( في 99579/ 9373)

  تسمية السيد جبار عبد حسين مدير عام امن المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية في جهاز االمن

( 92955/ 5352الوطني بدال" من السيد زاهد عاشور حيدر العضو السابق بموجب االمر الوزاري )

 .  5/5/5097في 

  تسمية السيد جواد كاظم جواد عضو مجلس إدارة في اتحاد الصناعات العراقي بدال من السيد نوري

 .  97/5/5097( في 5722/97930جاسم زامل العضو السابق بموجب االمر الوزاري المرقم )
 

 دائرة لتسمية السيد يعقوب حسين سالم مدير عام الدائرة القانونية وكالة في وزارة النقل لتسلمه مهام ا

( 59333/ 5993بدال من السيد عباس ناصر مجيد المدير العام السابق بموجب االمر الوزاري المرقم )

 . 9/3/5097في 

  تسمية السيد سعدي محمد عايش مدير عام دائرة االستثمارات وكالة في وزارة الصناعة والمعادن

السابق بموجب االمر الوزاري  السيد عباس نصر هللا محان العضو بدال من الفنيةاللجنة لعضوية 

 .  55/9/5097( في 53700/  7502المرقم )

  تسمية السيد عماد عبد الرزاق عبد علي مدير عام الشركة العامة للنقل البري وكالة في وزارة النقل

لتسلمه مهام الدائرة بدال من السيد عبد األمير كريم موزان المدير العام السابق بموجب االمر الوزاري 

 . 99/5097/ 59( في 33303/ 9033مرقم )ال
 

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 .. 5      

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.

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

طنية لعرضها على اللجنة الو اً او برامج تدريبية حول تسهيل النقل والتجارة على اللجنة الفنية تمهيد

 بعد دراستها التخاذ القرار المناسب بشأنها .
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 القطاعين الحكوميوتجارية وقانونية من المختصين في تشكيل لجان فرعية متخصصة هندسية . هـ

األخرى والشركات االستشارية  والخاص ويجوز لها االستعانة بمنظمة االسكوا والمنظمات الدولية

( وان يحدد سقف زمني لكل لجنة فرعية توفر التخصيص المالي لها)على ان ي صةلمتخصا العالمية

وينتهي عملها 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 اعضاءو رئيس السادة

 االسم الصورة اللخصية

 

 الد تور حسن علي موسى

  لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوارئيس اللجنة الفنية 

 في و ارة النقل  بير

 

 المس ود عادل  ضير عباس 

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

 دائرة ال القاك االقتصادية الخارجية / و ارة التجارة

 

 

 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

 

 

 للواء سامي عبدالحسين راضيا

 الحدودية  هيئة المنافذ نائب رئيس

 مجلس الو راء     

 

 اللواء عامر  ضير عباس

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

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

 

 ساللواء هيثم فاضل عبا

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية     

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

 

 السيد حقي إسماعيل إقراهيم

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 الوطنيجهاز المخابرات 

 

 

  حسينجبار عبد السيد 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 / جهاز االمن الوطنيأمن المطارات والموانئ البحرية مدير عام 

 

 السيد ضياء عبدالحسين االشيقر                            
 االسكوا لتسهيل النقل والتجارة في منطقة 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

 



 44  7102التقرير السنوي للجنة الوطنية العراقية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / 

 

 منذر عبد األمير أسدالسيد                                    

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية              

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

 

 صادق مها هاشمة السيد

 والتجارة في منطقة االسكوا لتسهيل النقل عضو اللجنة الفنية

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

 

 إبراهيمة جنان إسماعيل السيد
 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 

 

   هاشم صاقط اقتهال ةالسيد
 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 مدير عام دائرة التخطيط والمتاق ة / و ارة التجارة

 

 علي داود الكر انيحسين السيد 

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 مدير عام دائرة تخطيط القطاعاك / و ارة التخطيط 

 

 السيد عصام عباس مهد  

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا عضو اللجنة الفنية

 االعمار واإلسكانمدير عام الهيئة ال امة للطرق والجسور /  و ارة 

 

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

 / وزارة الزراعة مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور

 

   امل شياع عريبي الد تور

 مدير عام  دائرة األمور الفنية  / و ارة الصحة

 

 يوسف أحمد حميدالد تور 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

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

 االسكواعضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة 

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

 

 

  لجور  ناظم لفت السيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

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

 

 

 علي حسين لفت السيد

  اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكواعضو 

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

 االتصاالك

 

  محمود عبدالجبار موسىالسيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 السياحة واالثارو الثقافة / و ارة المرافق السياحيةمدير عام دائرة  

 

  س د  محمد عياشالسيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

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

 

   حيدر فاضل عباسالسيد 

 االسكواعضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة 

 االعمار واالسكانمدير عام البلدياك و الة / و ارة  

 

  محمد عبد الرحمن محمدالسيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 / أمانة قغداد و الة عام دائرة التصاميم مدير 

 

  ي قوب حسن سالمالسيد 

 في منطقة االسكواعضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة 

 / و ارة النقل و الة مدير عام الدائرة القانونية 

 

 عباس عمران موسى السيد 

  عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام الدائرة الفنية / و ارة النقل

 

 االنسة وفاء جورج دانو

 منطقة االسكواعضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في 

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

 

 

 عماد عبد الر اق عبد عليالسيد 
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 / و ارة النقلو الة مدير عام اللر ة ال امة للنقل البر  
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 السيد عبدالكريم كنهل علي
 الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكواعضو اللجنة 

 مدير عام الشركة العامة للنقل البحري وكالة / وزارة النقل

 

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

 مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد وكالة / وزارة النقل

 

 ل يبي قاهضعبدهللا السيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 مدير عام اللر ة ال امة للمسافرين والوفود

 

 الميالي قيس سلمان هاشمالسيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 و الةمدير عام اللر ة ال امة الدارة النقل الخاص 

 

 رياض شمخي سواد السيد 

 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

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

 

   حسين محسن كاظمالسيد 
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 وكالة / وزارة النقل /مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني 

 

 عبد الحسن عبيد عزوزالسيد 
 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

 عام اتحاد الغرف التجارية امين  

 

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

 نائب رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين

 

  جواد كاظم جوادالسيد 
 عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا

 الصناعات العراقيإدارة اتحاد عضو مجلس 
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 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 . 9/95/5095في  5/5/55/00033359الدائرة القانونية  المرقم ق/

على تسمية السيد هالل عبد الرضا  57/95/5099في  39990/ سكك / 92503الوزاري المرقم بالعدد 

 ً لتسهيل النقل  يةللجنة الوطن تنفيذاً  عبود موسى / مدير قسم المشاريع في الشركة العامة للسكك الحديد امينا

 . 9/9/5093والتجارة في منطقة االسكوا ،  وباشر بعمله بتاريخ 
 

  39/9/5093في  9599/7993أصدرت وزارة النقل األمر الوزاري المرقم  39/9/5093بتاريخ   .ب

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

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

 : شعبة التنسيق والتكامل : وتضم الوحدات التالية : أوالا  

 أ. وحدة التنسيق والتكامل الوطني           

 ب. وحدة التنسيق والتكامل اإلقليمي           

 ج. وحدة توفير المساعدات الفنية وبناء القدرات الوطنية .          

ا      حدات التالية : :  شعبة التخطيط والدراسات : وتضم الو ثانيا

 أ. وحدة التخطيط .          

 ب. وحدة الدراسات والمؤتمرات .          

ا    : وحدة اإلصالح اإلداري والقانوني .ثالثا

ا    : وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .رابعا

ا   : الوحدة االدارية.خامسا

 االمانة التنفيذيةواجبات  .ج

 تتولى األمانة التنفيذية المهام االتية : 

 : 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 الد والتنظيم لورش العمل المتخصصة بالنقل والتجارة داخل العراق بالتنسيق مع : االعداثالثا

 أعضاء اللجنة الوطنية والجهات المعنية األخرى .المختصة        

ا   اع والقطاالعداد والتنظيم لدورات تدريبية متخصصة داخل العراق للعاملين في دوائر الدولة  :رابعا

 النقل والتجارة . في مجاالت الخاص        

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

 التدريبية التي تنظمها منظمة االسكوا داخل وخارج العراق .          

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

 قبل منظمة االسكوا والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق .         

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

 االسكوا .         

 هاوعرضنة الوطنية : اقتراح المواضيع والدراسات المتعلقة بالنقل والتجارة بموجب اهداف اللجعاشرا  

 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

بتشكيل لجنة برئاسة األمين التنفيذي للجنة الوطنية السيد  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  /عبدالحسن فرحان  بتول -

 منطقة االسكوا .                                                                                                         

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

 االسكوا / مقرراللجنة.                                                                                                   

                       

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

 

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  

 

 
 االسم

 

 هالل عبدالرضا عبود القريلي

 رئيس مهندسين أقدم

 لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا األمين التنفيذي للجنة الوطنية

 

 ال بود  مصطفى عبدالخضر عبدالصاحب

 مهندس

 مسؤول شعبة التخطيط والدراسات

 مسؤول وحدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 علي احمد محمود االعرجي

 مالحظ فني

 مس ول ش بة التنسيق والتكامل

 

 قسام علي محسن 

 مترجم

 التنسيق والتكاملش بة  /التنسيق الو نيمس ول وحدة 

 

 سهام علي  اظم

 م اون رئيس مرجمين

 التخطيط والدراساك/ش بة وحدة الدراساك والم تمراك ةمس ول 

  

 

 شميم عبد الرحمن حسين

 مترجم اقدم

 التخطيط /ش بة التخطيط والدراساكوحدة  ةمس ول

 

 مطلر ر اق هناد 

 م اون رئيس مبرمجين 

 /الوحدة االداريةمس ولة نظام االرشفة االلكتروني

 

 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

 

 و ما يلي :  7012أجتماعاك في عام  ثالثعقدك اللجنة الو نية      

 

رئيس الموسو  /  حسن عليقرئاسة السيد  70/7/2701قتاريخ  الراقع علرتم عقد االجتماع  أوال :

( عضو من 12و ير النقل وحضره )/ السيد  اظم فنجان الحمامي حسب توجي  اللجنة الفنية 

 :( وهم70مجموع )

 

  الحاضرون -أ

 نائب رئيس اللجنة الو نية –السيد وليد حبيب الموسو  / و يل و ارة التجارة  -1

 الو يل الفني لو ارة الزراعة /الد تور مهد  ضمد القيسي  -7

                              لو ارة االعمار واالسكان والبلدياك                                                                    الو يل االقدم  / إستبرق إقراهيم اللوك السيد  -5

 و ارة التخطيطلد تور ماهر حماد جوهان / الو يل الفني لا -6

 للتخطيط الصناعة والم ادنو يل و ارة  / الد تور محمد هاشم ال اني  -3

 / الو يل االدار  لو ارة االتصاالكد تور  ريم مزعل شبي  ال -6

 السيد ساالر محمد امين /  نائب رئيس الهيئة الو نية لالستثمار  -2

 البنك المر ز  ال راقيمستلار محافظ /  السيد وليد عيد  عبدالنبي  -2

 الد تور حسن علي الموسو  / مستلار و ير النقل / رئيس اللجنة الفنية  -1

 ماليةو ارة الممثال  عن و يل  مدير عام الدائرة االقتصادية //  الد صالح الدين محمد مراد السيد  -10

  و ارة السياحة واالثار /  عام دائرة المرافق السياحيةمدير محسن صد ان سلطان  /   السيد -11

 السيد راغب رضا  قليبل / رئيس أتحاد رجال االعمال ال راقيين  -17

 رئيس اتحاد الصناعاك ال راقييد علي صبيح الساعد  /   الس -15

 الغرف التجارية اتحادامين عام / عبدالحسين جبر المبار ة  السيد -16

                                                                                           التأمين/  ممثل شر اك  ئيس جم ية التأمين ال راقيةر /السيد عبدالحسن عبيد عزو   -13

 لراقطة المصارف ال راقية رئيس الهيئة االدارية السيد عدنان  ن ان الجلبي /  -16

 ك السفر والسياحة في ال راقراقطة شر ا نائب رئيس/  السيد حسين عزيز قاصي  -12

 

 غير الحاضرين :  -ب

 / و يل و ارة الدا لية لل ون اللر ة الفريق الد تور موفق عبدالهاد  توفيق -1

 إقليم  ردستان حكومة ممثل مدير عام النقل البر  والسكك / السيد صالح جوهر رشيد /  -7

 

 لم يتم تحديد ممثل اتحاد الناقلين ال راقيين لوجود نزاعاك قضائية  اصة قأجراءاك تلكيل إدارة االتحاد 

 .  70/7/7016( في 1012وذلك قموجب  تاب الدائرة القانونية في و ارة النقل المرقم قال ــدد ) 

 : وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية واصدر القراراك المذ ورة أ ائها
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 إستخدام الموانئ ال راقية     -1

ناقشت اللجنة الوطنية توصيات لجنة أستخدام الموانئ العراقية المشكلة بموجب األمر الوزاري المرقم 

بناءاً على كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المرقم  8/9/2116في  6612/26865

قق في المعلومات الواردة في كتاب الملحقية التجارية للتح 6/6/2116في  2/4/116/15731بالعدد ق/

 . 16/8/2115في  742في دبي المرقم بالعدد 

 ( :1وق د المناقلة أتخذك اللجنة الو نية قرارها قرقم )

يكلف السيد مدير عام اللر ة ال امة للموانئ قتقديم تقرير رسمي عن ملا ل وم وقاك الموانئ ال راقية      

مع المقترحاك لم الجتها ويرفع الى لجنة إستخدام الموانئ لغرض دراستها وتقديم التوصياك المناسبة 

يتم مقا  ة الم لوماك مع  قلأنها لغرض رف ها الى اللجنة الو نية لتسهيل النقل والتجارة على أن

-73تقارير السادة أعضاء فريق عمل التحقق الميداني على الموانئ الذ   ار الموانئ للفترة من 

 ، على أن يصل التقرير  الل أسبوع واحد. 72/17/7016

 

 التأمين -2

المنعقد لرابع عشر بأجتماعها ا( المتخذ 2ناقشت اللجنة الوطنية توصية اللجنة الفنية بقرارها رقم ) أوال: 

المتضمن  28/11/2116في  318بشأن مقترح جمعية التأمين العراقية بكتابها 21/12/2116بتاريخ 

) تعديل قانون التأمين اإللزامي لحوادث السيارات ليشمل هذا التعديل تأمين ممتلكات الشخص الثالث 

يل متلكات للشخص الثالث وتعدلكون القانون بصيغته الحالية شمل بتشريعه حماية األشخاص دون الم

 (األسعار المستوفاة وفق توسيع الغطاء المقترح

المن قد قتاريخ لراقع علر قأجتماعها ا( المتخذ 7توصية اللجنة الفنية ققرارها رقم ) 

 قلأن المقترح 70/17/6701

 

كافة األضرار ليشمل 1981لسنة  52التوصية الى اللجنة الوطنية بتعديل قانون التأمين األلزامي  رقم 

التي تتعرض لها 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 المتقدمة.

فع المقترح الى األمانة ال امة لمجلس الو راء قر( 1وق د المناقلة أتخذك اللجنة الو نية قرارها قرقم )

لكن أن يكون التأمين اللامل إ تيار  في المرحلة الحالية . على أن ي  ذ رأ  و ارة المالية اوال  

 .7003( لسنة 10( من قانون التأمين رقم )105قموجب المادة )

 

المنعقد رابع عشر بأجتماعها الالمتخذ ( 3رقم ) هااللجنة الفنية بقرار ةتوصيناقشت اللجنة الوطنية ثانيا: 

المتضمن تفعيل  22/11/2116في  782بشأن مقترح ديوان التأمين بكتابه  21/12/2116بتاريخ 

والتي نصت على ) لرئيس الديوان  2115( لسنة 11( من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم )113المادة )

األشخاص بالتأمين ضد أخطار معينة ( . أن تفعيل المادة أنظمة داخلية تلزم   بموافقة الوزير أصدار

 يوفر أنظمة حماية متوازنة لألشخاص  المذكورة من شأنه أن ينشط ليس أعمال التأمين فقط ، وأنما
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 قلأن المقترح70/17/6701المن قد قتاريخ لراقع علر قأجتماعها ا( المتخذ 7توصية اللجنة الفنية ققرارها رقم )

  

تؤيد اللجنة الفنية مقترح ديوان التأمين وتوصي الى اللجنة الوطنية بإصدار قرار بإلزام وزارة المالية  .أ

النافذ لما لها من أهمية كبيرة  2115لسنة  11( من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 113بتنفيذ المادة )

  رة أضافة الى أرواح المواطنين.في توسيع حماية الثروة الوطنية ومنها البضائع ووسائل النقل والتجا

التوصية الى اللجنة الوطنية بحث ديوان التأمين وشركات التأمين العراقية الحكومية والخاصة بزيادة  .ب

وتوسيع نشاطاتها والترويج عن خدماتها بكافة الوسائل محلياً ودولياً من أجل تعزيز الثقة المحلية والدولية 

 بها خدمة لالقتصاد الوطني . 

 المقترح إلى و ارة المالية  .( قرفع 5د المناقلة أتخذك اللجنة الو نية قرارها قرقم )وق 

 

  مال نواقصهاإو وإدامتهاالطرق السري ة مقاقل صيانتها  -5

أحالة حول   26/8/2115( المتخذ باجتماعها الثامن المنعقد في 3)ها رقم قرارناقشت اللجنة الوطنية 

الى وزارة االعمار واإلسكان لدراسته بشكل ستثمار الطرق السريعة إتوصية اللجنة الفنية بخصوص 

ستثمار طرق جديدة وأن تكون وفق دراسة إأوسع وأعمق وتقديم خرائط وآليات إلستحداث أو إنشاء أو 

متكاملة وتقدم للجنة الوطنية لدراستها وتقديم التوصية المناسبة بشأنها على ضوء ذلك بالتنسيق مع الهيئة 

 لألستثمار والبنك المركزي العراقي . الوطنية

عرض أجابة وزارة االعمار واإلسكان والبلديات / دائرة التخطيط والمتابعة بكتابها المرقم بالعدد تم و

( للمقطع 1المتضمنة عرض مراحل تأهيل طريق المرور السريع رقم ) 26/12/2116في  44512

 .الجنوبي بالكامل

 
 

  ة الموضوع.قتكليف األمانة التنفيذية قأالستمرار قمتاق( 6وق د المناقلة أتخذك اللجنة الو نية قرارها قرقم ) 
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امين /  عبد الحسين جبر المبار ةقرئاسة  77/3/2701قتاريخ علر  الخامستم عقد االجتماع  :ثانيا"

قموجب النظام الدا لي للجنة الو نية قأن يترأس الجلسة رئيس اللجنة   عام اتحاد الغرف التجارية

الو نية أو النائب األول او الثاني لرئيس اللجنة وفي حالة عدم حضورهم أل  سبب  ان يتم ا تيار 

( 70( عضو من مجموع )13وحضره )احد األعضاء ليكون رئيسا  لالجتماع من قبل الحاضرين 

 :موه

 

  الحاضرون -أ

 الو يل الفني لو ارة الزراعة /الد تور مهد  ضمد القيسي  -1

 لو ارة االعمار واالسكان والبلدياك  الو يل االقدم  / إستبرق إقراهيم اللوك السيد  -7

 ماليةو ارة الماهر حسين رشيد البياتي / المفتش ال ام لالسيد  -5

 البنك المر ز  ال راقيمستلار محافظ /  السيد وليد عيد  عبدالنبي  -6

 و يل و ارة الدا لية لل ون اللر ةممثال عن /  اللواء عادل عباس اقراهيم -3

 الد تور حسن علي الموسو  / رئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة / و ارة النقل -6

 إقليم  ردستانحكومة ممثل مدير عام النقل البر  والسكك / السيد صالح جوهر رشيد /  -2

 و ارة السياحة واالثار /  مدير عام دائرة المرافق السياحيةمحسن صد ان سلطان  /   السيد -2

  الغرف التجارية اتحادامين عام / عبدالحسين جبر المبار ة  السيد -1

  السيد راغب رضا  قليبل / رئيس أتحاد رجال االعمال ال راقيين -10

  رئيس اتحاد الصناعاك ال راقييد علي صبيح الساعد  /   الس -11

           التأمين/  ممثل شر اك  رئيس جم ية التأمين ال راقية /زو  السيد عبد الحسن عبيد ع -17

 لراقطة المصارف ال راقية رئيس الهيئة االدارية السيد عدنان  ن ان الجلبي /  -15

                                                                  السيدة اقتهال هاشم صاقط / مدير عام دائرة التخطيط والمتاق ة / ممثال عن و يل و ارة التجارة                              -16

 التصاالكا لو ارة اإلدار الو يل  عن/عام دائرة ال القاك الخارجية واالعالملسيدة  يرية محمد الموسو  / مديرا -13
 

  غير الحاضرين : -ب

 و ارة التخطيطالد تور ماهر حماد جوهان / الو يل الفني ل -1

 للتخطيط الصناعة والم ادن/ و يل و ارة الد تور محمد هاشم ال اني  -7

 رئيس الهيئة الو نية لالستثمار  / نائبالسيد ساالر محمد امين  -5

 راقطة شر اك السفر والسياحة في ال راق نائب رئيس السيد حسين عزيز قاصي / -6
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 المذ ورة أ ائها:وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية واصدر القراراك 

 الموانئ ال راقية    -1

األمانة  توصيات لجنة استخدام الموانئ العراقية المعروض بموجب كتاباطلعت اللجنة الوطنية على  

توجيه السيد وزير النقل المتضمن و 92/5/5097( في 97355التنفيذية للجنة الوطنية المرقم بالعدد )

المصادقة على توصيات لجنة استخدام الموانئ العراقية المشكلة بموجب األمر الوزاري المرقم 

للتحقق من المعلومات الواردة في كتاب ملحقيتنا التجارية في دبي المرقم  3/9/5092في  2295/52325

 .92/3/5095في  795

 لى الحاضرين من قبل األمين التنفيذي .تمت قراءة المعلومات الواردة والتوصيات ع

قالمصادقة على توصياك لجنة استخدام ( 1وق د اال الع والمناقلة أتخذك اللجنة الو نية قرارها قرقم )

 الموانئ ال راقية .

 

 التأمين دا ل ال راق -2

بخصوص مقترح جمعية المتخذ باجتماعها الخامس عشر  ( 4ناقشت اللجنة الوطنية قرار اللجنة الفنية رقم )       

/ الفقرة ثانياً و 3/2/1998في  192تفعيل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم المتضمن ) التأمين العراقية

المتضمنة ) ال يجوز التأمين خارج العراق  21/12/1998( في 3735المنشور في الوقائع العراقية بالعدد )

و مسؤوليات قد تتحقق فيه (  لما فيه من منفعة اقتصادية مباشرة على أشخاص أو أموال موجودة في العراق أ

 . (كبيرة على االقتصاد الوطني وتشغيل شريحة كبيرة من العاطلين عن العمل بفعل تفعيله

التوصية الى اللجنة الوطنية بالموافقة على تفعيل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم حيث تمت 

على النشاطات االقتصادية والبضائع ووسائل النقل كافة داخل العراق في المرحلة الحالية  1998لسنة  192

تشجيع شركات التأمين ومنع التعامل مع شركات تأمين اجنبية للتأمين داخل العراق وذلك من اجل دعم و

العراقية العامة والخاصة ولحين تحسن ورفع كفاءة األداء لها بما ينسجم مع المعايير الدولية ومن اجل عدم 

الحاق الضرر بالجهات المؤمن لها وكذلك من اجل تعزيز المنفعة االقتصادية للبالد بدال ً من شركات التأمين 

 األجنبية خارج العراق . 

 قالمصادقة على توصية اللجنة الفنية .( 7والمناقلة أتخذك اللجنة الو نية قرارها قرقم )وق د اال الع 

 

 اس اف المصاقين في قحوادث المرور على الطرق الخارجية -3

 25/1/2117في  5784كتاب وزارة الصحة / دائرة األمور الفنية المرقم بالعدد على  اطلعت اللجنة الوطنية

( عدا 2115-2112المتضمن إحصائية عن عدد الوفيات والجرحى الناجمة عن حوادث المرور لألعوام )

  المتضمن : قاجتماعها الخامس علر( 3رقم )وقرار اللجنة الفنية أقليم كردستان ، 

وزارة الصحة والمحافظات كافة إليالء موضوع فتح وتجهيز مراكز لألسعاف يتم التأكيد على كل من 

الفوري على الطرق الخارجية أهمية بالغة من خالل تأمين مكان مناسب لهذه المراكز وتجهيزها بالعاملين 

 المتخصصين وسيارات اإلسعاف ووسائل االتصاالت مع اعالم المحافظات بأعداد الوفيات والجرحى.

 ( قالمصادقة على توصية اللجنة الفنية .5ال الع والمناقلة أتخذك اللجنة الو نية قرارها قرقم )وق د ا   
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 الكمارك  -6

 المتضمن :باجتماعها الخامس عشر ( 7رقم )ناقشت اللجنة الوطنية قرار اللجنة الفنية 

الصفرة بما يؤدي الى مفاتحة وزارة المالية لغرض معالجة المشاكل والسلبيات الموجودة في نقطة كمرك 

 تسهيل وتسريع اإلجراءات وتقليل معاناة التجار وسواق الشاحنات .
 

و ارة المالية لغرض التنسيق مع الجهاك ذاك  قمفاتحة( 6أتخذك اللجنة الو نية قرارها قرقم )وق د المناقلة 

ال القة لم الجة الملا ل والسلبياك الموجودة في نقطة  مرك الصفرة قما ي د  الى تسهيل وتسريع اإلجراءاك 

 وتقليل م اناة التجار وسواق اللاحناك .

 دوائر الضريبة في الموانئ والمطاراك -3

التوصية الى مجلس الوزراء بنقل بأجتماعها الثاني عشر بـ ) ( المتخذ3رقم ) قرارهاناقشت اللجنة الوطنية 

 دوائر الضريبة ونشاطاتها الى خارج المطارات والموانئ وأن تقوم بفرض الضرائب على التجار بعد وصول

 البضائع الى المستفيد النهائي ( 

) ان  8/3/2117( في 514مكتب الوزير بموجب كتابها المرقم )واالطالع على جواب وزارة المالية / 

المعدل النافذ  1983لسنة  113فرض الضريبة واستيفائها من المكلفين )التجار( بموجب ضريبة الدخل رقم 

يتم بعد وصول البضاعة الى المستفيد النهائي وتحقيق األرباح حيث ان الضريبة تفرض على صافي األرباح 

ذ الحدودية والمطارات فهو بهدف استحصال المتحققة للتاجر ، اما سبب وجود دوائر الضريبة في المناف

( من المادة الثالثة من القانون المذكور أعاله على البضائع الداخلة وليس 4االمانات الضريبية بموجب الفقرة )

فرض ضريبة نهائية وذلك ضمانا" لقيام المكلفين بمراجعة دوائر الضريبة ألغراض المحاسبة الضريبية 

المانات سيتسبب بعزوف التجار عن مراجعة دوائر الضريبة واللجوء الى التهرب حيث ان عدم استيفاء هذه ا

الضريبي عن طريق تقديم معلومات غير دقيقة عن استيراداتهم كما ان هذه العملية تتم بالتزامن مع إجراءات 

لبضائع الى ا فرض الرسوم الكمركية وبالتالي فأنها تعتبر مكملة لعملية استيفاء الرسوم والتي تتم عند دخول

 ها الى خارج المطارات والموانئ(.داخل المنفذ مباشرة لذا يتعذر نقل دوائر الضريبية ونشاطات

ة باإليضاح من الدائرة القانونيعرض الموضوع على السيد الوزير / رئيس اللجنة الوطنية واوعز سيادته و

( في 154جب مذكرتها المرقمة بالعدد )على اقتراح الدائرة القانونية بموحيث حصلت موافقة السيد الوزير 

 ا" على اللجنة الوطنية مرة أخرى.مكتب الوزير انفعرض مضمون كتاب وزارة المالية/ على 6/4/2117

التأ يد على و ارة المالية قضرورة استخدام األنظمة ق (3أتخذك اللجنة الو نية قرارها قرقم )وق د المناقلة 

االلكتروني في احتساب وجباية الضرائب في الموانئ والمطاراك والمنافذ الحدودية االلكترونية الحديثة والدفع 

 البرية و ذلك الرسوم الكمر ية من اجل تقليل اإلجراءاك وتقليص الفترة الزمنية الال مة إلنجا ها.

 

 قياناك التجارة الخارجية -6

 : تماعها الخامس عشرباجالمتخذ (  8رقم ) اطلعت اللجنة الوطنية على قرار اللجنة الفنية 

التأكيد على الهيئة العامة للكمارك االهتمام بأحصائيات التجارة الخارجية للعراق واعداد بيانات دقيقة 

 ومفصلة عنها فصليا ً وسنويا ً بأتباع األنظمة االلكترونية .

و ارة المالية / هيئة ( قأن يتم الت اون والتنسيق قين 6) أتخذك اللجنة الو نية قرارها قرقموق د المناقلة 

الكمارك وو ارة التجارة والجها  المر ز  لالحصاء و يادة الت اون فيما قينها ألعداد قياناك واحصائياك 

يا" قأتباع األنظمة التجارة الخارجية لل راق واعداد قياناك دقيقة ومفصلة عنها فصليا" وسنو

 االلكترونية.
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 على الطرق  االستثناء من نظام الحمالك المحورية      -2
 

اطلعت اللجنة الوطنية على ما عرضته السيدة ابتهال هاشم صابط / مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة 

 والت المحورية على الطرق العامة في وزارة التجارة حول طلب الوزارة بإعفاء شاحناتها من نظام الحم

قرفض الطلب قسبب الغاء االستثناءاك من النظام ( 2اتخذك اللجنة الو نية قرارها قرقم )مناقلة الوق د 

ولكافة الو اراك والجهاك األ رى قموجب قراراك ساققة للجنة الو نية لما لها من اثر سلبي واضرار  بيرة 

على البنى التحتية للطرق والجسور واالقتصاد الو ني ول دم توفر التخصيصاك المالية لصيانة الطرق 

مع اهداف ومهام اللجنة الو نية في المحافظة على البنى التحتية للنقل  والجسور ولكون ذلك يت ارض

والتجارة ، وقإمكان و ارة التجارة اجراء تحويراك هندسية على شاحناتها من  الل إضافة محاور )أ سالك( 

رة رإضافية اليها لغرض  يادة حموالتها والزام المجهزين ق دم الت بئة قأ ثر من الحموالك المحورية المق

 قانونا" ،  ما يمكنها استخدام السكك الحديد في نقل مفرداك البطاقة التموينية .  

 

 اظم فنجان الحمامي / األستاذ قرئاسة  50/10/2701قتاريخ علر  السادستم عقد االجتماع  :"ثالثا

 م : ( وه71( عضو من مجموع )17وحضره )رئيس اللجنة الو نية /  و ير النقل

 

  الحاضرون -أ

 لسيداألستاذ  اظم فنجان حمامي / و ير النقل / رئيس اللجنة الو نية لتسهيل النقل والتجارة في االسكوا ا -1

 ساالر محمد امين / نائب رئيس الهيئة الو نية لالستثمار  -7

 السيد وليد عيد  عبدالنبي  / مستلار محافظ البنك المر ز  ال راقي -5

 المفتش ال ام لو ارة الماليةل عن عام الدائرة االقتصادية / ممثالسيد  الد صالح الدين محمد مراد / مدير  -6

 ال ميد صفاء قاقر عباس / ممثل و يل و ارة الدا لية لل ون اللر ة -3

 الموسو  / رئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة / و ارة النقلموسى الد تور حسن علي  -6

 كاالتصاال / ممثل الو يل االدار  لو ارةالتخطيط والمتاق ةئرة الرسول/ مدير عام دا المهندس قاسم عبد الكريم عبد -2

 السياحة واالثار  / و ارةعام دائرة المرافق السياحية  سلطان / مديرالسيد محسن صد ان  -2

 ممثل و يل و ارة الصحة اإلدار م اون مدير عام دائرة األمور الفنية / الرضا  حيوش /الد تور محمود عبد  -1

 بلدياك وال واإلسكانالو يل االقدم لو ارة االعمار ل ممثمدير قسم التخطيط والتصاميم /س د جبر /السيد عبد الرضا  -10

 شر اك التأمين           / ممثلالسيد عبد الحسن عبيد عزو  / رئيس جم ية التأمين ال راقية  -11

 رئيس اتحاد الصناعاك ال راقي     ممثل /  رياض مزهر شا رالسيد  -17

 غير الحاضرين :  -ب
 السيد وليد حبيب الموسو  / و يل و ارة التجارة  -1

 الد تور مهد  ضمد القيسي / الو يل الفني لو ارة الزراعة -7

 الد تور ماهر حماد جوهان / الو يل الفني لو ارة التخطيط -5

 الصناعة والم ادن و ارة مستلار لل ون التنمية ل/  السيد عباس نصر هللا محان -6

 جوهر رشيد / مدير عام النقل البر  والسكك / ممثل حكومة إقليم  ردستان السيد صالح -3

 / رئيس راقطة شر اك السفر والسياحة في ال راق سداد علي عبد هللا مطيرالسيد  -6

 اتحاد الغرف التجارية رئيس/  ج فر رسول ج فر الحمداني  السيد -2

 السيد راغب رضا  قليبل / رئيس أتحاد رجال االعمال ال راقيين  -2

 السيد عدنان  ن ان الجلبي / رئيس الهيئة االدارية لراقطة المصارف ال راقية  -1
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 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية واصدر القراراك المذ ورة أ ائها:

 األمانة التنتفيذية  -1

اسممممممممتناداً  تقييــــــــــــممممممممـم أداء االمانــــــــــــممممممممـة التنفيذيــــــــــــــــممممممممـةناقشممممممممت اللجنممممممممة الوطنيممممممممة 

 17/8/2117المممممممى همممممممامش السممممممميد وزيمممممممر النقمممممممل/ رئممممممميس اللجنمممممممة الوطنيمممممممة الممممممممؤر  فمممممممي 

المرفوعممممممممة   16/8/2117فممممممممي  214المؤشممممممممر علممممممممى مممممممممذكرة االمممممممممين التنفيممممممممذي المرقمممممممممة 

قممممميم أداء قسمممممم االسمممممكوا ( المشمممممكلة ممممممن قبمممممل لسممممميادته والتمممممي يشمممممير فيهممممما إلمممممى محضمممممر لجنمممممة )ت

وزارة النقممممممل بنمممممماءا" علممممممى شممممممكوى مرفوعممممممة إلممممممى مكتممممممب المفممممممتش العممممممام مممممممن قبممممممل موظممممممف 

وموظفممممممممة منقممممممممولين الممممممممى خممممممممارج االمانممممممممة التنفيذيممممممممة بموجممممممممب األمممممممممر المممممممموزاري المممممممممرقم 

اسمممممممتنادا" لموافقمممممممة السممممممميد وزيمممممممر النقمممممممل / وكالمممممممة )سمممممممابقا"(  9/8/2116فمممممممي  5956/23978

 . 31/7/6211في ذ عبدالحسين عبدالرضا عبطان المؤرخة األستا

 ( ما يلي : 1قرار قرقم )وق د اال الع والمناقلة اتخذك اللجنة الو نية 

  11/1/7006الى قرار مجلس الو راء المتخذ قجلست  االعتيادية الثامنة علر المن قدة قتاريخ  استنادا  

والمبلغ الينا قموجب  تاب األمانة ال امة لمجلس الو راء / دائرة ش ون الو اراك المرقم قال دد )ش 

ن اللجان المرقم ، واشارة الى  تاب األمانة ال امة / دائرة ش و 7/10/7006( الم رخ في 2/1/2371و/

وقما ان اللجنة الو نية لتسهيل النقل  15/1/7002( الم رخ في 3/5/611/ق/2/5)ش ل/قال دد 

والتجارة في دول منطقة االسكوا الملكلة قموجب القرار انفا  ترتبط قالسيد رئيس مجلس الو راء لذلك ال 

ا التنفيذية ، وان الجهة الوحيدة المخولة يحق أل  جهة دا ل و ارة النقل تقييم عمل اللجنة الو نية وامانته

قتقييم عمل اللجنة الو نية هي مجلس الو راء واألمانة ال امة لمجلس الو راء حصرا  ، لذا قررك اللجنة 

 الو نية ما يأتي :

الصادر عن و ارة النقل  76/7/7012( الم رخ في 666/10126يلغى االمر الو ار  المرقم قال دد ) -اوال  :

المتضمن تلكيل لجنة لتقييم أداء قسم االسكوا وتلغى  افة االستنتاجاك والتوصياك الصادرة عن اللجنة 

 المذ ورة انفا  لمخالفتها للضواقط والت ليماك و ونها مليئة قالمغالطاك والم لوماك الغير صحيحة .

 .الصادر عن و ارة النقل 2/2/7012 ( الم رخ في3127/76621يلغى االمر الو ار  المرقم قال دد ) -ثانيا  :

تقوم اللجنة الو نية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة االسكوا قتطبيق أهدافها وتنفيذ مهامها  -ثالثا  :

قموجب قرار مجلس الو راء الملار الي  انفا  وال يحق أل  جهة أ رى التد ل في عملها عدا مجلس 

 . الو راء واألمانة ال امة لمجلس الو راء

 

 -راق ا :

لغرض الت بير عن ارتبا  اللجنة الو نية قالسيد رئيس مجلس الو راء قما ينسجم مع قرار مجلس  أ /

تحت عنوان )مجلس  ومحاضر اجتماعاتها تكون مراسالك اللجنة الو نية ،الو راء الملار الي  انفا  

اللجنة الو نية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة االسكوا( قدال  من و ارة النقل على  –الو راء 

 غرار مراسالك لجنة ش ون االعمار والخدماك ولجنة الل ون االقتصادية .

ب / تبقدددددددى األماندددددددة التنفيذيدددددددة للجندددددددة الو نيدددددددة مرتبطدددددددة مدددددددن النددددددداحيتين اإلداريدددددددة والماليدددددددة 

وتسددددددددتمر الددددددددو ارة قتلبيددددددددة  افددددددددة المتطلبدددددددداك اإلداريددددددددة والماليددددددددة ، قمر ددددددددز و ارة النقددددددددل 

للجندددددددة الو نيدددددددة لتسدددددددهيل النقدددددددل والتجدددددددارة فدددددددي دول منطقدددددددة االسدددددددكوا واللجندددددددة الفنيدددددددة 

 ين لها .تواألمانة التنفيذية التاق 
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 التجارة الدولية الواحدة التدريب على نظام  -7

 علممممممى نظممممممام التجممممممارة الدوليممممممة الواحممممممدة البرنممممممامج التممممممدريبياطلعممممممت اللجنممممممة الوطنيممممممة علممممممى 

 الذي ستقدمه منظمة االسكوا للعراق 

 

 ( قما يلي : 7لجنة الو نية قرارها قرقم )وق د المناقلة اتخذك ال

( على الجهاك التالية وعلى 10حصلت الموافقة على مقترح األمين التنفيذ  قتو يع مقاعد التدريب عدد ) أ / 

منظمة االسكوا للملار ة في ورشة ال مل التدريبية التي ستنظم في قيروك حول نافذة التجارة الدولية ة قنف

 : الواحدة

 (1العدد )                  هيئة المنافذ الحدودية  -1

 (2العدد )  تأمين ( اووزارة المالية ) كمارك + ضرائب  -2

 ( 2العدد )   وزارة النقل ) الموانئ + الطيران المدني (  -3

 (1العدد )   وزارة التجارة ) استيراد وتصدير ( -4

 (1العدد )                 البنك المركزي العراقي  -5

  (1العدد ) وزارة التخطيط ) التقييس والسيطرة النوعية( -6

 (1العدد )                   وزارة الصحة والبيئة  -7

 (1العدد )                            وزارة الزراعة -8
 

/ لغرض ا الع السادة أعضاء اللجنة الو نية على ا ر التطوراك ال المية في نظام نافذة التجارة الدولية ب 

( من السادة أعضاء اللجنة 10الواحدة ، تفاتح منظمة االسكوا التاق ة لألمم المتحدة لغرض ملار ة )

اللر ة ال امة لموانئ ال راق التاق ة لو ارة الو نية في ورشة ال مل التدريبية الملار اليها انفا  وتتحمل 

 دد المخصص في الفقرة )أ( أعاله .النقل  افة نفقاك ايفادهم الى قيروك لهذا الغرض وذلك إضافة الى ال 
 

 واألردنتسهيل النقل والتجارة ين العراق  -2
الوزراء واللجان كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس اطلعت اللجنة الوطنية على 

القاضي بأنهاء عمل اللجنة المشكلة  31/3/2117في  المؤر  14/11/9641المرقم بالعدد ش.ز.ل/ت/

المختصة بتسهيل النقل والتجارة بين الجانبين العراقي  2111( لسنة 14بموجب االمر الديواني رقم )

في منطقة االسكوا بعد ان تم تشكيلها  واالردني واناطة مهامها الى اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة

 وحسب اختصاصاتها ومهامها وواجباتها. 2113ومباشرتها باعمالها في عام 

ل لجنة فرعية لتسهيل النقل والتجارة قين ال راق يتلكق( 2وبعد المناقشة اتخذت اللجنة الوطنية قرارها برقم )

 واألردن من السادة المذ ورين في ادناه :

 وكيل وزارة المالية وكالة/رئيساً  –حماد جوهان / الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر الدكتور   -1

 .  -عضو  -عام الهيئة العامة للكمارك / وزارة المالية مدير  -2

 . -عضو  -مدير عام العالقات التجارية الخارجية / وزارة التجارة   -3

 . -عضو  - مدير عام الدائرة الفنية / وزارة النقل  -4

 . -عضو  -مدير عام الشركة العامة للنقل البري / وزارة النقل   -5

 .-عضو- مدير عام السيطرة النوعية/الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية/وزارة التخطيط  -6

 . -عضو  -مدير عام من وزارة الداخلية   -7

 . -عضو  -مدير عام من وزارة الزراعة   -8

 . -عضو  -مدير عام من وزارة الصحة والبيئة   -9

 . -عضو  -مدير عام من وزارة السياحة واالثار  -11

 . -عضو  -مدير عام من هيئة المنافذ الحدودية  -11
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 الكمارك -6

جدول متابعة توصيات وقرارات اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة ومناقشة اطلعت اللجنة الوطنية على 

 وكما يلي :  االنالفقرات التي لم يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية لحد 

 موضوع تطبيق نظام االسيكودا من قبل الهيئة العامة للكمارك. -( من جدول المتابعة :6الفقرة ) -ا

 التوصية الى اللجنة الوطنية بما يأتي :ب باجتماعها السادس عشر( 2رقم )قرار اللجنة الفنية و
 

 االسيكودا في الكمارك العراقية.التأكيد مجددا على وزارة المالية ل سراع في تطبيق نظام  -أ

التأكيد على هيئة المنافذ الحدودية ل سراع بإنجاز فريق العمل المشكل برئاسة اللواء سامي السوداني  -ب

لوضع الشروط المالية والقانونية والفنية لتطبيق نظام االسيكودا بأسلوب االستثمار وذلك بموجب االمر 

 .  الصادر عن وزارة النقل 11/5/2117في  2646/17196الوزاري المرقم 

 

التأ يد على هيئة المنافذ الحدودية لإلسراع قإنجا  ( ق6وق د المناقلة اتخذك اللجنة الو نية قرارها قرقم )

فريق ال مل الملكل قرئاسة اللواء سامي السوداني لوضع اللرو  المالية والقانونية والفنية لتطبيق نظام 

 11/3/7012في  7666/12016ثمار وذلك قموجب االمر الو ار  المرقم االسيكودا قأسلوب االست

وضرورة تطبيق توجيهاك األمانة ال امة لمجلس الو راء / دائرة ش ون اللجان ، الصادر عن و ارة النقل 

 .( من  وقكل دقة5الفقرة ) 6/6/7016( الم رخ في 30/2/13656الواردة قكتاقها المرقم قال دد )ش ل/أ/

 

 النقل  -3

ستثناء الشاحنات الحكومية من أجور بأ لشركة العامة للنقل البرياطلعت اللجنة الوطنية على مقترح ا

دينار عن  111,21عن وزن الشاحنات والبالغة ر لطرق والجسوالهيئة العامة ل التي تستوفيها الميازين

دينار عن دخول  111,12، وكذلك اعفائها من أجور شركة نافذ األردنية في الموانئ البالغة  كل شاحنة

 كل شاحنة الى الموانئ . 

اجابت الهيئة العامة للطرق والجسور بأنها تستوفي األجور انفا" استنادا" الى المادة االطالع على وكذلك  

 .2113لسنة  5ب( من قانون التعديل األول لقانون الطرق العامة رقم -11)

 أ(:  –)البند  باجتماعها السادس عشر( 1رقم )باللجنة الفنية المتخذ من قبل قرار الو

 -11التوصية الى اللجنة الوطنية لغرض الموافقة ومفاتحة األمانة العامة لمجلس الوزراء على تعديل المادة ) -أ

بتخفيض أجور وزن الشاحنات  2113( لسنة 5ب( من قانون التعديل األول لقانون الطرق العامة رقم )

كلفة تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة الميازين بما يؤمن تسديد تلك الى مستوى معقول وعادل تتناسب مع 

الكلفة خالل فترة زمنية مناسبة اخذين بنظر االعتبار عدد الشاحنات التي تم وزنها سنويا في كل ميزان 

وذلك لكون تخفيض هذه األجور سيكون له اثر إيجابي كبير في تخفيف األعباء االقتصادية عن المواطن 

 مساهمة في تخفيض نسبة التضخم في األسعار .المستهلك وال
 

ة مفاتحقالموافقة على توصية اللجنة الفنية ق( 3وق د مناقلة الموضوع اتخذك اللجنة الو نية قرارها قرقم )

ب( من قانون الت ديل األول لقانون  -10ت ديل المادة ) لغرض الموافقة علىاألمانة ال امة لمجلس الو راء 

قتخفيض أجور و ن اللاحناك الى مستوى م قول وعادل تتناسب مع  7015( لسنة 3الطرق ال امة رقم )

 لفة تجهيز ونصب وتلغيل وصيانة الميا ين قما ي من تسديد تلك الكلفة  الل فترة  منية مناسبة ا ذين 

حناك التي تم و نها سنويا في  ل ميزان وذلك لكون تخفيض هذه األجور سيكون قنظر االعتبار عدد اللا

ل  اثر إيجاقي  بير في تخفيف األعباء االقتصادية عن الموا ن المستهلك والمساهمة في تخفيض نسبة 

 التضخم في األس ار .
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 هيأة المنافذ الحدودية  -6

، يتطلب  2116( لسنة 31بموجب قانونها رقم ) 1/8/2117لتشكيل هيأة المنافذ الحدودية بتاريخ  "نظرا

اضافة السيد رئيس الهيأة عضواً في اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا ، مع االشارة 

 الى انها سابقاً كانت بمستوى مديرية عامة مرتبطة بوزارة الداخلية.
 

ة المنافذ الحدودية عضوا  في أإضافة السيد رئيس هيق( 6اال الع اتخذك اللجنة الو نية قرارها رقم ) وق د

اللجنة الو نية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة االسكوا وذلك ألهمية تمثيلها في اللجنة قاعتبارها من 

 الجهاك المهمة والم ثرة في نلا اك النقل والتجارة .

 

 عامة / أية قضايا او أمور مستجدة أ رى  -2

لغرض اطالع السادة أعضاء اللجنة الوطنية ميدانياً على المشاكل والمعوقات التي تواجهها الموانئ العراقية 

 . والممرات المالحية يومياً وطبيعة عملها ونشاطاتها وكذلك الجهات العاملة داخل الموانئ 

 ( قما يلي : 2وق د المناقلة قررك اللجنة الو نية ققرارها رقم )

 ( في ميناء ام قصر في محافظة البصرة .12يكون مكان االجتماع القادم للجنة الو نية رقم ) أ  /

قحرية ألعضاء اللجنة الو نية في شط  –تقوم اللر ة ال امة لموانئ ال راق قتنظيم جولة نهرية / ب 

 إلقليمية وصوال  الى الموانئ البحرية على احدى وحداتها البحرية .ال رب والمياه ا

تتحمل اللر ة ال امة لموانئ ال راق التاق ة لو ارة النقل  افة تكاليف ايفاد ونقل السادة أعضاء /  ـج

قغداد قواسطة الطائرة و ذلك  –البصرة  -اللجنة الو نية مع موظفي األمانة التنفيذية من قغداد 

 .هرية والبحرية في محافظة البصرة والضيافة والجولة الناإلقامة 

 وليد حبيب الموسو األستاذ قرئاسة  71/17/2701-72قتاريخ علر  الساقعتم عقد االجتماع  :"راق ا

في محافظة البصرة / ميناء ام قصر رئيس اللجنة الو نية النائب األول /  يل و ارة التجارة / و

 م : ( وه77مجموع )( عضو من 17وحضره )اللمالي 

 النائب األول لرئيس اللجنة الو نية / و يل و ارة التجارة / السيد وليد حبيب الموسو  .1

 الد تور  اظم محمد قريسم ال قاقي / رئيس هيأة المنافذ الحدودية  .7

 الصناعة والم ادن و ارة مستلار لل ون التنمية ل/  السيد عباس نصر هللا محان .5

 / ممثل و يل و ارة الدا لية لل ون اللر ة عبد الكريم حاتم اللواء .6

 الموسو  / رئيس اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة / و ارة النقلموسى الد تور حسن علي  .3

 / ممثل الو يل االدار  لو ارة االتصاالكالتخطيط والمتاق ةالرسول/ مدير عام دائرة  قاسم عبد الكريم عبدسيد ال .6

 السياحة واالثار  / و ارةعام دائرة المرافق السياحية  مدير سلطان /السيد محسن صد ان  .2

 شر اك التأمين           / ممثلالسيد عبد الحسن عبيد عزو  / رئيس جم ية التأمين ال راقية  .2

 / رئيس اتحاد الصناعاك ال راقي علي صبيح عليالسيد  .1

 / رئيس أتحاد رجال االعمال ال راقيين  رضا قليبلالسيد راغب  .10

  ة قغدادتجار ةغرفمستلار  د عبد الحسين جبر المبار ة /السي .11

                          السيد عدنان  ن ان الجلبي / رئيس الهيئة االدارية لراقطة المصارف ال راقية                                                       .17

 غير الحاضرين :  -ب
 السيد ماهر حسين البياتي / المفتش ال ام لو ارة المالية / النائب الثاني لرئيس اللجنة  .1

 الد تور مهد  ضمد القيسي / الو يل الفني لو ارة الزراعة .7

 السيد استبرق إقراهيم اللوك / الو يل االقدم لو ارة االعمار واالسكان .5

 يطالد تور ماهر حماد جوهان / الو يل الفني لو ارة التخط .6

 الد تور  امل شياع ال ريبي / الو يل اإلدار  لو ارة الصحة .3

 لسيد ساالر محمد امين / نائب رئيس الهيئة الو نية لالستثمار ا .6

 مستلار محافظ البنك المر ز  ال راقي عبد النبي /السيد وليد عيد   .2

 تانالسيد صالح جوهر رشيد / مدير عام النقل البر  والسكك / ممثل حكومة إقليم  ردس .2

 / رئيس راقطة شر اك السفر والسياحة في ال راق سداد علي عبد هللا مطيرالسيد  .1
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 الضيوف  -جـ 
 السيد رياض سواد  شمخي / مدير عام اللر ة ال امة لموانئ ال راق -1

 السيد صفاء عبد الحسين ج يز / مدير ميناء ام قصر اللمالي  -7

 السيد اس د س يد دشر / م اون مدير ميناء ام قصر -5

 

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

 قحرية ونهرية ألعضاء اللجنة الو نية في الممراك المالحية والموانئ ال راقية جولة  -1

 

السممممممادة أعضمممممماء اللجنممممممة الوطنيممممممة ميممممممدانياً علممممممى المشمممممماكل والمعوقممممممات التممممممي  لغممممممرض اطممممممالع

تواجههمممممما الممممممموانئ العراقيممممممة والممممممممرات المالحيممممممة يوميمممممماً وطبيعممممممة عملهمممممما ونشمممممماطاتها وكممممممذلك 

اللجنةةةةةةة الوطنيةةةةةةة باجتماعهةةةةةةا السةةةةةةادس عشةةةةةةر قممممممررت لممممممذا ، داخممممممل الممممممموانئ الجهممممممات العاملممممممة 

 : ما يأتيب( 3رقم ) هاقرار

 

 ( في ميناء ام قصر في محافظة البصرة .17مكان االجتماع القادم للجنة الوطنية رقم )أ  / يكون 

 

بحرية ألعضاء اللجنة الوطنية في شط العرب  –ب / تقوم الشركة العامة لموانئ العراق بتنظيم جولة نهرية 

 والمياه اإلقليمية وصوالً الى الموانئ البحرية على احدى وحداتها البحرية .

 

تحمل الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل كافة تكاليف ايفاد ونقل السادة أعضاء اللجنة / ت جـ

بغداد بواسطة الطائرة وكذلك اإلقامة والضيافة  –البصرة  -الوطنية مع موظفي األمانة التنفيذية من بغداد 

 والجولة النهرية والبحرية في محافظة البصرة .

 

وا الع السادة أعضاء اللجنة الو نية على الواقع الحالي وق د اجراء الجولة الميدانية في الموانئ ال راقية 

 ( قما يلي :2للموانئ قررك اللجنة الو نية ققرارها رقم )

 

 تتقدم اللجنة الو نية قلكرها وتقديرها الى و ارة النقل وقلكل  اص اللر ة ال امة لموانئ ال راق -: اوال  

على اعداد وتنظيم هذه الزيارة الميدانية المثمرة وتثمن عاليا  جهود اللر ة في تطوير وتحديث عملها 

 ومنلاتها قأسلوب الملار ة مع القطاع الخاص .

( المأ وذ قاجتماعها الثاني علر حول ضرورة حضور 10التأ يد على قرار اللجنة الو نية رقم ) -: ثانيا  

 -7 امسا ( و ذلك المادتين ) -16)ماعاك وتطبيق المادة لو نية والفنية لالجتالسادة أعضاء اللجنتين ا

 ثانيا ( من الية تنظيم عمل اللجنة الو نية . -2ثانيا ( و )

مفاتحة و ارة المالية لغرض إعادة النظر قتسمية السيد ماهر حسن البياتي / المفتش ال ام للو ارة  -: ثالثا  

ل ضوية اللجنة واستبدال  قو يل الو ارة وذلك ل دم جوا  اشتراك الجهاك الرقاقية في اللجان التنفيذية 

 قموجب الت ليماك .

ير مرتبطة قو ارة قضرورة االلتزام قت ميم األمانة ال امة التأ يد على  افة الو اراك والجهاك الغ -: راق ا  

( الم رخ في 30/2/13656لمجلس الو راء / دائرة ش ون اللجان المرقم قال دد )ش ل/أ/

( المأ وذ قاجتماعها 11( والم  د علي  قموجب قرار اللجنة الو نية رقم )5)الفقرة  6/6/7016

 م قتوصياك وقراراك اللجنة والت اون م ها لتنفيذها .الثاني علر الذ  يو د على ضرورة االلتزا
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تقوم اللر ة ال امة لموانئ ال راق قإعداد تقرير مفصل قالملا ل والم وقاك التي تواجهها في  -:  امسا  

قدم الى اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة لغرض دراست  ها مع اقتراح الحلول المناسبة ، ي  عمل

القادم ورفع التوصياك المناسبة الى اللجنة الو نية وقلكل  اص ما يت لق وقحث  قاجتماعها 

قالبضائع التالفة والمرفوضة المكدسة في الموانئ و ذلك السكراب وتطوير وتنظيم الطرق واللوارع 

( المأ وذ 6والساحاك الم دية والمحيطة قالموانئ مع التأ يد على قراراك اللجنة الفنية رقم )

 . الثانيوها الثالث علر يلراقع علر والثالث وقرار اللجنة الو نية قاجتماعها ايقاجتماع

تكليف السيد رئيس اللجنة الفنية ق قد اجتماع موسع قين و ارة التجارة والنقل البر  والسكك  -: سادسا  

الحديد والموانئ وشر ة نافذ للخدماك اللوجستية لبحث موضوع أجور د ول اللاحناك الى الموانئ 

قديم تقرير مع المقترحاك الى اللجنة الفنية قاجتماعها القادم لغرض دراست  ورفع التوصياك وت

 المناسبة الى اللجنة الو نية .

قالسرعة الممكنة  7012تقوم األمانة التنفيذية قإعداد و بع التقرير السنو  للجنة الو نية ل ام  -: ساق ا  

 ( . 7016 – 7013 – 7016 - 7015وعلى غرار التقارير الساققة لألعوام ) 

( من الية تنظيم عمل اللجنة 1 امسا  ( من المادة ) –راق ا   –تقوم اللجنة الفنية قتف يل الفقراك ) ثالثا   -: ثامنا  

الو نية إلعداد الدراساك والبحوث واقتراح الم الجاك والحلول الال مة للسلبياك والم وقاك والملا ل 

ومستجداك قضايا تسهيل النقل والتجارة في ال راق ، و ذلك قيام اللجنة الفنية قوضع  طة استراتيجية 

 ة في ال راق للمدياك القريبة والمتوسطة والب يدة ورف ها الى اللجنة الو نية .لتسهيل النقل والتجار

( المأ وذ قاجتماعها 10تقوم اللجنة الفنية قبحث ودراسة أسباب عدم تنفيذ قرار اللجنة الو نية رقم ) -: تاس ا  

ياتها ورفع توصالحاد  علر المت لق قتخصيص موا نة مالية  اصة قاألمانة التنفيذية للجنة الو نية 

 الى اللجنة الو نية .

مفاتحة و ارة النقل لغرض إعادة الملاور القانوني الى األمانة التنفيذية للجنة الو نية الذ  تم  -: عاشرا  

تنسيب  لل مل في الدائرة القانونية في مر ز الو ارة قبل عدة اشهر لضرورة وجود ملاور قانوني في 

 األمانة التنفيذية .

التأ يد على ضرورة االلتزام قالية تنظيم عمل اللجنة الو نية وتطبيق  افة فقراتها من قبل  -: حاد  علر

 جميع أعضاء اللجنتين الو نية والفنية .

 

الذ  ستقدم  منظمة االسكوا لل راق ورشة عمل التدريبية حول نظام نافذة التجارة الدولية الواحدة  -7

 قيروك / لبنان ( )
 

 والذي نص بما يلي :بأجتماعها السادس عشر المتخذ ( 5رقم ) هارارالوطنية على قاطلعت اللجنة 

( على الجهات 11على مقترح األمين التنفيذي بتوزيع مقاعد التدريب عدد )اللجنة الوطنية أ / حصلت موافقة 

ول نافذة ح ة منظمة االسكوا للمشاركة في ورشة العمل التدريبية التي ستنظم في بيروتقالتالية وعلى نف

 : التجارة الدولية الواحدة

 (1العدد )     هيئة المنافذ الحدودية  -1

 (2العدد )تأمين (  اووزارة المالية ) كمارك + ضرائب  -2

 ( 2العدد )    وزارة النقل ) الموانئ + الطيران المدني ( -3

 (1العدد )            وزارة التجارة ) استيراد وتصدير (  -4

 (1العدد )  البنك المركزي العراقي  -5
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  (1العدد ) وزارة التخطيط ) التقييس والسيطرة النوعية( -6

 (1العدد )  وزارة الصحة والبيئة  -7

 (1العدد )           وزارة الزراعة -8

 

لغرض اطالع السادة أعضاء اللجنة الوطنية على اخر التطورات العالمية في نظام نافذة التجارة الدولية ب / 

( من السادة أعضاء اللجنة 11الواحدة ، تفاتح منظمة االسكوا التابعة لألمم المتحدة لغرض مشاركة )

الوطنية في ورشة العمل التدريبية المشار اليها انفاً وتتحمل الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة 

 .هعدد المخصص في الفقرة )أ( أعاللالنقل كافة نفقات ايفادهم الى بيروت لهذا الغرض وذلك إضافة الى ا

تسمية المرشحين من السادة أعضاء اللجنة الوطنية للمشاركة في ورشة قرارها المتخذ سابقا" باللجنة  ناقشت

 . 17/1/2118-16بيروت للفترة بين  العمل التدريبية التي ستعقد في لبنان /

 : ( قتسمية السادة أعضاء اللجنة الو نية 7قرارها رقم )الو نية اللجنة  اتخذكوق د المناقلة 

 السيد وليد حبيب الموسو  / و يل و ارة التجارة .1

 الد تور  ريم مزعل شبي / الو يل اإلدار  لو ارة االتصاالك .7

 الد تور حسن علي موسى الموسو  / رئيس اللجنة الفنية / و ارة النقل .5

 دائرة المرافق السياحية / و ارة السياحة واالثارالسيد محسن صد ان سلطان / مدير عام  .6

 الحسن عبيد عزو / رئيس جم ية التأمين ال راقية / ممثل شر اك التأمين السيد عبد .3

 السيد علي صبيح علي الساعد  / رئيس اتحاد الصناعاك ال راقي .6

 مستلار رئيس غرفة تجارة قغدادالسيد عبد الحسين جبر المبار ة /  .2

 قليبل / رئيس اتحاد رجال االعمال ال راقيينالسيد راغب رضا  .2

 السيد عدنان  ن ان الجلبي / مستلار راقطة المصارف ال راقية .1

 السيد هالل عبد الرضا عبود القريلي / األمين التنفيذ  للجنة الو نية لتسهيل النقل والتجارة  .10

 

 توصياك لجنة استخدام الموانئ ال راقية  -5

في  1242اطلعت اللجنة الوطنية على مذكرة السيد وزير النقل / رئيس اللجنة الوطنية لمرقمة 

توجيه السيد الوزير بأعادة النظر بالفقرة )سادس عشر( من توصيات لجنة المتضمنة  14/11/2117

 2117نة ( لس256استخدام الموانئ العراقية التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بموجب قراره رقم )

)) دعم مكتب والتي نصت على  8/8/2117المأخوذ في الجلسة االعتيادية الحادية والثالثين المنعقدة بتاريخ 

( موظف قأ تصاصاك القانون والمحاسبة والتدقيق 70المفتش ال ام في و ارة النقل قكادر ال يقل عن )

) لجنة االسكوا : نظرا" ل دم وجود : ، وقد نص هامش السيد الوزير على ما يلي والحاسباك والهندسة(( 

درجاك وظيفية شاغرة في مكتب المفتش ال ام ول دم جوا  النقل الى الدوائر األ رى التي تتقاضى 

مخصصاك اعلى نرى ان يتم إعادة النظر قالتوصياك المنبثقة عن لجنة االسكوا ل دم إمكانية تطبيقها من 

 .   2/11/2117في  639فتش العام لوزارة النقل المرقمة المثبت على مذكرة المالناحية ال ملية (، 

 ( قما يلي : 5قرارها رقم )للجنة الو نية ا اتخذكالمناقلة وق د 

قالنظر لكون التوصية أعاله قد صادقت عليها اللجنة الو نية لتسهيل النقل والتجارة وتم إقرارها من قبل 

قررك اللجنة إعادة الموضوع الى مكتب المفتش ال ام في مجلس الو راء فال مجال إلعادة النظر قها ، لذا 

 و ارة النقل لغرض مفاتحة و ارة المالية لغرض تخصيص الدرجاك الوظيفية المطلوقة .
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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 :   2117في عام  ينتماعالفنية أجعقدت اللجنة 

 

حسن علي موسى الموسو  / رئيس السيد قرئاسة  6/6/2701قتاريخ  الخامس علراالجتماع  عقد أوال :

  : ( وهم66من مجموع ) عضو( 57وحضره )في و ارة النقل  اللجنة الفنية

 التخطيط و ارة/ نسرين سامي سواد  / مدير عام دائرة السيطرة النوعية السيدة  .1

 / و ارة الزراعةشر ة ما قين النهرين ال امة للبذور/ مدير عام  راضي مهد  السفاحالد تور  .7

  الحسين االشيقر / مدير عام / الهيئة الو نية لالستثمار ضياء عبدالسيد  .5

 الو ني المخاقراك/ مدير عام / جها   حقي أسماعيل اقراهيمالسيد  .6

 / و ارة النقل عام دائرة التخطيط والمتاق ة و الة / مديردانواالنسة وفاء جورج  .3

 امين عام اتحاد الغرف التجارية الحسين جبر مبار ة / السيد عبد .6

 نائب رئيس اتحاد رجال االعمال ال راقيين  آل مبار ة / السيد حسين ذياب جاسم .2

 راقي المر ز  ال مدير عام اإلحصاء والبحوث/ البنك  /السيدة جنان إسماعيل البيروتي  .2

 السيد رياض سواد  شمخي / مدير عام اللر ة ال امة لموانئ ال راق / و ارة النقل .1

 شر اك التأمين  راقية/ ممثللتأمين الرئيس جم ية ا/ عبد الحسين عبيد عزو  السيد .10

 الدا لية مكافحة اإلرهاب /و ارةمدير عام المديرية ال امة لالستخباراك وعن  ممثل / اللواء الحقوقي أحمد صالح حمود .11

 و ارة الدا لية لحدودية /امدير عام المديرية ال امة للمنافذ ممثل عن / ال ميد إقراهيم شرهان فرج  .17

 مدير عام دائرة تخطيط القطاعاك / و ارة التخطيطسيدة لمياء عبد الرضا جاقر / ممثل عن ال .15

 المالية/ و ارة  مدير عام الهيئة ال امة للضرائبم اون  السيدة مها هاشم صادق / .16

 / و ارة النقلالنقل الخاص  إلدارةمدير عام اللر ة ال امة السيد قيس سلمان هاشم / ممثل عن  .13

 و ارة االتصاالك/ للر ة ال امة لالتصاالك والبريدعام ا مديرممثل عن /   عبد المجيد عبدالمجيد عبدالحميدلسيد ا .16

  ال القاك االقتصادية الخارجية / و ارة التجارة تور ماجد عبيد عباس / ممثل عن مدير عام دائرة الد .12

 والبلدياك / و ارة االعمار واإلسكان و الة عن مدير عام البلدياك ممثلالسيدة نهلة  امل علوان /  .12

 والبلدياكاالعمار واالسكان  / و ارةعام الهيئة ال امة للطرق والجسورر مديممثل عن / جودك  اظم عليو   السيد .11

 / و ارة التجارة و الة مدير عام دائرة التخطيط والمتاق ةممثل عن / السيد سمير جهاد حسن  .70

 و ارة الصناعة والم ادن و الة / دير عام دائرة االستثماراكممثل عن م / عباس نصر هللاالسيد  .71

 و ارة المالية للكمارك /مدير عام الهيئة ال امة السيد حقي إسماعيل اقراهيم/ ممثل عن  .77

 / و ارة النقل البحر  و الة اللر ة ال امة للنقل عام  ممثل عن مدير/  م تز صبر  س يدالسيد  .75

 و ارة النقل/و الة مدير عام اللر ة ال امة للنقل البر  عن  نممثال/والمهندس ملتاق  الب هاشم علي عمران موسىالسيد  .76

 المالية و ارة/ مدير عام الدائرة االقتصادية زع / ممثل عن السيد عمر  لف ف .73

   الصحة والبيئةمدير عام مر ز الوقاية من االش اع / و ارة الر اق  ضير مجيد / ممثل  عبد السيد .76

 والبيئة و ارة الصحةعام اللر ة ال امة لألدوية والمستلزماك الطبية/ مدير ممثل عن / السيد احمد سامي عبد الستار  .72

 والوفود / و ارة النقل مدير عام اللر ة ال امة للمسافرين / ممثل عن محمد  الستار السيد ماهر عبد .72

   راقطة شر اك السفر والسياحة في ال راقالسيد حسين عزيز قاصي / نائب رئيس  .71

  اتحاد الصناعاك ال راقي ممثل عن/  رياض مزهر شا رالسيد  .50

 / و ارة النقل و الة مدير عام الدائرة القانونية / ممثل عن  صالح   محمدفرقد نورالسيد  .51
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 واصدر القراراك المذ ورة أ ائها:وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية 
 

 النقل -1

 13/2/2117في  4519على كتاب الشركة العامة إلدارة النقل الخاص المرقم بالعدد  الفنيةاطلعت اللجنة 

المتضمن المعوقات التي ترافق عملية تحميل وتفريغ المكيسات )الرز / السكر( في الموانئ العراقية ، 

ي تعبئة ف والمقترح المقدم من قبل المهندس قيس سلمان هاشم / معاون المدير العام باستخدام أساليب حديثة

 . وتحميل وتفريغ المكيسات ) الرز والسكر(
 

 قما يلي : ( 1قرارها قرقم ) الفنيةاللجنة  اتخذك مناقلةوق د ال

التوصية الى اللجنة الوطنية بالموافقة على اعتماد المقترح والزام وزارة التجارة والمجهزين والمستوردين  -أ

المسؤولة عن التفريغ والتحميل باعتماده واعتباره أسلوب حديث اآلخرين والشركة العامة للموانئ والجهات 

يساهم في القضاء على الهدر والضائعات في المواد المستوردة ويسرع من علميات التفريغ والتحميل 

 وبالمحصلة سيؤدي الى تعزيز االقتصادي الوطني .

رة التجارة والشركة العامة للموانئ ( الى كل من وزاCDتقوم األمانة التنفيذية بتعميم المقترح على قرص ) -ب

لغرض دراسته وبيان مالحظاتهم ومتطلبات تنفيذه وخطتهم لذلك ، لغرض رفعها الى اللجنة الوطنية مع 

 التوصية ) أ ( انفا ً .

   

 الناقل الو ني  -7

المتضمن  11/1/2117في  612على كتاب الشركة العامة للنقل البري المرقم بالعدد  الفنيةاطلعت اللجنة 

قيام الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة بالتعاقد مع القطاع الخاص لنقل البضائع المستوردة 

 24/17438لحسابهم خالفا لما ورد بكتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المرقم بالعدد 

 .  3/6/2113في 
 

 قما يلي : ( 1قرارها قرقم ) الفنيةاتخذك اللجنة  مناقلةوق د ال

طلب الشركة العامة للنقل البري وعليها البحث على أسباب عزوف دوائر الدولة عن نقل بضائعها بواسطة رد 

اسطول الشركة ، كما ان الدولة بصورة عامة ووزارة النقل بشكل خاص متجهة ان تكون جهة تنظيم ومراقبة 

ل اص وعلى الشركة العامة للنقواشراف على اعمال ونشاطات النقل وترك كافة فعاليات النقل الى القطاع الخ

البري ان تباشر منذ اآلن بدراسة هذا الموضوع والعمل على تطبيقه تدريجيا ً بتحويلها الى جهة منظمة 

 ومشرفة ورقابية . 
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 آلية عمل وتلغيل اللاحناك في الموانئ ال راقية   -5

المتضمن آلية عمل  10/1/7012في  311المرقم  اللر ة ال امة للنقل البر   تابعلى  الفنيةا ل ت اللجنة 

 .  وتلغيل اللاحناك في الموانئ ال راقية و لبها تحويل هذا الملف إليها قدال  من شر ة نافذ األردنية

 ( قما يلي : 5قرارها قرقم ) الفنيةوق د المناقلة اتخذك اللجنة 

المدة القانونية للعقد االستثماري الموقع بين ؤجل النظر بطلب الشركة العامة للنقل البري لحين انتهاء ي

الشركة العامة للموانئ وشركة نافذ األردنية للوجستيات ويتم التعامل مع الموضوع حسب الضوابط 

والتعليمات والقوانين النافذة بما يحقق المصلحة العليا للبالد ويضمن التعاقد مع شركة متخصصة وكفوءة 

 في دول العالم المختلفة في هذا المجال . ولديها تجارب عمل مماثل سابقة

 التا

 التامين -6

 الستنادأب داخل العراقالتامين قانون بتفعيل  الخاص على مقترح جمعية التأمين العراقية  الفنيةاطلعت اللجنة 

ً  81المادة الى  ً وثالثا التي أجازت  2115( لسنة 11من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم )المادة أوالً وثانيا

تفعيل قرار مجلس داخل العراق لدى أي شركة تأمين ، و بموجبها أجازة حرية التأمين على األشخاص واألموال

( في 3735/ الفقرة ثانياً و المنشور في الوقائع العراقية بالعدد )3/2/1998في  192قيادة الثورة المنحل رقم 

لتأمين خارج العراق مباشرة على أشخاص أو أموال المرفق ربطا ً المتضمنة ) ال يجوز ا 21/12/1998

موجودة في العراق أو مسؤوليات قد تتحقق فيه (  لما فيه من منفعة اقتصادية كبيرة على االقتصاد الوطني 

 وتشغيل شريحة كبيرة من العاطلين عن العمل بفعل تفعيله .

 نصت على : 2115نة ( لس11من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ) 81المادة علماً بأن 

ي شخص طبيعي او معنوي عام او خاص الحق في االختيار بشراء منتجات التأمين او خدماته من أل -اوال

 . على خالف ذلكلم يخص أي مؤمن او معيد تأمين ما 

 ً اليجوز اجبار شخص طبيعي او معنوي عام او خاص على شراء منتجات خدمات التأمين من مؤمن او  -ثانيا

 . خدمات تأمين محدد، ما لم ينص القانون على خالفا ذلك مقدم وسيط أو معيد تأمين او وكيل او 

 ي التأمين ضدهايجري التأمين على االموال العامة واالخطار التي ترغب الوزارات او دوائر الدولة ف -ثالثا

 .اولجميع المؤمنين المجازين في العراق حق االشتراك فيه،  القانونألحكام  بالمناقصة العلنية وفقا
 

 يل ال مل فتوصية الى اللجنة الو نية قالموافقة على تال( 6قرارها رقم ) الفنيةوق د المناقلة قرك اللجنة 

االقتصادية والبضائع ووسائل النقل  على النلا اك 1112لسنة  117م ققرار مجلس قيادة الثورة المنحل رق

 افة دا ل ال راق في المرحلة  الحالية ومنع الت امل مع شر اك تأمين اجنبية للتأمين دا ل ال راق وذلك من 

اجل دعم وتلجيع شر اك التأمين ال راقية ال امة والخاصة ولحين تحسن ورفع  فاءة األداء لها قما ينسجم 

 لها و ذلك من اجل ت زيز المنف ةير الدولية ومن اجل عدم الحاق الضرر قالجهاك الم من مع الم اي

 االقتصادية للبالد قدال   من شر اك التأمين األجنبية  ارج ال راق . 

 
  
 اس اف المصاقين قحوادث المرور على الطرق الخارجية  -3

 25/1/2117في  5784الفنية المرقم بالعدد كتاب وزارة الصحة / دائرة األمور اطلعت اللجنة الفنية على 

( 2115-2112المتضمن إحصائية عن عدد الوفيات والجرحى الناجمة عن حوادث المرور لألعوام )

 . عدا أقليم كردستان
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قالتأ يد على  ل من و ارة الصحة والمحافظاك  افة إليالء موضوع جنة الفنية وق د المناقلة قررك الل

لألس اف الفور  على الطرق الخارجية أهمية قالغة من  الل تأمين مكان مناسب لهذه فتح وتجهيز مرا ز 

المرا ز وتجهيزها قال املين المتخصصين وسياراك اإلس اف ووسائل االتصاالك مع اعالم المحافظاك 

 قأعداد الوفياك والجرحى.

 

 الملار ة في الم تمراك ال رقية والدولية   -6

السيدة وفاء جورج / مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة النقل بورود طلبات  اللجنة الفنية مداخلة ناقشت

رة قصيرة فتبوزارة التجارة الى وزارة النقل الخاصة بالمشاركة بالمؤتمرات الدولية والعربية قبل يومين او 

قترحات والمشاريع المطلوب عرضها جدا من تاريخ انعقاد المؤتمر وتطلب فيها تزويدها بالدراسات والم

على المؤتمر ، ونضرا ً لضيق الوقت لم يتسنى لوزارتنا تقديم مقترح او دراسة او مشروع الى هذه 

 المؤتمرات . 

الدكتور ماجد عبيد عباس / ممثل وزارة التجارة بأن مقررات كل مؤتمر تعمم بعد انتهاءه مباشرة  ومداخلة

ر القادم الذي سيعقد بعد سنة او سنتان أو غيره وعليه فأن كافة الوزارات لديها ويطلب فيها االستعداد للمؤتم

علم بموعد عقد هذه المؤتمرات منذ مدة طويلة جدا ً وهي على اطالع على المواضيع التي ستناقش فيها 

 جبوطبيعتها وعليه كان بأمكان اعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات خالل فترة السنة ، كما انه ي

 استخدام البريد االلكتروني بأرسال اإلجابات المستعجلة ألهميته في اختزال الوقت والقضاء على الروتين .

 

يتم االست داد للم تمراك ال رقية والدولية  ( قأن6) وق د مناقلة الموضوع اتخذك اللجنة الفنية قرارها رقم

تهاء الم تمراك الساققة وت ميم مقرراتها القادمة واالعداد لها من ملاريع ودراساك ومقترحاك منذ ان

وتوصياتها وعدم االنتظار لحين ورود  لب و ارة التجارة قبل يومين من موعد الم تمر ،  ما يجب استخدام 

 البريد االلكتروني في مثل هذه المراسالك ألهميت  في ا تزال الزمن والقضاء على الروتين .

 

 نقطة  مرك الصفرة في منطقة ال ظيم ) محافظة ديالى (  -2

شأن بالسيد عبد الحسين جبر المباركة / امين اتحاد الغرف التجارية العراقية  اللجنة الفنية مداخلة ناقشت

لكبير تعقيد اإلجراءات والروتين اهها التجار في نقطة كمرك الصفرة بسبب حجم المشاكل الكبيرة التي يواج

كم  33في انجاز الفحص والتفتيش والترسيم الكمركي حيث اصبح طول طابور انتظار الشاحنات والتأخير 

 .%2خالل الشهر الماضي بمقدار  وادى ذلك الى انخفاض المعروض السلعي في األسواق المحلية

ة قأن مفاتحة و ارة المالية لغرض م الج( 2اتخذك اللجنة الفنية قرارها رقم ) الموضوعوق د مناقلة  

الملا ل والسلبياك الموجودة في نقطة  مرك الصفرة قما ي د  الى تسهيل وتسريع اإلجراءاك وتقليل م اناة 

 التجار وسواق اللاحناك .

 قياناك التجارة الخارجية -2

ناقشت اللجنة الفنية مداخلة السيدة جنان إسماعيل البيروتي / مدير عام اإلحصاء في البنك المركزي العراقي 

 جهة مركزية مختصة بجمع وتوحيد بينات التجارة الخارجية للعراق . بعدم وجود

وبين األمين التنفيذي بأن الجهة الوحيدة التي لها االمكانية لجمع بيانات التجارة الخارجية في العراق هي الهيئة 

ون وانها القان العامة للكمارك من خالل فحصها وتفتيشها وترسيمها لكافة البضائع المصدرة أو المستوردة بموجب

ولكن ينقصها الدقة والسرعة وطلبنا من الكمارك  (CD)تزودنا سنويا ً بأحصائيات التجارة الخارجية على قرص 

 لعدة مرات استخدام األنظمة االلكترونية التي ستحسن وتسرع وتطور هذا الموضوع بشكل كبير جدا ً.

التأ يد على الهيئة ال امة للكمارك االهتمام ( ق2وق د مناقلة الموضوع اتخذك اللجنة الفنية قرارها رقم )

قأحصائياك التجارة الخارجية لل راق واعداد قياناك دقيقة ومفصلة عنها فصليا   وسنويا   قأتباع األنظمة 

 االلكترونية .
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 70/17/7016المن قد قتاريخ  الراقع علرما تم تنفيذه من مقرراك االجتماع متاق ة  -9
 

( وباب 4قرار رقم ) –ناقشت اللجنة الفنية الفقرتين الخاصتين بالموانئ ، باب الرسوم واألجور والضرائب 

 ( وتم االستماع الى إجابة السيد مدير عام الموانئ حولهما وكما يأتي : 7قرار رقم ) –الموانئ 

 (6قرار رقم ) –قاب الرسوم واألجور والضرائب 

على  %1بخصوص استيفاء محافظة البصرة رسم بنسبة  الشركة العامة للموانئ مدير عامبين السيد 

البضائع الداخلة من خالل الموانئ ، بأن االستيفاء يتم باالستناد الى قيمة البضاعة حسب كشف الكمارك ، عليه 

احها باب سمفأن الموضوع متعلق بين الكمارك والمحافظة وال عالقة للموانئ به ويجب مساءلة الكمارك عن أس

 لمحافظة البصرة استيفاء مثل هذه الرسوم . 

 (2قرار رقم ) –قاب الموانئ 

( االف دينار 6لموانئ عن سبب رفع أجور شركة نافذ األردنية من )ل مدير عام الشركة العامةبين السيد 

ف دينار منها ( اال6( الف دينار ، كانت للموانئ )12( الف دينار بأن اصل المبلغ في العقد هو )12الى )

قبل  ( الف دينار25تصل المبالغ الى اكثر من )كانت ( االف دينار منها كمبيت لليلة الواحدة و3كدخولية و)

حيث تضطر فيه الشاحنات الى المبيت عدة أيام ، وبعد تنظيم حركة دخول الشاحنات من قبل شركة شركة نافذ 

ت فيه الى الف دينار فقط حيث ال تضطر الشاحنا (12نافذ أصبحت الشاحنة التي تدخل وتعبر تدفع مبلغ )

 المبيت .

اللجنة على التوضيح المقدم من قبل ( قأ الع 1رقم ) هاقراروق د مناقلة الموضوع اتخذك اللجنة الفنية 

 السيد مدير عام الموانئ .
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السيد حسن علي موسى الموسو  / قرئاسة  2/2/2701قتاريخ  علر السادسعقد االجتماع  :ثانيا"

  : ( وهم66من مجموع ) ( عضو77وحضره )رئيس اللجنة الفنية في و ارة النقل 
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 وقد ناقش االجتماع المواضيع التالية واصدر القراراك المذ ورة أ ائها:
 

 النقل  -1

 

في  11329و 7/6/2117ي ف 9685المرقمين  الشركة العامة للنقل البري كتابيعلى اللجنة الفنية  اطلعت

التي تستوفيها الهيئة العامة للطرق  الميازينحيث طلبت فيهما استثناء شاحناتها من أجور  16/7/2117

، وكذلك اعفائها من أجور شركة نافذ  دينار عن كل شاحنة 111,21والجسور عن وزن الشاحنات والبالغة 

 دينار عن دخول كل شاحنة الى الموانئ .  111,12األردنية في الموانئ البالغة 

بأنها تستوفي  22/5/2117في  9923الهيئة العامة للطرق والجسور بموجب كتابها المرقم  ةاجاباطلعت على و

 .2113لسنة  5( من قانون التعديل األول لقانون الطرق العامة رقم ب -11األجور انفا" استنادا" الى المادة )

 قما يأتي : ( 1ع اتخذك اللجنة الفنية قرارها رقم )وق د مناقلة الموضو

التوصية الى اللجنة الو نية لغرض الموافقة ومفاتحة األمانة ال امة لمجلس الو راء على ت ديل المادة  -1

قتخفيض أجور و ن  7015( لسنة 3ب( من قانون الت ديل األول لقانون الطرق ال امة رقم ) -10)

وعادل تتناسب مع  لفة تجهيز ونصب وتلغيل وصيانة الميا ين قما ي من اللاحناك الى مستوى م قول 

تسديد تلك الكلفة  الل فترة  منية مناسبة ا ذين قنظر االعتبار عدد اللاحناك التي تم و نها سنويا في 

 ل ميزان وذلك لكون تخفيض هذه األجور سيكون ل  اثر إيجاقي  بير في تخفيف األعباء االقتصادية عن 

 ا ن المستهلك والمساهمة في تخفيض نسبة التضخم في األس ار .المو

يتم عقد اجتماع ملترك قين  ل من اللر ة ال امة للموانيء واللر ة ال امة للنقل البر  وشر ة نافذ  -7

األردنية للخدماك اللوجستية لدراسة إمكانية تخفيض أجور د ول شاحناك النقل البر  الى دا ل الميناء 

و ارة التجارة او اعفائها من تلك األجور نهائيا وذلك في ضوء ال قد االستثمار  الموقع اسوة قلاحناك 

 قين اللر ة ال امة للموانيء وشر ة نافذ األردنية. 

 

 توصياك وقراراك اللجنة الو نية -7

مراجعة جدول متابعة توصيات وقرارات اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة ومناقشة الفقرات التي تمت 

 . االنلم يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية لحد 

 

 ركللكماموضوع تطبيق نظام االسيكودا من قبل الهيئة العامة بخصوص ( من جدول المتابعة 6الفقرة ) -أ

 

 التوصية الى اللجنة الو نية قما يأتي :ق( 7وق د مناقلة الموضوع اتخذك اللجنة الفنية قرارها رقم )       

 ال راقية.التأ يد مجددا على و ارة المالية لإلسراع في تطبيق نظام االسيكودا في الكمارك  -أ

ي واء سامي السودانالتأ يد على هيئة المنافذ الحدودية لإلسراع قإنجا  فريق ال مل الملكل قرئاسة الل -ب

لوضع اللرو  المالية والقانونية والفنية لتطبيق نظام االسيكودا قأسلوب االستثمار وذلك قموجب االمر 

 الصادر عن و ارة النقل. 11/3/7012في  7666/12016الو ار  المرقم 

 ( من جدول المتابعة:9الفقرة ) -ب

 حالياً.وضع مقترحات لمعالجة معوقات العمل في المنافذ الحدودية باإلمكانات المتوفرة  -

متابعة الخطط الموضوعة من قبل الجهات المعنية للتأهيل وتحديث وتطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية او  -

 .انشاء منافذ حدودية حديثة بدال من القديمة

مفاتحة لجنة االعمار والخدمات في مجلس الوزراء لغرض تخصيص قطعة ارض جديدة في منفذ سفوان لغرض  -

 الكويتي.بناءه من قبل الجانب 
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 ( قمايأتي :5اتخذك قرارها رقم )اللجنة الفنية  ق د مناقلة الفقرة من قبلو

يلها لمنافذ الحدودية لمناسبة تلكتبارك اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا لهيئة ا -1

ومباشرتها ق ملها وتأمل منها التغلب على م ظم الملا ل والم وقاك التي ت اني منها المنافذ الحدودية 

وتف يل موضوع االستثمار فيها من  الل إنلاء منافذ نموذجية حديثة أو تأهيل الموجود حاليا وفقا" 

 (.12قهذا اللأن إلى اللجنة في اجتماعها القادم رقم )على ان تقدم تقرير  ، للم اير الدولية

( تقريرا" على موضوع تخصيص قط ة ارض 12تقدم هيئة المنافذ في االجتماع القادم للجنة الفنية رقم ) -7

 الكويت.جديدة في منفذ سفوان الحدود  مع 

م ة المنافذ الحدودية رقالتأ يد على الدائرة القانونية في و ارة النقل لمتاق ة موضوع ت ديل قانون هيئ -5

 والمطاراك.قخصوص المادة المت لقة قالموانئ  7016( لسنة 50)

 

 -األردنية: الحدود  – ريبيل  –استثمار الطريق السريع قين قغداد   -5

يق استثمار الطر انط والمتابعة وكالة /وزارة النقل بينت االنسة وفاء جورج دانو / مدير عام دائرة التخطي    

البري( حسب علمي تمت مناقشته في االمانة العامة وهيئة المستشارين ولم يعطي الحق لوزارتنا ،  ) السريع

قبل اسبوع وصلني كتاب بيان رأي عن طريق قسم التعاون الدولي من خالل االستثمار في شركة امريكية هل 

ضوع " ينبغي نقاش هذا المووزارة النقل مهيأة كناقل وطني لدينا شاحنات وباصات وتفرض علينا ضرائب مثال

 قبل صدور الكتاب .

تقوم دائرة التخطيط والمتاق ة في و ارة النقل قأن  (6رقم ) هاقراروق د مناقلة الموضوع اتخذك اللجنة الفنية 

قإعداد رأ  و ارة النقل عن موضوع استثمار الطريق السريع قين قغداد و ريبيل قالتنسيق مع تلكيالك ودوائر 

 المختلفة ومن  الل السيد و ير النقل.الو ارة 
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 لسادسالفصل ا
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 : االتفاقيات  ادسالس الفصل 

االسكوا التابعة لألمم المتحدة  مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي المعتمد من قبل منظمة

 المتضمن :

 
 أتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي .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 

اها صالدولية التي تفي بحاجات النقل والمرور المستقبلية مع مراعاة شؤون البيئة وخالل فترة زمنية أق
 عشرسنة. امسةخ  (95)

 

ويتوجب على العراق بموجب  5007( لسنة 53تمت المصادقة على االتفاقية بموجب القانون رقم )

كلم ( ووضع  3050أجمالي أطوال المحاور  االتفاقية أدامة وأنشاء محاور الطرق الدولية أدناه )

 . نة شبكات الطرق الوطنيةوصيا ءبأنشاطنية التي تتعلق وضع الخطط الواألولويات 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  9/3/5092في  9075الوطنية بكتابها طلبت األمانة التنفيذية للجنة

اً لتعتمد دوليباللغتين العربية واإلنكليزية  9/90000تزويدها بنسخة من خارطة الطرق بمقياس رسم 

من قبل السواح وسواق السيارات من مختلف الجنسيات ، ونوهت بأمكانية طبع الخرائط بالمقياس 

ولية ، وقد د المطلوب وذلك بتقسيمها الى عدة أقسام وباللغتين العربية واإلنكليزية لكي تصبح خرائط

بينت الهيئة سعيها لطبع الخرائط ضمن المقياس المطلوب في ضوء األمكانات الفنية المتاحة 

عدم أستكمال  53/9/5092في  93995المتوفرة. وكما وبينت الهيئة بكتابها التخصيصات المالية و

ارج ( لطرق العراق بسبب خروج بعض المحافظات والمناطق خGISمشروع الخرائط الرقمية )

 سيطرة الحكومة االتحادية .

 

 50299م 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  55/2/5092في 

موصل ( الواقعة  –أربيل  –حاج عمران  –موصل( ) ايران  -المتضمن أجزاء الطريق )زاخو 

 .ضمن أقليم كردستان  ولم يتم تزويدنا بأية تفاصيل عن الموضوع 
 

  تم تزويد منظمة االسكوا بموجب وثيقة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في دورتها

 M5لمحاور )المشرق العربي لنسب تنفيذ أتفاق الطرق الدولية في الخاصة باالستبيانات 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  53/2/5092خالل أجتماع اللجنة الوطنية الثامن المنعقد في

المعروض فيه  99/5/5092في  5955دد واإلسكان والبلديات / مكتب وكيل الوزارة المرقم بالع

توصيات اللجنة الفنية المشكلة لدى الهيئة العامة للطرق والجسور لغرض دراسة إمكانية إخضاع 

( بناءاً   Toll Road ( لنظام الجباية التعريفية )9القاطع الجنوبي من طريق المرور السريع رقم )

 حول 52/3/5095على ما جاء بتوصية اللجنة الوطنية المتخذة بأجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 

كتجربة أولية على طريق المرور وأمكانية تطبيقه أستثمار الطرق السريعة تأجيرأو دراسة مقترح 

لسيد احيث بين  ،سفوان على شكل قطاعات بين المحافظات  –البصرة  –( بين بغداد 9السريع رقم )

إستبرق إبراهيم الشوك الوكيل االقدم لوزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة بأن الدراسة المقدمة 

من الهيئة العامة للطرق والجسور تبين عدم أمكانية أستثمار الطرق السريعة بسبب وضع العراق 

 ق البديلة االخرى.الحالي وعدم أستكمال تأهيل البنى التحتية للطرق السريعة والطر

 

 عرض كتاب وزارة االعمار تم  50/95/5092المنعقد في  الرابع عشر فنيةخالل أجتماع اللجنة ال

ومرفقه محضر نتائج  9/99/5092في  37735واإلسكان / مكتب وكيل الوزارة المرقم بالعدد 

( المتخذ 2الفنية رقم )جابة على قرار اللجنة إاجتماع اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزارة االعمار 

يؤكد على كل من الهيئة العامة للطرق المتضمن ) 57/9/5092باجتماعها الثالث عشر المنعقد بتاريخ 

والجسور ومديرية المرور العامة أضافة الى دائرتي المشاريع واألمور الفنية في وزارة الصحة 

ى طرق المرور السريعة لسرعة حسم موضوع إنشاء مراكز لألسعاف الفوري وشرطة المرور عل

بأسلوب االستثمار تنفيذاً اللتزامات جمهورية العراق المتعلقة بالسالمة المرورية على الطرق وإتفاق 

الطرق الدولية في المشرق العربي ( ، حيث رفض قرار اللجنة الفنية بعدم إمكانية قيام المستثمرين 

 بإنشاء المراكز لوجود أشكاالت قانونية .

 

   ف مة هواتوفريق عمل أعداد دراسة وتوصيات لتنفيذ منظتم عقد االجتماع الثاني ل 5/9/5092بتاريخ

ت وزارت االتصاالة برئاسة األمين التنفيذي للجنة الوطنية وعضويالمشكل  طوارئ للطرق الخارجية 

 مة( ) مديرية المرور العاالداخلية  ،الصحة  ،االعمارواالسكان )الهيئة العامة للطرق والجسور(  –

، وكانت توصيات االجتماع بتحديد  30/95/5095في  5592/35979بموجب االمر الوزاري المرقم 

تقوم هيئة االعالم واالتصاالت بالتنسيق مع شركات النقال حول ذلك مع  رقم هاتف نقال ثالث مراتب

هيئة االعالم واالتصاالت بموجب تزويد تحديد غرفة عمليات مشتركة برئاسة وزارة الداخلية ، وتم 

بتوصيات االجتماع ألخذ ما يلزم وأجابت  9/5/5092في  95359عدد المرقم بالكتاب األمانة التنفيذية 

بأقرار مبدأ الرقم الموحد من قبل مجلس األمن  55/2/5092في  5055/ت/7بكتابها المرقم بالعدد 

وسيتم تشكيل فريق عمل فني إلعداد  59/5/5092( المنعقدة بتاريخ 50923الوطني ضمن جلسته )

دراسة فنية متكاملة عن الموضوع من حيث جهة االرتباط والهيكلية والمتطلبات الفنية وطلبت تزويدها 

بدراسات مماثلة عن المشروع في الدول األخرى لغرض االستفادة منها لتنفيذ المشروع ، وقد تم تزويد 

 ئ على الطرق الخارجية في االتحاد األوربي والهند وأفريقيا ، الهيئة بنماذج عن منظومة هواتف الطوار

والعمل مستمر بالتنسيق مع وزارة االتصاالت وهيئة االتصاالت واالعالم والدوائر االخرى لتخصيص 

 رقم هاتف نقال ثالث مراتب.
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  لجنة األمين التنفيذي لتمت مفاتحة سعادة الدكتور محمد علي الحكيم / وكيل األمين العام لألمم المتحدة

 50/99/5097( في 33297) بموجب كتابنا المرقماالقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )االسكوا( 

المرقم بالعدد )  بموجب كتابها دائرة الطرق والجسور / وزارة االعمار واإلسكان طلب لىعبناءاً 

 لتزويدهم بتصاميم ومخططات شاخصات الطرق الدولية .  5/99/5097( في 50005

 

  تم إحالة كتابنا المشار اليه انفاً الى وزارة الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بواسطة قسم

الى لجنة االسكوا ا لغرض تسليمه  3/95/5097( في 39375التعاون الدولي بموجب كتابه المرقم )

 في بيروت.

   

 مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي  .7

 

وتم  7112( لسنة 6تمت مصادقة العراق على أنضمام العراق الى مذكرة التفاهم بموجب قانون رقم )

 . 02/6/7118دخول المذكرة حيز التنفيذ في 

 

 -في مجال االتصاالت: -أ
 

   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 52/9/7106في  7505

وزارة من قبل  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 ) .5

 ( خاص بالمشروع لتأمين متطلبات اإلنقاذ البحري  Data Centerإنشاء مركز قاعدة بيانات ) .3

 على أن يرتبط مستقبالً بالمركز الوطني لخزن المعلومات .    

 

   في 53979/ 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 9/3/5092

وما هي اإلجراءات المتخذة من قبله باستكمال متطلبات المذكرة أعاله في مجال االتصاالت البحرية 

 .في حالة تشكيله 
 

  فةةةةةةي  97932بينةةةةةةت الشةةةةةةركة العامةةةةةةة لمةةةةةةوانئ العةةةةةةراق / قسةةةةةةم التفتةةةةةةيش البحةةةةةةري بكتابةةةةةةه

االتصةةةةةةةاالت مقةةةةةةةر الشةةةةةةةركة فةةةةةةةي البصةةةةةةةرة والمفاصةةةةةةةل زيةةةةةةةارة وفةةةةةةةد وزارة  39/3/5092

ذات العالقةةةةةةةة بطبيعةةةةةةةة المهمةةةةةةةة وتةةةةةةةم دراسةةةةةةةة موضةةةةةةةوع االتصةةةةةةةاالت البحريةةةةةةةة وأعةةةةةةةداد 

تقريةةةةةةر أولةةةةةةةي حةةةةةةةول المتطلبةةةةةةةات االلزاميةةةةةةةة وسةةةةةةةيتم عرضةةةةةةةه علةةةةةةةى المراجةةةةةةةع االداريةةةةةةةة 

 لغرض التصديق واألقرار .
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  بكتابنةةةةةةا  البحةةةةةةريتةةةةةةم التأكيةةةةةةد علةةةةةةى الشةةةةةةركة العامةةةةةةة لمةةةةةةوانئ العةةةةةةراق / قسةةةةةةم التفتةةةةةةيش

نتةةةةةةةائج أجتمةةةةةةةاع فريةةةةةةةق العمةةةةةةةل لتزويةةةةةةةدها ب 3/99/5092فةةةةةةةي  39220 المةةةةةةةرقم بالعةةةةةةةدد

المشةةةةةةةةترك مةةةةةةةةع ممثلةةةةةةةةي وزارة االتصةةةةةةةةاالت الخةةةةةةةةاص باسةةةةةةةةتكمال متطلبةةةةةةةةات المةةةةةةةةذكرة 

 .اله في مجال االتصاالت البحريةأع

 

 لمةةةةةةوانئ العامةةةةةةة والشةةةةةةركة االتصةةةةةةاالت وزارة بةةةةةةين مشةةةةةةتركال عمةةةةةةلال فريةةةةةةق توحيةةةةةةد تةةةةةةم 

 المشةةةةةةرق فةةةةةةي البحةةةةةةري المجةةةةةةال فةةةةةةي التعةةةةةةاون بشةةةةةةأن التفةةةةةةاهم مةةةةةةذكرة لتنفيةةةةةةذ العةةةةةةراق

المشةةةةةةةةكل بةةةةةةةةين وزارة المشةةةةةةةةابه مةةةةةةةةع فريةةةةةةةق العمةةةةةةةةل  الفضةةةةةةةةائية االتصةةةةةةةةاالت/  العربةةةةةةةي

ضةةةةةةةمان عةةةةةةةدم  لغةةةةةةةرض النقةةةةةةةل وزارة فةةةةةةةي والمتابعةةةةةةةة التخطةةةةةةةيط االتصةةةةةةةاالت ودائةةةةةةةرة

 متطلبةةةةةةةات بتنفيةةةةةةةذ واإلسةةةةةةةراع العمةةةةةةةل واسةةةةةةةتكمال حصةةةةةةةول ازدواجيةةةةةةةة فةةةةةةةي االجةةةةةةةراءات

 " . انفا التفاهم مذكرة

 -في مجال الكمارك: -ك

 فةةةةةةةي  7539األمانةةةةةةةة التنفيذيةةةةةةةة للجنةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةة  بكتابهةةةةةةةا المةةةةةةةرقم بالعةةةةةةةدد جابةةةةةةةة تمةةةةةةةت إ

فةةةةةةةةي  53المةةةةةةةةرقم الصةةةةةةةةندوق العراقةةةةةةةةي للتنميةةةةةةةةة الخارجيةةةةةةةةة علةةةةةةةةى كتةةةةةةةةاب 57/9/5092

الةةةةةةةذي بةةةةةةةين فيةةةةةةةه عةةةةةةةدم أمكانيةةةةةةةة أختصةةةةةةةار أو تقلةةةةةةةيص أجةةةةةةةراءات اإلدارات  5/9/5095

 9939( لسةةةةةةنة 53الكمركيةةةةةةة فةةةةةةي المةةةةةةوانئ كونهةةةةةةا ملزمةةةةةةة وفةةةةةةق قةةةةةةانون الكمةةةةةةارك رقةةةةةةم )

مةةةةةةن نةةةةةةص المةةةةةةذكرة والتةةةةةةي تةةةةةةةنص أ( -9أن المةةةةةةادة )بةةةةةة ، وأوضةةةةةةحت األمانةةةةةةة التنفيذيةةةةةةة

تبسةةةةةةةةيط وموائمةةةةةةةةة القةةةةةةةةوانين واللةةةةةةةةوائح واإلجةةةةةةةةراءات التةةةةةةةةي ترعةةةةةةةةى عمليةةةةةةةةات علةةةةةةةةى )

والصةةةةةةةةةحية المةةةةةةةةةوانئ والمرافةةةةةةةةةئ البحريةةةةةةةةةة ومةةةةةةةةةن ضةةةةةةةةةمنها اإلجةةةةةةةةةراءات الجمركيةةةةةةةةةة 

واإلداريةةةةةة وذلةةةةةك لتقصةةةةةير مةةةةةدة بقةةةةةاء السةةةةةفن فةةةةةي موانئهةةةةةا تماشةةةةةيا مةةةةةع اتفاقيةةةةةة تسةةةةةهيل 

تعنةةةةةةةةي تطبيةةةةةةةةق النظةةةةةةةةام العةةةةةةةةالمي (  حركةةةةةةةةة المالحةةةةةةةةة البحريةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة وتعةةةةةةةةديالتها

 . ASYCUDAللحوسبة االلكترونية لألدارة الكمركية مثل نظام 

 
 -في مجال التأمين:-  
   عن أستعداد شركة التأمين  50/2/5092في  9929الصندوق العراقي للتنمية الخارجية  بكتابه  بين

( من المذكرة 99( و)90المادتين ) للتغطيات التأمينية في التأمين البحري كما ورد فيالعراقية العامة 

مل مع لتعاا المتعلقتين بالتأمين البحري والتأمين على البضائع والسفن والتعويض البحري وتشجيع

وكما رجت شركة التأمين الوطنية االيعاز الى تشكيالت وزارة النقل ، الشركات الوطنية للتأمين 

مالئة مالية كافية والدوائر الحكومية األخرى التي لديها عقود أستيرادية بالتعامل معها كون لديها 

 جارية مع شركة النقل البحري بألضافةوكما ولديها مداوالت ، لاليفاء بكافة التزاماتها تجاه المؤمن لهم 

 الى شركات أخرى .

  

   وبينت االتي :  57/2/5092في  59053أجابت األمانة التنفيذية للجنة الوطنية بكتابها 
 

ً بشركتي التأمين  .1 أن الموضوع يتعلق بكافة شركات التأمين الحكومية والخاصة وليس متعلقا

 الحكوميتين فقط .

بكافة الجهات التي تتعامل باإلستيراد والتصدير والترانزيت في العراق سواء أن الموضوع يتعلق . 2

 كانت حكومية أو خاصة وليس مع تشكيالت وزارة النقل فقط .

سبق وأن تم في إجتماعات سابقة للجنة الوطنية تأشير ضعف نشاطات التسويق لشركات التأمين  .3

العراقية الحكومية والخاصة مما أدى الى توجه المستوردين والمصدرين للتعاقد مع شركات تأمين 
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ي ة فأجنبية بدالً من العراقية وهناك مراسالت مع ديوان التأمين وجمعية التأمين العراقية الممثل

 عضوية اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة ونرافق ربطاً بعض المراسالت حول الموضوع .

 

  55/7/5092في  9597ورد كتاب الدائرة الفنية / أدارة شؤون الموانئ والنقل البحري المرقم بالعدد 

الخاص ين العام والمعنون الى شركتي النقل البحري والموانئ بدعم شركات التأمين الوطنية من القطاع

من خالل توفير التسهيالت الالزمة وتوجيه المستوردين الى ضرورة التأمين على بضائعهم لدى 

 شركات التأمين الوطنية للقطاعين العام والخاص للحفاظ على المال العام .

 

 -في مجال البيئة والتلوث البحري: -د

 في   39099،  52395،  7539باألعداد المرقمة على كتب األمانة التنفيذية  تم التأكيد
 هاارة الصحة بموجب كتابعلى التوالي الموجهة لوز 9/99/5095و 93/9/5095و  57/9/5092

المتعلقة بتسهيل أجراءات الفحص في الموانئ  أجراءاتهم لبيان 57/9/5092في  7539المرقم بالعدد 
 وفي مجال التلوث البحري .

 

 بأنها على تواصل  99/5/5092في  3559عراق بكتابها المرقم بالعدد بينت الشركة العامة لموانئ ال

مستمرمع التشكيالت ذات العالقة والمتابعة من خالل المنظمة اإلقليمية كحماية البيئة البحرية 

ROMPE  المنبثقة من أتفاقية الكويت مع الذكر بأن الموانئ طرفاً في أعداد الخطة الوطنية لمكافحة

 ة والتي يتم أعدادها بمساعدة منظمة جايكا اليابانية .األنسكبات النفطي

 

  بالتأكيد على  59/3/5092في  370بكتابه المرقم بالعدد وزارة البيئة في  مكتب الوكيل الفنيبين
حماية البيئة البحرية من التلوث سواء بالمواد الخطرة والضارة أو التلوث بالزيت المنسكب ، مع 

بمالحقها الستة والتي  73/37ضرورة المصادقة الرسمية للعراق على أتفاقية ماربول  اإلشارة على
رة ، وكما أشارالى ضروتعتبر األتفاقية األم لحماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن 
التي تأسس من   ROMPEاإلشارة الى أن العراق عضو في المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية 

حيث تعد منطقة بحر  مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ) ميماك ( 9935خاللها في عام 
عقد إجتماع  تنسيقي مع وكما طلب روبمي منطقة بحرية خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية . 

 بيئة  .لممثلي الشركة العامة للموانئ لغرض إستكمال متطلبات تنفيذ بنود المذكرة المتعلقة بوزارة ا
 

  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( 

قم بالعدد المر األمانة التنفيذيةوتزويد وزارة البيئة بأسماء الممثلين بكتاب  52/9/5092في  93537
مع طلب الشركة االجتماع التنسيقي ومكان عقد لغرض تحديد موعد  2/90/5092في  53959

 بأنضمام خبراء في مجال أتفاقية ماربول وأتفاقية مياه الصابوره .
 

 ات الرسمية بتم تزويد دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية / وزارة البيئة بأوليات المخاط
مع مكتب الوكيل الفني للوزارة حول الموضوع مع صورة عن مذكرة التفاهم بكتاب األمانة التنفيذية 

للتنسيق مع الوزارة والشركة العامة للموانئ بشكل مباشر  3/99/5092في  39225المرقم بالعدد 
 حول الموضوع .

 

 ة للجنة م المواقع الملوثة بكتاب األمانة التنفيذيتم مفاتحة وزارة البيئة / قسم مراقبة الكيمياويات وتقيي
 تحديد موعد االجتماع .لتسمية ممثليها  لغرض  95/95/5092في  35925الوطنية المرقم بالعدد 



 91  7102التقرير السنوي للجنة الوطنية العراقية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / 

 

  تم التأكيد على وزارة البيئة / الدائرة الفنية ، وقسم مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع الملوثة بكتاب
لتسمية ممثليها  لغرض تحديد موعد  9/5097في  7999ة الوطنية المرقم بالعدد األمانة التنفيذية للجن

 االجتماع .
 

  عن  2/5/5097في  330بينت وزارة البيئة / قسم عالقات البيئة الدولية بموجب كتابها المرقم
 حاجتهم لبنود مذكرة التفاهم مدار البحث ليتسنى لهم ترشيح المعنين بتنفيذها .

 

  95/5/5097في  9303وزارة البيئة / قسم عالقات البيئة الدولية بموجب كتابنا المرقم تم مفاتحة 
بموجب كتابنا السابقة ، والتاكيد على تسمية ممثليهم م بصورة عن بنود مذكرة التفاهم بأن تم تزويده

 وتحديد موعد االجتماع التنسيقي المطلوب مع الشركة العامة لموانئ العراق . 
 

  بينت دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية / وزارة البيئة بأن مرشحهم لغرض عقد
 .  3/3/5097( في 30االجتماع هو السيد جاسم عبد الحسين جبر بموجب كتابهم المرقم )

 

  في  93573تم مخاطبة الشركة العامة لموانئ العراق / قسم التفتيش البحري بموجب كتابنا المرقم
باسم ممثل دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية / وزارة البيئة لغرض  5/9/5097

 التنسيق بينهم وتحديد موعد وتاريخ االجتماع واعالمنا .
 

  في  99995بينت الشركة العامة لموانئ العراق / قسم التفتيش البحري بموجب كتابها المرقم
بأنه تم االتصال بممثل دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية / وزارة البيئة  52/9/5097

 للحضور لغرض التباحث والتنسيق والتحضر لالستحقاقات المقبلة . 
 

 ع بعدة كتب رسمية لمتابعة الموضوعامة لموانئ العراق / قسم التفتيش البحري تم مخاطبة الشركة ال
 والزالت المتابعة مستمرة. واعالمنا النتائج حيث لم يتم استكمال متطلبات المذكرة لحد االن

 
 اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .2

 . 7102لسنة  26المرقم  تمت المصادقة على االتفاقية بموجب القانون 

 

( الخاص بالتصديق 99: أستناداً الى قرار رئاسة الجمهورية )متابعة تنفيذ االتفاقية لجنةقرار تشكيل  -أ

( المبغ الينا بموجب كتاب الدائرة القانونية /  5093( لسنة 92على )قانون تصديق االتفاقية  رقم )

تم تشكيل اللجنة بموجب االمر الوزاري  . 5/9/5099في  5925قسم االتفاقيات والعقود المرقم بالعدد 

لكون النقل البحري )  برئاسة الشركة العامة للنقل البحري 53/7/5099في  5300/59370المرقم  

الجهات المدرجة أدناه لمتابعة تنفيذ االتفاقية المصادق و  (يشكل النسبة األكبرفي أنماط نقل البضائع

 :5093لسنة  (92عليها بموجب 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 
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 عقدأجتماعها الخامس المنوا خالل أشارة الى قرار اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسك

، من الهيئة العامة للكمارك لعضوية اللجنة أعاله مختص  عضو يتم أضافة 53/95/5099بتاريخ 

 وحسب االمر الوزاري الملحق . أضافة الى ممثل عن الشركة العامة للتأمين الوطنية 
 

 تتولى اللجنة المهام التالية :  المهام : -ب

  متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .وضع قواعد مزاولة نشاط النقل 

 . 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 

 ام وبنود االتفاقية مراقبة ومتابعة تطبيق احك 

   
على الغاء االمر الوزاري  30/95/5095حصلت موافقة السيد الوزير في  تشكيل لجنة جديدة :.  ج

،  الوزارية الملحقة المعدلة له واالوامرلجنة الخاص بتشكيل ال 53/7/5099في  5300/59370 المرقم

 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

 الدول العربية .وضع صيغة عقد النقل متعدد الوسائط للبضائع بين  -ب

 وضع صيغة وثيقة النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . -ت
 

 تكليف دائرة العقود والتراخيص بما يأتي بموجب أحكام االتفاقية : .7

 منح التراخيص لمتعهدي النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . -أ

 مراقبة ومتابعة تطبيق أحكام وبنود االتفاقية . -ب
 

 تحديد سقف زمني لتنفيذ ما مطلوب في الفقرتين أ ، ب أعاله وكما يأتي : .2     
 . 30/9/5092فقرة )أ( : في موعد أقصاه          
 فقرة )ب( : تحديد مدة أصدار قرار مناسب بمنح الترخيص خالل أسبوع واحد من تاريخ تقديم          

 الطلب .                            

بإلغاء مضمون األوامر الوزارية  50/9/5092في  999/2233 الوزاري المرقم بالعدد  أصدار االمرتم 

 .  المشار اليها أعاله الخاصة بتشكيل اللجنة السابقة وتكليف الجهات المذكورة أعاله بمهامها

 

 بموجب مذكرة األمانة التنفيذية المرقمة بالعدد الدائرة القانونية / قسم االتفاقيات والعقود تم مفاتحة   -

مانة األ عالمنا فيما إذا تم إيداع وثيقة انضمام العراق الى االتفاقية أعاله  لدىأل 95/9/5092في  990

األمانة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آســيا العامة لجامعة الدول العربية 

وتم التأكيد ثانية  ( من الفصل العاشر من االتفاقية.47( و )44وذلك بموجب المادتين )  ) اإلسكوا (

 . 16/6/2116في  151بموجب مذكرتنا 

 

كتاب وزارة  50/2/5092في  235بمذكرتها  الدائرة القانونية / قسم االتفاقيات والعقودأحالت إلينا   -

ومرفقه مذكرة  3/9/5099في  9555جامعة عربية / /9/9الخارجية / الدائرة القانونية المرقم بالعدد 

بشأن االفادة حول قيام جمهورية  5/9/5099في  9999/5األمانة العامة لجامعة الدول العربية المرقمة 

 . 99/3/5093العراق بإيداع وثيقة التصديق على األتفاقية موضوع البحث بتاريخ 
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 953تم 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  53/2/5092في 

 .ــيا ) اإلسكوا (  للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آس

 

كتاب وزارة  3/3/5092في  259بمذكرتها  الدائرة القانونية / قسم االتفاقيات والعقودأحالت إلينا  -

المبين فيه  97/7/5092في  5252/جامعة عربية / 9/9الخارجية / الدائرة القانونية المرقم بالعدد 

لجنة األمم األمانة التنفيذية لبعدم وجود ما يشير الى قيام الدول بأيداع وثيقة االنضمام الى االتفاقية لدى 

 .اعية لغربي آســيا ) اإلسكوا (المتحدة االقتصادية واالجتم

 

لقانونية اصيغتي )وثيقة نقل ومسودة عقد نقل ( اللذين تم صياغتهما من قبل الدائرة وردت صورة عن   -

وتم أحالة صورة  90/9/5092في  555بموجب 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  . 93/9/5092في  995

 الرآي . نلبيا 99/9/5092في  900ة األمانة التنفيذية المرقمة بالعدد بموجب مذكر

 

 52/2/5092في  555الدائرة الفنية / أدارة شؤون النقل البري بمذكرتها المرقمة بالعدد جابت أ -

 . بتوحيد اإلجاباتبمفاتحتها تشكيالت الوزارة المعنية لبيان رآيها والمتابعة مستمرة من قبلها 

 

 30/2/5092في  533الدائرة الفنية / أدارة شؤون النقل البري بمذكرتها المرقمة بالعدد  أحالت الينا -

 صيغتي )وثيقة نقل ومسودة عقد نقل (بخصوص  مالحظاتهاأجابات تشكيالت الوزارة المتضمنة 

 923كرتها بمذ قسم االتفاقيات والعقودوبدورها قامت األمانة التنفيذية بأحالتها الى الدائرة القانونية / 

 93/7/5092في  293ألخذ ما يلزم ، وأجابت الدائرة أعاله بمذكرتها المرقمة بالعدد  5/7/5092في 

تشكيالت الوزارة .وتم أحالة الموضوع الى الدائرة بضرورة التنسيق مع الدائرة الفنية حول مقترحات 

 ألخذ ما يلزم من قبلها. 93/7/5092في  975الفنية بموجب مذكرة األمانة التنفيذية المرقمة بالعدد 

 

ضرورة  7/9/5092في  293 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 5/9/5092في  2233األمر الوزاري وجب الصيغتين بم 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. 3/9/5092في  559 مذكرتها المرقمة بالعدد

 

تشكيل لجنة تتولى  52/9/5092في  759أقترحت الدائرة القانونية / قسم االتفاقيات والعقود بمذكرتها  -

تدقيق وثيقة النقل ومسودة عقد نقل برئاسة ممثل عن الدائرة الفنية وعضوية تشكيالت الوزارة التي 

 قدمت مالحظاتها بخصوصهما . 

 

تم أحالة مقترح الدائرة القانونية / قسم االتفاقيات والعقود الى الدائرة الفنية بموجب مذكرة األمانة   -

 ألخذ ما يلزم .  52/9/5092في  599التنفيذية 
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في  7تم التأكيد على الدائرة الفنية / أدارة شؤون النقل البري بموجب مذكرة األمانة التنفيذية المرقمة   -

 نا اجراءاتهم بخصوص مقترح الدائرة القانونية / قسم االتفاقيات والعقود . آلعالم 3/9/5097

 

بأنها بصدد تشكيل لجنة  53/9/5097في  52تمت اإلجابة من قبل الدائرة الفنية بموجب مذكرتها   -

 لدراسة تلك المالحظات .

 

 3/2/5097في  929رقمة بموجب مذكرتنا الم الدائرة الفنية / أدارة شؤون النقل البريتم التأكيد على   -

 العالمنا ما تم بتشكيل اللجنة .

 

في  555بموجب مذكراتنا المرقمة  الدائرة الفنية / أدارة شؤون النقل البريتم التأكيد على   -

العالمنا اإلجراءات المتخذة من قبلهم لغرض ارسال  9/95/5097في  303و  99/90/5097

ستكمال احيث لم يتم  باالتفاقية انفا" الى منظمة االسكواالموقف الحالي لجمهورية العراق بما يتعلق 

 .اجراءات تطبيق االتفاقية لحد االن

 

 السكك الحديد الدولية في المشرق العربي  اتفاق .2

القانون بموجب  على االنضمام لالتفاق 07/00/7102عقدة بتاريخ صادق مجلس  النواب بجلسته المن
 . 7102( لسنة 22رقم )

 

في  23الدائرة القانونية وقسم التعاون الدولي بموجب مذكرة األمانة التنفيذية المرقمة بالعدد تم مفاتحة   -

لمفاتحة وزارة الخارجية / الدائرة القانونية لغرض أعداد وثيقة االنضمام الى االتفاق  55/5/5092

وتم التأكيد على  تفاق  .( من نص اال 9وأيداعها لدى األمانة العامة لألمم المتحدة أستناداً الى المادة ) 

فيما أذا تم أستكمال وثيقة أنضمام جمهورية ألعالمنا  99/9/5092في  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 

ً  الوقائع العراقيةال نشر القانون في جريدة ح 2115( لسنة 53إستناداً الى القانون المرقم )  الرسمية وفقا

 .للسياقات القانونية المتبعة 

 

عادة الدكتورة سالى من السيد وزير النقل / رئيس اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة تم توجيه رسالة  -

االمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب  -ريما خلف / وكيلة األمين العام لألمم المتحدة 

 53/9/5092في  95793والتي أحيلت بموجب كتاب قسم التعاون الدولي المرقم بالعدد آسيا )اسكوا( 

لغرض تأمين أيصالها الى سفارتنا في الى وزارة الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية 

أتخاذ اإلجراءات الالزمة إلجراء تعديل على المحور اللجنة أعاله لغرض  الى يصال الرسالةبيروت وأ

 داخل جمهورية العراق ليكون كما يأتي :  90رقم س 

يل بطول طريب –وذلك بدالً من المسار السابق ) الحقالنية ( كم  900منفذ طريبيل  بطول  –الرمادي )

 .كم ( 355
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حيث تم أنجاز التصاميم األولية ودراسة الجدوى االقتصادية والفنية للمسار الجديد المشار إليه آنفاً منذ 

 .5090عام 

 

 95795/5/5092المرقم بالعدد  وزارة الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليةوقد وردنا كتاب 

بأيصال الرسالة الى سفارتنا  99/5/5092في  235مرفق 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 ) -

تم أستكمال وثيقة أنضمام جمهورية العراق الى األتفاق أعاله من قبل وزارة الخارجية ألعالمنا فيما أذا 

الصادر في  4397/ الدائرة القانونية بعد أن تم نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بالعدد 

 . 2116شباط  15في 

 

ئرة القانونية في وزارة النقل المرقم تم مفاتحة وزارة الخارجية / الدائرة القانونية بموجب كتاب الدا -

في  58موضوع وتمت اإلجابة بمذكرتها المرقمة ألعالمنا ما آل اليه ال 15/1/2117في  6313بالعدد 

ً في  23/1/2117في  471ومرفقها كتاب وزارة الخارجية  31/1/2117 بأن العراق أصبح طرفا

ألمم المتحدة  أستناداً إلى ما جاء بكتاب الممثلية االتفاق بعد أيداع وثيقة االنضمام لدى األمين العام ل

 .  31/6/2116في  818الدائمة لجمهورية العراق / نيويورك ذي العدد ع  /
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 سابعالفصل ال

 لجنة النقل واللوجستيات 

 في االسكوا
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 االسكوا لجنة النقل واللوجستيات في :  سابعال فصللا
 

   متاق ة و 01/01/7102 - 9االردن يومي المنعقدة في عمان/  (02دورة )الأجتماعات

 :  ما تم أنجا ه من توصياك لجنة النقل لالسكوا

 ( للجنة النقل التابعة لمنظمة االسكوا للفترة من99تم مشاركة  وفد جمهورية العراق في أجتماعات الدورة )

 التي أقيمت في عمان من الذوات المدرجة أسماوهم في أدناه :  9-90/90/5093

 علي صاحب علي / مدير عام الدائرة الفنية في وزارة النقل  .9

 صباح كاظم مويش / مدير فني أقدم / الشركة العامة للنقل البحري .5

 محمد حبيب جبر / رئيس مهندسين / الشركة العامة للسكك الحديد .3

 عبيد عباس / وزارة التجارةالدكتور ماجد  .9

 السيد جودت كاظم عليوي / رئيس مهندسين أقدم / وزارة االعمار واإلسكان  .5

 السيدة لمياء عبدالرضا جابر / رئيس مهندسين / وزارة التخطيط  .2

 بتول عبدالحسن فرحان/ رئيس مترجمين أقدم / األمانة العامة للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة .7

 إبراهيم / قسم العالقات الخارجية بمركز الوزارة .هيام رحيم  .3

 

وقد أصدرت اللجنة وثيقة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل بدورتها الرابعة عشر ومتابعة تنفيذ 

مكونات النقل المتكامل في المشرق العربي وطلبت موافاتها بأخر اإلجراءات المتخذة من جانب العراق بشأنها 

سالة د. ريما خلف / األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا المؤرخة في وذلك بر

99/5/5099. 

تم تزويد منظمة االسكوا بالوثائق التالية أستناداً الى ما ورد بوثيقة المتابعة وذلك بموجب كتاب وزارة الخارجية 

 وهي كاالتي : 55/9/5099في  353/ب/3/5/3/ دائرة المنظمات والمؤتمرات الخارجية المرقم بالعدد  

 ذات األولوية في اتفاق الطرق الدولية في المشرق  95Mو  90Mاستبيان حول نسب تنفيذ المحاور  .9
 العربي .       

 
 حول انشاء وتفعيل اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في البلدان األعضاء في االستبيان المعدل  .5

 االسكوا.       
 

 قرير الوطني حول أوضاع الهياكل المؤسسية والتشريعات لقطاع النقل .الت .3
 

 مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي: ما تم بشأن تنفيذ البند  .9

 :  لوضع الراهن للنقل الساحلي(ا)( الخاص بالنقل الساحلي 5)     

 م النهري في الشركة  العامة للنقل البحري بتفعيل نقل األشخاص بين محافظة البصرة ومدينة ـبدأ القس

 تقبلية المتالك القطع العائمة المناسبة للعمل أعاله ليشمل ـعبدان عبر شط العرب وتم وضع الخطط المس

  رـــــل المجاورة عبدولة الكويت وان الرؤية الحقيقية تكتمل بربط الحموالت التجارية المتجهة من الدو

 اندة لهذا العمل ـاألنهر لتصل الى المناطق المحايدة لألنهر عبر نهر دجلة وبواقع األرصفة النهرية الس

 في كل من )ميسان ، واسط ، بغداد (.
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 . 5093تقرير عن أهم تطورات النقل في جمهورية العراق لعام  .5
 

رجية / دائرة المنظمات والتعاون الدولي المرقم بالعدد وكما وورد طلب منظمة االسكوا  بكتاب وزارة الخا

موافاتها بأسماء ممثلي جمهورية العراق في فريق المنسقيين الوطنيين  57/90/5093في  5053/ك/3/5/3

المختصين في مجال الطرق وفي مجموعة العمل بشأن موائمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل 

 في منطقة االسكوا .
 

 باالتي: 5/9/5099في  2352/59593تم أصدار االمر الوزاري 

تسمية السيد اياد طالب بندر / ر. مهندسين اقدم في الهيئة العامة للطرق والجسور ممثال عن جمهورية  -

 العراق في فريق المنسقين الوطنيين المختصين في مجال الطرق.

تسمية السيد قاسم بديوي علي / مشاور قانوني مساعد في وزارة النقل ممثال عن جمهورية العراق ضمن   -

 أعضاء مجموعة العمل ، بشأن موائمة الهياكل المؤسسية والتشريعات في قطاع النقل في منطقة االسكوا.

ا( واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوقامت سفارتنا في بيروت بموافاة األمانة التنفيذية للجنة االقتصادية 

 . 2/3/5099في  90/3/299باجراءاتنا حول الموضوع بموجب مذكرتها المرقمة 

 

 72يومي  يةالمغربالمملكة / ( المنعقدة في الرباط 02ت الدورة )أجتماعا - 

 :ومتاق ة ما تم أنجا ه من توصياك لجنة النقل لالسكوا  78/0/7102
 

ً بالبريد االلكتروني وعدم لم يشارك العراق  - باجتماعات الدورة بسبب وصول رسالة الدعوة متأخرا

 وصولها من خالل وزارة الخارجية .

متابعة و عشر الخامسةأصدرت اللجنة وثيقة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة النقل بدورتها  -

بأخراإلجراءات المتخذة من جانب  وطلبت موافاتها، تنفيذ مكونات النقل المتكامل في المشرق العربي 

العراق بشأنها وذلك برسالة د. ريما خلف / األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 .30/2/5095المؤرخة في 

تم تزويد منظمة االسكوا بالوثائق التالية أستناداً الى ما ورد بوثيقة المتابعة وذلك بموجب كتاب وزارة و

وهي  3/9/5095في  739/ب/3/5/3 / دائرة المنظمات والمؤتمرات الخارجية المرقم بالعدد الخارجية

 كاالتي :

، M5 ،M10 ،M15أستبيان)أ( حول نسب تنفيذ أتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي للمحاور ) .9
M30 ،M40،M50  .( مع أستبيان )ب( حول نسب تنفيذ المحورين ذوي األهمية في أتفاق الطرق 

 

انضمام  سبق وأن تم أقرار مشروع -أستبيان حول نسب تنفيذ أتفاق السكك الحديدية في المشرق العربي  .5
المتخذ في الجلسة االعتيادية  5093( لسنة 50العراق الى االتفاقية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

عليه )حسب كتاب وأرسل الى مجلس النواب لغرض المصادقة  95/9/5093الثانية والمنعقدة بتاريخ 
(.تم عرض مشروع قانون 9/95/5093في  7959الدائرة القانونية بوزراة النقل المرقم بالعدد 

وتم عرضه   99/90/5099المصادقة على االتفاقية للقراءة األولى من قبل مجلس النواب بتاريخ 
 . 95/99/5099للقراءة الثانية في 

تسهيل النقل والتجارة في البلدان األعضاء في االسكوا مع أستبيان حول إنشاء وتفعيل اللجان الوطنية ل .3
 (.90مرافقات عدد)

 أستبيان مسح وضع السالمة الطرقية في البلدان األعضاء . .9
 التقرير الوطني حول أوضاع الهياكل المؤسسية والتشريعات لقطاع النقل . .5
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 . 5095-5099تقريرعن أهم تطورات النقل للعام  .2
 

   72/00/7102 - 72مصر يومي المنعقدة في القاهرة/  (06)أجتماعات الدورة 

 :  متاق ة ما تم أنجا ه من توصياك لجنة النقل لالسكواو
 

بسبب عدم توفر تخصيصات مالية  في الوزارة ، وقد مثل ( 92)لم يشارك العراق باجتماعات الدورة  -

في السفارة العراقية في جمهورية العراق في االجتماعات السيد حيدر الكرعاوي الملحق التجاري 

القاهرة ، وقد أرسلت الينا التوصيات الصادرة عن أجتماعات لجنة النقل بموجب كتاب وزارة التجارة 

 . 95/95/5095في  5/95523/ دائرة العالقات االقتصادية الخارجية بالعدد ظ

ممثالً عن جمهورية ( من توصيات االجتماع التي نصت على تسمية منسق وطني 55إشارة الى الفقرة )  -

مع األمانة التنفيذية للمنظمة في مشروع المنصة االلكترونية لنظام النقل المتكامل في العراق للتعاون 

. تم تسمية المهندس مصطفى عبدالخضر عبد الصاحب مسؤول شعبة التخطيط والدارسات الدول العربية 

لوطنية ممثالً عن العراق في المشروع أعاله ووحدة تكنولوجيا المعلومات في األمانة التنفيذية للجنة ا

، وقد تم أعالم وزارة الخارجية بذلك  55/9/5092في  535/7039بموجب االمر الوزاري المرقم 

وتم ابالغ سفارتنا في بيروت بموجب كتاب  53/9/5092في  7997بموجب كتاب قسم التعاون الدولي 

 90/5/5092في  955/ب/3/5/3دولية المرقم بالعدد وزارة الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات ال

 لغرض ابالغ منظمة االسكوا بذلك.

( من توصيات االجتماع تم ملء االستبيان الخاص بمسح أوضاع السالمة 97أشارة الى توصية رقم ) -

 99/9/5092في  5933المرورية من قبل مديرية المرور العامة بموجب كتابها المرقم بالعدد 

 مديرية اإلحصاء الجنائي بموجب –بعض المعلومات التي تم المطالبة بها من وزارة الداخلية  ) بأستثناء

الجهاز المركزي لإلحصاء بموجب  –ووزارة التخطيط  55/9/5092في  7099كتابنا المرقم بالعدد 

مؤتمرات ( وتم تزويد وزارة الخارجية / دائرة المنظمات وال 55/9/5092في  7093كتابنا المرقم بالعدد 

وتم اجراء الالزم من  55/9/5092في  7029الدولية  بنسخة منه بموجب كتاب قسم التعاون الدولي 

 90في  953/ب/3/5/3قبل وزارة الخارجية ومفاتحة سفارة العراق في بيروت بموجب كتابها 

  لغرض أرساها الى منظمة االسكوا . 5/5092/
 

صورة عن البند  7/9/5092في  5509تابنا المرقم بالعدد تم تزويد مديرية المرور العامة بموجب ك -

السادس )د( من جدول أعمال االجتماع المشار اليه أعاله ومرفقه تعليقات األمانة التنفيذية لمنظمة االسكوا 

 .ومسودة أعالن برازيليا بشأن السالمة المرورية على الطرق 
 

     95320 األمانة التنفيذية للجنة الوطنية المرقم بالعددبكتاب تم مفاتحة وزارة التخطيط / مكتب الوزير  -

التوصيات الصادرة عن لجنة النقل في منظمة االسكوا في  من (53الفقرة )بخصوص  9/5/5092 في

دورتها السادسة عشر والتي نصت على )) حث الدول األعضاء على دمج المشاريع واالستراتيجيات 

 ستراتيجيات وسياسات التنمية االقتصادية الشاملة وتوجهاتها التجاريةالمعنية بتطوير شبكات النقل في أ

في  99959وبينت 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  59/5/5092

األقتصاد العراقي من خالل دمج المشاريع المنفذة في هذا القطاع بأختالف مجاالته ووضع وتنفيذ 
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شبكة متكاملة وكفوءة وضمان األستخدام الفاعل السياسات القطاعية المعنية بنهوض قطاع النقل وبناء 

 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 -لعام لألمم المتحدة الدكتورة ريما خلف / وكيلة األمين ا

ومرفقها اإلجابات المطلوبة بموجب وثيقة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة لغرب آسيا )اسكوا(

 النقل في دورتها السادسة عشر كما موضح في األدنى : 
 

 M5 ،M10 ،M15 ،M30شرق العربي للمحاور )أستبيان نسب تنفيذ أتفاق الطرق الدولية في الم .7
،M40،M50  مرفق أ  5(  ، ملحق 

 مرفق ب .   5أستبيان نسب تنفيذ المحورين ذوي األهمية في أتفاق الطرق ، ملحق   .3
( لسنة 53تم أصدار القانون رقم ) –أستبيان نسب تنفيذ أتفاق السكك الحديدية في المشرق العربي  .9

 مرفق ج . 5، ملحق  االتفاقانضمام العراق الى ب  5095
أستبيان إنشاء وتفعيل اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في البلدان األعضاء في االسكوا مع  .90

 مرفق د . 5( ، ملحق 9مرافقات عدد )
 مرفق ز . 5أستبيان مسح وضع السالمة الطرقية في البلدان األعضاء ، ملحق  .99
 مرفق هـ . 5ؤسسية والتشريعات لقطاع النقل ، ملحق التقرير الوطني حول أوضاع الهياكل الم .95
استبيات تنفيذ خطة العمل المعتمدة بشأن البند الخامس من مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال  .93

 النقل البحري المشرق العربي .
 .  3( ، ملحق 5) مع المرافقات جداول عدد  5095تقريرعن أهم تطورات النقل للعام  .99
 

الى وزارة  53/9/5092في  95793بموجب كتاب قسم التعاون الدولي المرقم بالعدد أحيلت وقد 

الخارجية / دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية لغرض تأمين أيصالها الى سفارتنا في بيروت وأيصال 

أحالتها الى السفارة بموجب كتابها . وقامت وزارة الخارجية بدورها الرسالة الى اللجنة أعاله

 . 92/5/5092في  929/ب/3/5/3

 

تم تزويد األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بكتاب األمانة التنفيذية للجنة الوطنية  -

 IG.3/3( Part1 2015)بالوثيقة المرقمة 59/3/5092في  9559المرقم بالعدد 

ESCWA/EDID/     

الوضع الراهن للجان الصادرة عن منظمة االسكوا والمتضمنة تقريراً عن )  39/3/5095المؤرخة في 

، حيث تم عرض  5099( لغاية نهاية عام  الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في الدول األعضاء في االسكوا

رة من في القاهرة للفتالتقرير خالل أجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة النقل في االسكوا التي عقدت 

53-59/99/5095 . 

 

المعنون الى وزارة  92/3/5092في  59592بموجب 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 

كوا التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة األسيتضمن التقرير السنوي الخاص باألمانة 

 .الى اللجنة أعاله  هاسفارتنا في بيروت وأيصال الى 5095لعام 
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  ( المنعقدة في القاهرة / 02أجتماعات دورة ) متاق ة و 72/0/7102 - 72مصر يومي

 : ما تم أنجا ه من توصياك لجنة النقل لالسكوا 

 

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 

، مع االشارة الى ان االمانة التنفيذية للجنة  99/9/5097في    9939/2333لالمر الوزاري المرقم 

ا وارسلتها الى منظمة االسكوالخاصة بجمهورية العراق الوطنية قد انجزت كافة االجابات واالستبيانات 

 .5092نهاية حزيران قبل 

 

  الدورة التدريبية في أ ار ملروع إنلاء نظام م لوماك جغرافية  منصة الكترونية لمتاق ة تنفيذ 

 :مكوناك نظام النقل المتكامل في الدول ال رقية

لم تتم مشاركة المهندس مصطفى عبدالخضر عبد الصاحب مسؤول شعبة التخطيط والدارسات ووحدة 

ة للمشاركة في الدورة التدريبية في أطار مشروع إنشاء نظام تكنولوجيا المعلومات في أمانتنا التنفيذي

معلومات جغرافية كمنصة الكترونية لمتابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في الدول العربية التي 

كونه المنسق الوطني  5097/ 55/9تنظمها منظمة االسكوا في جمهورية مصر العربية / القاهرة بتاريخ 

ورية العراق مع األمانة التنفيذية لمنظمة االسكوا في مشروع المنصة االلكترونية لنظام وممثالً عن جمه

النقل المتكامل في الدول العربية بسبب عدم حصوله على سمة الدخول الى جمهورية مصر العربية عن 

 .90/9/5097في    599/5909طريق وزارة الخارجية بموجب االمر الوزاري المرقم 

 

 70/07/7102 - 71يومي  لبنان/  بيروت( المنعقدة في 08ة )أجتماعات دور 

 متاق ة ما تم أنجا ه من توصياك لجنة النقل لالسكواو

لم يشارك وفد جمهورية العراق الذي يضم السيد هالل عبدالرضا عبود القريشي / األمين التنفيذي للجنة 

التخطيط والتكامل باجتماعات الوطنية والسيد مصطفى عبد الخضر عبد الصاحب / مسؤول شعبة 

ه بسبب عدم توفر التخصيص المالي ، مع االشارة الى ان االمانة التنفيذية للجنة الوطنية قد الدورة أعال

انجزت كافة االجابات واالستبيانات الخاصة بجمهورية العراق وارسلتها الى منظمة االسكوا قبل نهاية 

 .5097حزيران 
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 لثامنالفصل ا      
 قرارات اللجنة الوطنية متابعة تنفيذ

 وفرق العمل
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 اوال: متاق ة تنفيذ القراراك

 المالحظات الموقف الحالي تاريخه رقم االجتماع  متابعة تنفيذ القرار ت

 منجز منجز 30/90/5093 ( الوطنية9) تشكيل اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة 9

5 
اصدار نظام داخلي )آلية عمل( اللجنة الوطنية لتسهيل النقل 

 و التجارة في جمهورية العراق لغرض تنظيم اعمالها .
 منجز منجز 97/95/5099 ( الوطنية5) 

3 

مفاتحة مجلس الوزراء للموافقة على تشكيل اتحادات نوعية 

للنقل الجوي و البحري و السككي و البري بشقيه البضائع و 

 الركاب

 مؤجل 9/7/5095 (7)الوطنية
تم تاجيل النظر في الموضوع لحين اقرار قانون النقابات 
واالتحادات المهنية حسب توجيه االمانة العامة لمجلس 

 القانونية. الوزراء/الدائرة

9 
 

متابعة مراحل االنضمام والتنفيذ لالتفاقيات التالية مع *

 اللجنة االقتصادية الجهات المعنية وبالتنسيق مع 

من خالل  واالجتماعية )أسكوا( التابعة لألمم المتحدة 

  -: التقارير واالستبيانات السنوية 

 اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي .   -          

 اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي . -          

مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في  -   

 المشرق العربي .

 اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية  -

* إتخاذ خطوات حقيقية بإعمار وإدامة شبكات الطرق 

نواقصها وتأهيلها وفقاً إلتفاقية الطرق الخارجية وإكمال 

الدولية في المشرق العربي التي إنضم إليها العراق منذ عام 

2117 . 

 ( الوطنية9) 
 الوطنية(7) 
 ( الوطنية95)

30/90/5093 
9/7/5095 
59/3/5092 

 قيد التنفيذ

المتابعة مستمرة ويتم رفع تقارير ومواقف سنوية عن التقدم 
 الى منظمة االسكوا من قبل االمانة التنفيذيةالمنجز في التنفيذ 

يتم جمع المعلومات سنوياً من وزارة االعمار واالسكان /الهيئة -
العامة للطرق والجسور وتشكيالت وزارة النقل ومديرية 
المرور العامة وهيأة المنافذ الحدودية والكمارك ووزارة 

 التخطيط بموجبه.

5 

على حوسبة اإلجراءات بمساندة تكنولوجيا  التشجيع

المعلومات واالتصاالت في مجاالت الكمارك والمصارف 

والضرائب وفحص البضائع وشؤون اإلقامة وتبادل 

 المعلومات والوثائق المتعلقة بالتجارة الدولية والسياحة

 ً  .الكترونيا

 ( الفنية9)
 

 قيد التنفيذ 99/99/5099
الوزارات والجهات المعنية حول الموضوع تم التعميم على كافة 

، كما تم اعداد  52/99/5099في  5723بموجب كتابنا المرقم 
 مشروع قانون نافذة التجارة الدولية الواحدة لمعالجة الموضوع.
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 المالحظات الموقف الحالي تاريخه رقم االجتماع  متابعة تنفيذ القرار ت

2 

التاكيد والمتابعة على وزارة المالية و الهيئة  -هـ

العامة للكمارك لسرعة تطبيق نظام االسيكودا 

ASYCUDA   ونظام الترفيقة الكمركية . 

 ( الفنية5)
 ( الوطنية9)
 ( الوطنية93)

 ( الفنية 92)

93/3/5099 
99/99/5099 
5/95/5092 
3/3/5097 

 قيد التنفيذ

عن تطبيق النظام لعدم توفر اعتذرت الهيئة العامة للكمارك 
تخصيصات مالية لتنفيذه ،وقد اكدت االمانة العامة لمجلس الوزراء 
على وزارة المالية لبيان امكانية تخصيص المبلغ المطلوب لكن 
وزارة المالية اعتذرت مجددا وللنظامين وقد تم التاكيد من قبلنا 

جنة ل مجددا حول الموضوع لتنفيذه بأسلوب االستثمار تم تشكيل
 فنية قانونية مالية من قبل الجهات المعنية لوضع شروط االستثمار.

7 
( لسنة 1تفعيل قانون حماية المستهلك رقم )

2111 

 (5الفنية)
 (3الفنية)

 (9الوطنية)
 (99الوطنية)
 (93الوطنية )

93/3/5099 
30/9/5099 
99/99/5099 
9/3/5092 
5/95/5092 

 قيد التنفيذ

بالتنسيق مع االمانة العامة لمجلس الوزراء المتابعة مستمرة 
لغرض اصدار تعليمات تنفيذ القانون وتشكيل مجلس حماية 
المستهلك وقد ورد اخر جواب من االمانة العامة يحمل المسؤولية 
للجهات التي التنفذ القانون وتم التاكيد بموجبه على وزارتي 

 7/3/5097وقد اجابت االمانة العامة في  الصناعة والتجارة
 .باستمراها في دراسة الموضوع

3 

العمل بنظام الحموالت المحورية على تفعيل 

الوزراء بالغاء اي  ومطالبة مجلسالطرق 

والجهات استثناءات لصالح بعض الوزارات 

 سابقاً و تطبيقه على الجميع. االخرى الصادرة

 

إشارة لما عرضته السيدة ابتهال هاشم صابط / -

التخطيط والمتابعة في وزارة مدير عام دائرة 

التجارة حول طلب الوزارة بإعفاء شاحناتها من 

 نظام الحموالت المحورية على الطرق العامة .

 
 (2)الوطنية
 (7)الوطنية
 (95)الوطنية

 
9/9/5095 
9/7/5099 
55/5/5097 

 منجز
منفذ من قبل 
 كافة الوزارات

 
 

التوصية وتم حصلت موافقة االمانة العامة لمجلس الوزراء على -
تعميمها على الوزارات المعنية ويجب على الهيئة العامة للطرق 

 والجسور متابعة التنفيذ ومدى التزام المركبات بذلك.
 
يرفض الطلب بسبب الغاء االستثناءات من النظام ولكافة -

الوزارات والجهات األخرى بموجب قرارات سابقة للجنة الوطنية 

كبيرة على البنى التحتية للطرق  لما لها من اثر سلبي واضرار

والجسور واالقتصاد الوطني ولعدم توفر التخصيصات المالية 

لصيانة الطرق والجسور ولكون ذلك يتعارض مع اهداف ومهام 

اللجنة الوطنية في المحافظة على البنى التحتية للنقل والتجارة ، 

ن موبإمكان وزارة التجارة اجراء تحويرات هندسية على شاحناتها 

خالل إضافة محاور )أكسالت( إضافية اليها لغرض زيادة 

حموالتها والزام المجهزين بعدم التعبئة بأكثر من الحموالت 

المحورية المقررة قانونا" ، كما يمكنها استخدام السكك الحديد في 

 نقل مفردات البطاقة التموينية .
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 المالحظات الحاليالموقف  تاريخه رقم االجتماع متابعة تنفيذ القرار ت

9 

وضع مقترحات لمعالجة معوقات العمل في المنافذ -

 الحدودية باالمكانات المتوفرة حالياً .

متابعة الخطط  الموضوعة من قبل الجهات -

المعنية لتاهيل و تحديث و تطوير البنى التحتية 

للمنافذ الحدودية او انشاء منافذ حدودية حديثة بدال 

 من القديمة

لجنة االعمار والخدمات في مجلس مفاتحة -

الوزراء لغرض تخصيص قطعة ارض جديدة في 

 منفذ سفوان لغرض بناءه من قبل الجانب الكويتي .

 (2)الوطنية 
 (93الوطنية )

9/9/5095 
5/95/5092 

قيد التنفيذ من 
قبل هيئة المنافذ 

 الحدودية

 

 

 

بتنفيذ تاهيل  2116لسنة  126صدور قرار مجلس الوزراء رقم -

من قبل وزارة الداخلية  المنافذ الحدودية باسلوب االستثمار
 /المديرية العامة للمنافذ الحدودية.

تمت مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء وتمت مناقشة  -
الموضوع في لجنة الخدمات واالعمار وتم االيعاز الى وزارة 

 البلديات لغرض تخصيص قطعة االرض والمتابعة مستمرة.
 

90 
 

لسماح بفتح مكاتب التأمين داخل المنافذ الحدودية ا-

لشركات التأمين الخاصة الراغبة بممارسة نشاط 

التامين على البضائع و االشخاص فيها اسوة 

بالشركات الحكومية لغرض توفير الفرص 

 .المتساوية

أراضي داخل الموانئ العراقية  تخصيص قطع-

لشركات التأمين العراقية والخاصة الراغبة 

ممارسة نشاطات التأمين داخل الميناء، على أن ب

تكون أجور التأمين التي تستوفيها شركات التأمين 

الحكومية مخفضة، ويتم تأجيرها بموجب قانون بيع 

وإيجار أموال الدولة المنقولة والغير منقولة المرقم 

 .2113لسنة 21

 (2)الوطنية
 (95الوطنية )

9/9/5095 
59/3/5092 

 قيد التنفيذ
  

صدرت موافقة االمانة العامة لمجلس الوزراء وتم تعميمهاعلى  -

 كافة الوزارات والجهات المعنية للعمل بموجبها
 تم تبليغ الشركة العامة للموانئ بموجبه وابدت استعدادها للتنفيذ. -
التوصيات انفا" حصلت موافقة وزارة المالية بالمصادقة على  -

وتم تعميمه  3/5/5097في  959بموجب كتابها المرقم بالعدد 
على كافة الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات 

 كافة .
 لم يتم التنفيذ لحد االن من قبل المديرية العامة للمنافذ الحدودية-

 من قبل ديوان التامين وجمعية التامين. والمتابعة مستمرة

99 

تخصيص وحدة ضمن هيكلية الوزارات و الهيئات 

الحكومية و اتحادات القطاع الخاص و الشركات 

اعضاء اللجنتين الوطنية و الفنية تسمى )وحدة 

تسهيل النقل و التجارة( لمتابعة مراسالت و شؤون 

اللجنتين و توثيقها و االجابة عليها واعتبارها نقاط 

 منجز 9/9/5095 (2)الوطنية اتصال لغرض الرجوع اليها في تلك الجهات

 
 
 

العامة لمجلس الوزراء وتم تعميمها على  حصلت موافقة االمانة
 الجهات ذات العالقة كافة للعمل بموجبه.
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 المالحظات الموقف الحالي تاريخه رقم االجتماع متابعة تنفيذ القرار ت

95 

تخويل الوزارات والجهات المعنية بتوقيع مذكرات 

تفاهم ثنائية مع الدول المعتمدة ذات المنتجات و 

الرصينة بقبول شهادات الفحص المواصفات 

الصادرة من تلك الدول )عمال بمبدأ المعاملة 

بالمثل( لما لهذا االمر من اهمية كبيرة في تسهيل 

النقل و التجارة على ان تتم مراعاة المواصفات 

القياسية العراقية والقوانين والتعليمات في كال 

 البلدين

 قيد التنفيذ 97/95/5099 (5)الوطنية

افقة االمانة العامة لمجلس الوزراء وتم تعميمها على حصلت مو-
 الجهات ذات العالقة كافة للعمل بموجبه.

ورد كتاب وزارة المالية الدائرة االقتصادية بموجب كتابها المرقم -
تم تشكيل لجان فنية من الجهات المختصة  3/5/5097في  33553

لجانب مع التطبيق التوصية انفا"، تم التوقيع على مذكرة تفاهم 
 االيراني واالجراءات مستمرة لتوقيع مذكرة مع الجانب الصيني.

93 

التاكيد على مجلس النواب العراقي من خالل مجلس 

الوزراء لالسراع بالمصادقة على اتفاق السكك 

 الحديدية في المشرق العربي

 منجز 9/7/5095 (7)الوطنية
االتفاقية  صادق مجلس النواب العراقي على انضمام العراق الى

 .5095لسنة  53بموجب القانون رقم 

99 
السراع بتطبيق مشروع التأشيرة االلكترونية ا

 )الفيزا(
 قيد التنفيذ 9/7/5095 (7)الوطنية

بينت وزارة الداخلية بانه تم اعداد دراسة شاملة عن الموضوع 
لمشروع نظام الفيزا االلكترونية ومن المؤمل ان يتم التعاقد مع احدى 

 الشركات العالمية الرصينة لتنفيذه.

95 

تقديم مقترح الى مجلس الوزراء ألحالة طرق السير 

السريعة الى شركات استثمارية لغرض صيانتها و 

تأهيلها واكمال نواقصها وادامة تشغيلها بموجب 

المواصفات مقابل استيفاء اجور بسيطة من المركبات 

 المستخدمة للطرق السريعة

 (3)الوطنية
 (90الوطنية)
 (99الوطنية )

52/3/5095 
53/3/5092 
50/5/5097 

 قيد التنفيذ

بينت وزارة االعمار واالسكان بانها تقوم بأعداد دراسة مفصلة حول 
الموضوع بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لالستثمار وسيتم تنفيذها بعد 

 االنتهاء من تأهيل واعمار الطرق السريعه والزال العمل مستمرا".
 طريبيل الى االستثمار.-عمل جاري حاليا" على احالة طريق بغدادوال

 منجز 9/9/5095 (2)الوطنية النهوض بواقع االتصاالت 92
تم عرض خدمات وزارة االتصاالت وتعميمها على كافة الجهات 

 المعنية
 

97 

إنشاء الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية لتسهيل النقل 

والتجارة في منطقة االسكوا على الرابط :       

http://esttf.motrans.gov.iq/ 

 منجز منجز 9/95/5095 (9الوطنية )

 

 

 

 

 

http://esttf.motrans.gov.iq/
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 المالحظات الموقف الحالي تاريخه رقم االجتماع  متابعة تنفيذ القرار ت

93 

تقديم مقترح الى مجلس الوزراء باصدار 

تعليمات الستيفاء كافة االجور والرسوم و 

الضرائب المتعلقة بنشاطات النقل و التجارة 

داخل العراق بالدينار العراقي بدال من 

 الدوالر االمريكي.

 52/3/5095 (3الوطنية )
تم رفض المقترح من 

 قبل مجلس الو راء

المتابعة مستمرة من قبلنا وبالتنسيق مع الدائرة القانونية في االمانة 

ولم يعرض الموضوع على مجلس الوزراء  العامة لمجلس الوزراء
 لحد االن.

تم رفض التوصية  من قبل مجلس الوزراء بعد ادراجه على جدول 
 .30/5/5097ومناقشته بتاريخ  55اعمال الجلسة 

99 

 

 بإصدارتقديم مقترح الى مجلس الوزراء 

تعليمات أللزام كافة التجار و المصدرين و 

التامين على بضائعهم المنقولة بالمستوردين 

 داخل العراق

 قيد التنفيذ 9/7/5095 (7الوطنية )

تم تعميم التوصية على وزارتي المالية والتجارة لكن لم يتم تنفيذ 
 والزالت المتابعة مستمرة.المقترح رغم تأكيداتنا المستمرة 

 282ورد كتاب تعميم من وزارة المالية /ديوان التامين المرقم 
بعدم التامين خار  العراق مباشرة على  72/2/7102في 

االشخاص او اموال موجودة داخل العراقوحصرها في الشركات 
 الوطنية العامة والخاصة والمرخصة باجازة من ديوان التامين. 

50 

دولية لمحاور الطرق في  طبع خرائط

العراق لتوزيعها على السواح وسواق 

 السيارات االجانب

 نفذي لم 9/7/5095 (7الوطنية )

اعتذرت الهيئة العامة للطرق والجسور عن طبع خرائط بمقياس  -
)عشرة االف( باللغتين العربية واالنكليزية لعدم 9/900000رسم 

 توفر تخصيص مالي ولديها استعداد كما ياتي:
 550000(هو 9/9000000سعر طباعة الخريطة بمقياس ) .9

 الف دينار.
 9500000(هو 9/90000000سعر طباعة الخريطة بمقياس ) .5

 الف دينار.

59 

 

 

 

تفعيل العمل في نظام الطوابع المالية الهمية 

الموضوع في دعم النازحين وميزانية الدولة 

وتقليل االجراءات والتعامل بالنقد وتقليص 

 لم ينفذ  9/95/5095 (9الوطنية ) المعامالتزمن انجاز 

 

 

 

اعتذرت وزارة المالية عن الموضوع بسبب عدم توفر االمكانيات 

وتم مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء ألعتماد النظم  لديها
 االلكترونية الحديثة في هذا المجال.

ان بتمت مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية 
اللجنة الوطنية داعمة ألعتماد االساليب الحديثة  ، اصرت وزارة 
 المالية على استيفاء الرسوم يدويا" بأستخدام الوصوالت الورقية .
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55 

استحداث حرم كمركي جديد خارج  .1

حدود ميناء ام قصر الحالية لغرض 

خزن البضائع المتروكة بهدف 

 .تخفيف الزخم عن الميناء 

تفعيل العمل في الحرم الكمركي في   .2

محطة سكك الشالجية في بغداد 

لغرض نقل البضائع مباشرة من ام 

 قصر الى بغداد بواسطة السكك الحديد

 30/9/5099 (3) فنيةال

 
 %21منفذ بنسبة 
 
 
 
 منجز
 

بالنسبة الى ميناء ام قصر انجز العمل  بأنتظار صدور بيان  .1
 كمركي من قبل السيد وزير المالية.

 

 
هنالك جهود للشركة العامة للسكك الحديد مع الكمارك لتفعيل حرم  .2

 الشالجية وتم توقيع مذكرة تفاهم حول الموضوع بين الطرفين .
 محطة الشالجية كحرم كمركي.وتمت المباشرة بأستخدام  .3

53 

شراء جهاز فحص متنقل باالشعة السينية 

 (X – RAY  لغرض فحص البضائع )

المحملة على شاحنات السكك الحديد في 

ميناء ام قصر ولك من قبل الشركة العامة 

 لموانئ العراق

 قيد التنفيذ 3/3/5095  (2) فنيةال

اق العامة لموانئ العرتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص من قبل الشركة -
 لغرض شراء الجهاز على الموازنة التشغيلية.

تم وضع الية لتقسيم ايرادات اجهزة السونار بين الشركة العامة -
لموانئ العراق والهيئة العامة للكمارك ، وكذلك سيتم عقد اجتماع في 
وزارة المالية لهذا الغرض وتخصيص المبالغ الالزمة لشراء جهاز 

 ت المتنقل )السونار السككي( والمتابعة مستمرة.فحص الحاويا
و سوف يتم اهداء اجهزة السونار من الشركة العامة لموانئ العراق -

الى الهيئة العامة للكمارك بأنتظار موافقة االمانة العامة لمجلس 
 الوزراء.

59 

الترويج عن خدمات وامكانات الشركة 

العامة للنقل البحري لغرض االستفادة من 

خدماتها في نقل البضائع المستوردة 

 للعراق

 تم الترويج عن حموالت البواخر من قبل الشركة العامة للنقل البحري منجز 3/3/5095 (2) فنيةال

55 

التنسيق بين وزارة الزراعة والموانئ 

العراقية الستيراد اجهزة متخصصة 

 لتفريغ الحيوانات الحية

 منجز 3/3/5095 (2) فنيةال
ضوابط من قبل وزارة الزراعه وتعميمها على الموانئ تم وضع 

 والطيران المدني لغرض ابالغ الناقلين بموجبها

52 
استكمال متطلبات فتح منفذ مندلي 

 الحدودي
 منجز 9/7/5095 (7) الوطنية

تم التاكيد على الجهات المعنية لتنفيذ التزاماتها في المنفذ وانجز 
 العمل بها.
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 المالحظات الموقف الحالي تاريخه رقم االجتماع تنفيذ القرارمتابعة  ت

57 

عقد اجتماعات شهرية او فصلية بين 

الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية 

ورابطة مكاتب وشركات السفر والسياحة 

 في العراق

 مرة واحدة فقطلمنفذ  9/7/5095 (7) الوطنية
للخطوط الجوية العراقية تم عقد اجتماع واحد بين الشركة العامة 

 ورابطة شركات السفر والسياحة في العراق.

53 
معالجة الظواهر السلبية المتعلقة بالسالمة 

 المرورية في العراق
 التنفيذ قيد  52/3/5095 (3الوطنية )

تم التعميم على مديرية المرور العامة وامانة بغداد والبلديات 

 والطرق والجسور.

59 

وساعات ايام العمل  موائمة االجراءات

في المنافذ الحدودية بين العراق والدول 

 المجاورة

 غير منفذ 53/7/5095 (3) لفنيةا

اجابت دائرة العالقات االقتصادية الخارجية /وزارة التجارة بطبيعة -
 عمل المنافذ الحدودية لدول جوار العراق وكما ياتي:

نفذ /: مالكويت: متوقف حاليا     سوريا: متوقف حاليا   / السعودية 
ساعات يوميا    3: معدل ايرانساعات يوميا    5صفوان معدل -العبدلي
ساعة ولكن في الوقت الحالي متوقف    59:معدل ساعات العمل االردن
 ساعة يوميا وعلى مدار السنة. 59: معدل ساعات العمل تركيا

 الكمارك العراقية تعمل بوجبة واحدة.-

30 

االنظمة االلكترونية لغرض القضاء  اتباع

على الظواهرالسلبية الموجودة في 

الموانئ العراقية ولكافة الجهات العاملة 

 فيها

 منجز 9/95/5095 (9الوطنية )

تم اعداد مشروع قانون نافذة التجارة الدولية الواحدة لغرض 

وارسل الى االمانة العامة لمجلس  تطبيق االنظمة االلكترونية

وتمت احالته الى مجلس شورى الدولة وتمت مناقشته بتاريخ الوزراء 
 52/9/5097و  99/9و 93/7و 99/2و 92/99/5092

39 
الزام كافة المستوردين استخدام الموانئ 

 العراقية بدالً من موانئ الجوار
 9/95/5095 (9الوطنية )

تمت مصاقة مجلس 

 الو راء على التوصياك

 النقل بموجب االمر الوزاري تم تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير

حول الموضوع وعقدت اربعة  3/9/5092في  2295 المرقم

وصادق  55/9/5097اجتماعات واصدرت توصياتها النهائية بتاريخ 
 .3/3/5097عليها مجلس الوزراء في 

35 

فتح خطوط مالحية مباشرة بين موانئ 

العالم والموانئ العراقية من قبل الشركة 

 البحريالعامة للنقل 

 قيد التنفيذ 9/95/5095 (9الوطنية )

 

تم مفاتحة النقل البحري وقد وردتنا االجابة باستعداد الشركة لنقل 

 اي حمولة مطلوبة بأتجاه الموانئ العراقية.

تم فتح خط بحري بين الصين وام قصر من قبل الشركة العامة لموانئ -
 العراق .
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 تاريخه االجتماعرقم  متابعة تنفيذ القرار ت

الموقف 
 المالحظات الحالي

33 
انشاء المدن الخزنية للبضائع خارج مدينة بغداد ومراكز 

 المحافظات

 (9الوطنية )
 (93الوطنية )

9/95/5095 
5/95/5092 

قيد 

 التنفيذ

تم تعميم التوصية والزالت االجراءات في بدايتها وتم التأكيد على 
والمتابعة مستمرة من قبل االمانة التنفيذية الجهات المعنية لعدة مرات 

 للجنة الوطنية.

39 
 

فرض التامين الشامل على كافة السيارات ضد جميع -1

 انواع المخاطر

فرض التامين االلزامي على كافة المحال واالسواق -2

 والمخازن التجارية ضد جميع انواع المخاطر

 (9الوطنية )
 (9الوطنية )
 (99الوطنية )

9/95/5095 
9/95/5095 

50/5/5097 
 م جل

لم تحصل موافقة ديوان التامين لعدم توفر االمكانيات في الوقت 
 الحاضر.

 903تمت مفاتحة وزارة المالية/مكتب الوزير لتفعيل العمل بالمادة 
 .5005لسنة  90من قانون التأمين رقم 

35 

جب بموأعادة النظر بأجور الفحص االشعاعي للبضائع المحددة 

العقد الموقع من قبل وزارة الصحة والبيئة /البيئة والبالغة 

( دينار مائة الف دينار لكل شاحنة نقل ألرتفاعها 111,111)

بشكل كبير جداً ولتأثيرها السلبي على أقتصاد البلد وتسببها 

بزيادة األعباء على المستهلك ، ويتم ذلك من خالل أجراء تحليل 

لة حص الحقيقية وتحديد األجور المعقوحسابي دقيق لتكاليف الف

 على ضوئها.

 53/3/5092 (90الوطنية)
قيد 

 التنفيذ

 
 

لم يحسم االمر لحد االن من قبل وزارة الصحة والبيئة لوجود 
 مفاوضات مع المستثمر لغرض تخفيض المبلغ والمتابعة مستمرة.

 
 
 

32 

أعمام كافة جداول التعرفة الكمركية وتعديالتها والضوابط 

بشكل دوري على وزارة التجارة / دائرة العالقات 

االقتصادية الخارجية ووزارة الداخلية / المديرية العامة 

للمنافذ الحدودية لغرض أعمامها على الملحقيات التجارية 

العراقية في الخارج وكذلك المنافذ الحدودية لضرورة أن 

 تكون تلك الجهات على علم وأطالع مستمر بهذه الجداول.

 تمت مفاتحة الهيئة العامة للكمارك وقامت بالتعميم فعالً. منجز 9/3/5092 (99لوطنية)ا

37 

من قانون الموازنة االتحادية  34اعادة النظر بالمادة 

باالعفاءات الممنوحة لدوائر الدولة عند أعداد قانون الموازنة 

، وذلك كون هذا الموضوع يتعلق بشكل  2117المالية لعام 

بالمواطن المستهلك والصناعات الوطنية وكذلك مباشر 

الزراعة مع ضرورة مراعاة تعظيم موارد الدولة وتعميق 

 مفهوم أقتصاد السوق .

 9/3/5092 (99الوطنية)
تم غلق 
 الموضوع

تمت مخاطبة وزارة التخطيط /مكتب الوزير واجابت بتأكيد النص 
 القانوني وعدم الحاجة ألعادة النظر به.
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33 

إضافة النلا اك الكمر ية ضمن ساحاك 

التبادل التجار  المزمع انلاؤها حول 

 مدينة قغداد .

 قيد التنفيذ 9/3/5092 (99الوطنية)

 تمت مفاتحة كل من :
 الهيئة العامة للكمارك

 الدائرة الفنية/وزارة النقل
 الشركة العامة للنقل البري

لغرض دراسته والتنسيق بشكل معمق وتزويدنا براي وزارتي المالية والنقل 
 والمتابعة مستمرة.

39 

توفير المستلزماك الضرورية ل مل 

موظفي الكمارك في المنافذ الحدودية 

والنقا  الكمر ية في مدا ل مدينة قغداد 

لتمكينهم من أداء واجباتهم على افضل 

وقظروف إنسانية و بي ية منصفة  وج 

قالنظر للجهود المضنية التي يقومون 

 قتقديمها يوميا .

 تمت مخاطبة وزارة المالية/مكتب الوزير. قيد التنفيذ 9/3/5092 (99الوطنية)

90 

تحويل موقع محطة سكك حديد أقو غريب 

قرب عكر وف الى مخا ن  مر ية لكونها 

الحديد  ارج قغداد ومرقو ة قالسكك 

وقريبة من الطريق السريع لغرض تسهيل 

تسويق البضائع اليها ألغراض الترسيم 

 الكمر ي .

 9/3/5092 (99الوطنية)
نفذ بسبب عدم توفر لم ي

 التخصيص المالي

 تمت مفاتحة كل من :
 الهيئة العامة للكمارك

 الدائرة الفنية/وزارة النقل
 الشركة العامة للسكك الحديد

الكمارك ربط مخازن كمارك المنطقة الوسطى في خان ضاري طلبت هيئة -
 بخط فرعي للسكك الحديد.

99 

 

تدعم اللجنة الوطنية لتسهيل النقل 

والتجارة عمل الهيئة )هيئة السياحة( 

وأهدافها في تشجيع وزيادة الفعاليات 

السياحية وتنشيطها في العراق لما له من 

أهمية كبيرة في دعم االقتصاد الوطني 

تنشيط وتحفيز القطاعات الخدمية و

واإلنتاجية األخرى في البالد وزيادة 

 إنتاجيتها.

 منجز 9/3/5092 (99الوطنية)

 تمت مفاتحة وزارة السياحة والثقافة واالثار/هيئة السياحة.
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95 

وزارة المالية تنفيذ مشروع اإليعاز الى 

الترفيقة االلكترونية في الكمارك العراقية 

بأسلوب التشغيل المشترك أو االستثمار 

لكونها من األساليب الحديثة في العمل 

الكمركي وتساهم بشكل كبير جداً في 

تسهيل اإلجراءات وتسويق البضائع من 

المنافذ الحدودية الى المخازن الكمركية 

وبية والشمالية وغيرها الوسطى والجن

والقضاء على مشكلة تكدس شاحنات 

البضائع في المنافذ الحدودية وعند مداخل 

 مدينة بغداد .

 منفذ  لم 9/3/5092 (99الوطنية)

 تمت مخاطبة وزارة المالية /مكتب الوزير والمتابعة مستمرة. -
وتم تشكيل لجنة لدراسة مشروع التتبع االلكتروني للبضائع في  -

 العامة لمجلس الوزراء مؤخرا".االمانة 
اعتذرت الهيئة العامة للكمارك عن تنفيذ المشروع لعدم توفر  -

 التخصيصات المالية .
اقترحنا على الكمارك تنفيذ المقترح باسلوب المشاركة او االستثمار  -

 مع الشركات المتخصصة.

93 

تحديد موازنة تشغيلية خاصة باألمانة 

قل لتسهيل النالتنفيذية للجنة الوطنية 

والتجارة في منطقة األسكوا ضمن 

موازنة وزارة النقل كونها  قسم رأسي 

مرتبط بالسيد الوزير ، وفي حالة عدم 

أمكانية ذلك يتم األيعاز الى شركات 

الوزارة الرابحة بتمويل الموازنة السنوية 

نفيذية في توصية المطلوبة لألمانة الت

 .اللجنة الفنية 

 
 (99الوطنية)

 (97نية)الوط
 

9/3/5092 
59/95/5097 

 قيد التنفيذ
تمت مفاتحة الدائرة االدارية والمالية في وزارة النقل لغرض اتخاذ 

 مايلزم بموجبه والمتابعة مستمرة، علما" بأن االستجابة ضعيفة.

99 

أعادة النظر بقانون هيئة المنافذ الحدودية 

وجعله مقتصراً على المنافذ البرية  الجديد

 فقط.

 مؤجل 59/3/5092 (95الوطنية )

تم مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء واجابت بالتريث حاليا لحين 
اختيار رئيس الهيئة وتشكيلها ثم التنسيق معها بشأن التعديل. تم احالة 
الموضوع من قبل السيد وزير النقل الى الدائرة القانونية وتم التاكيد 

، حيث اعلمتنا  9/3/5097الهيئة في  عليها من قبلنا بعد ان تم تشكيل
هيئةالمنافذ الحدودية بانها اعدت تعليمات لتنفيذ القانون بالتنسيق مع 

 وزارة النقل  وهي في مرحلة التشريع من قبل مجلس الوزراء.
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 المالحظات الموقف الحالي تاريخه رقم االجتماع متابعة تنفيذ القرار ت

95 

الوزراء بإخراج التوصية الى مجلس 

الكيانات األمنية من الموانئ والمطارات 

 وجعلها مناطق محرمة

 59/3/5092 (95الوطنية )
تمت احالة الموضوع من 
قبل السيد الوزير الى 
 الدائرة القانونية

تم مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت تحديد الكيانات 
وتم احالة الموضوع الى الدائرة القانونية في وزارة النقل حسب  االمنية

 هامش السيد الوزير.

 

92 

نقل دوائر الضريبة ونشاطاتها الى خارج 

المطارات والموانئ وأن تقوم بفرض 

الضرائب على التجار بعد وصول البضائع 

 الى المستفيد النهائي .

 

 (95الوطنية )
 (95الوطنية )

59/3/5092 
55/5/5097 

 نفذلم ي
 

 تم مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت رأي وزارة المالية
ولم تحصل موافقة وزارة المالية وتم عرض الموضوع مجددا" على 

 وقررت: 95اللجنة الوطنية بأجتماعها 
التأكيد على وزارة المالية بضرورة استخدام األنظمة االلكترونية 

االلكتروني في احتساب وجباية الضرائب في الموانئ الحديثة والدفع 

والمطارات والمنافذ الحدودية البرية وكذلك الرسوم الكمركية من اجل 

ا بان علم تقليل اإلجراءات وتقليص الفترة الزمنية الالزمة إلنجازها.
 وزارة المالية قد اعتذرت عن تنفيذ التوصية.

97 

العراقية أن يكون عمل المطارات والموانئ 

مع عمل الكمارك تحت سقف واحد 

ومواكبة المسيرة العلمية بإدخال نظام 

 الجباية األلكترونية الحديثة

 قيد التنفيذ 59/3/5092 (95الوطنية )

لتشكيل لجان مشتركة تم مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء 
ولم تحصل موافقة وزارة المالية وتم  المالية والنقلبين وزارة 

راح من قبلنا لتشكيل لجان تنسيقية مشتركة في كل ميناء او اقت
مطار وحصلت موافقة السيد الوزير وتم تعميمها على الموانئ 
والطيران المدني ، و تم احالة الموضوع الى هيئة المنافذ 

 الحدودية المستحدثة لتنفيذ التوصية.
 

93 
مراجعة التشريعات والقوانين التي تشكل 

 التجارةعقبة في نمو 
 قيد التنفيذ 59/3/5092 (95الوطنية )

تم مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت رأي وزارة التجارة 
وتم تزويد االمانة العامة بقائمة بالقوانين المطلوبة ومفاتحة الوزارات 
والجهات المعنية بها وتم اصدار امر وزاري من قبل وزارة النقل 

ون النقل اضافة الى قيام وزارة التجارة بتشكيل لجنة لمراجعة قان
 بمراجعة العديد من القوانين.
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99 

األمانة العامة لمجلس الوزراء   التوصية الى

للتأكيد على كتابها المرقم بالعدد 

 31/11/2114في  2/2/44/36673ق/

حول موضوع إستيفاء أجور ورسوم من قبل 

محافظتي واسط والبصرة على البضائع 

الداخلة عبر المنافذ الحدودية حيث ال زالت 

المحافظتين مستمرتين بإستيفاء هذه الرسوم 

 .واألجور 

 منفذ لم 59/3/5092 (95نية )الوط

تم مفاتحة االمانة العامة لمجلس الوزراء واجابت بمخالفة المحافظات 
اوالً( من الدستور وكذلك قرار مجلس الوزراء -53ألحكام المادة )

، وقد رفضت محافظة البصرة القرار ، اما  5095لسنة  57رقم 
 ودي.الحد محافظة واسط فقد بينت انها تستوفي الرسم خارج المنفذ

50 

التأكيد على كافة أعضاء اللجنة الوطنية 

بضرورة حضورهم أجتماعات الوطنية 

 بشكل منتظم تطبيقاً آللية عمل اللجنة الوطنية

 
 (95الوطنية )
 (97الوطنية )

59/3/5092 
29/12/2117 

 تم تعميم التوصية على كافة االعضاء منجز

59 

يؤكد على كافة الوزارات والجهات ذات العالقة 

بضرورة األلتزام بتوجيهات األمانة العامة 

لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان بكتابها 

الفقرة  6/6/2116في  15634المرقم بالعدد 

( التي نصت على ) ضرورة االلتزام 3)

بتوصيات اللجنة الوطنية والتعاون معها لتنفيذ 

 ة لها ( . المهمات الموكل

 
 (95الوطنية )
 (97الوطنية )

59/3/5092 
29/12/2117 

 قيد التنفيذ
تم تعميم التوصية على الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة 

 والمحافظات كافة.

55 

لسنة  52تعديل قانون التأمين األلزامي  رقم 

ليشمل كافة األضرار التي تتعرض لها 1981

ولكافة األطراف المركبات واالشخاص 

المشتركة بالحادث أي يتحول إلى تأمين شامل 

ملزم يغطي كافة األضرار البشرية والمادية عند 

حصول حادث للمركبة كما هو معمول به في 

 دول العالم المتقدمة.

 
 (99الوطنية )
 

 
50/5/5097 

 

 لم ينفذ

 

 

 بموجبلغرض اتخاذ مايلزم تم رفع المقترح الى وزارة المالية اوالً 

والمتابعة  2115( لسنة 11( من قانون التأمين رقم )113المادة )

اال ان الوزارة لم توافق على ذلك بسبب الظروف الحالية التي مستمرة 

 .يمر بها البلد
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53 

اعادة العمل بنظام عدادات سيارات 

االجرة في مدينة بغداد ومراكز 

المحافظات من خالل تعديل القانون رقم 

او اعداد مشروع قانون  1983لسنة  45

جديد ينسجم مع التطورات الحاصلة في 

العراق والعالم )مقترح االمين التنفيذي 

 للجنة الوطنية(

 قيد التنفيذ 57/9/5092 (93الفنية )

الخاص المقترح بموجب كتابها المرقم رفضت الشركة العامة ألدارة النقل -

 .7/11/2116في  15318

قدم االمين التنفيذي مذكرة الى السيد وزير النقل لغرض تبني المقترح من -

 قبل وزارة النقل بأعتبارها الجهة المختصة بالموضوع.

بعد حصول موافقة السيد الوزير تمت احالته الى الدائرة القانونية في الوزارة -

 .31/11/2116في  319مذكرتنا المرقمة بموجب 

بتشكيل لجنة  25/1/2117في  4318/7418صدر االمر الوزاري المرقم -

للغرض اعاله برئاسة السيد مدير عام النقل الخاص وعضوية ممثلين عن 

الدائرة القانونية في النقل واالمانة التنفيذية ومديرية المرور العامة وامانة 

 شركة نقل المسافرين.بغداد ووزارة التجارة و

59 

التوصية الى اللجنة الوطنية بالموافقة على 

تفعيل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة 

ان يكون  1998لسنة  192المنحل رقم 

على النشاطات االقتصادية التأمين 

والبضائع ووسائل النقل كافة داخل العراق 

في المرحلة الحالية ومنع التعامل مع 

جلة غير مسشركات تأمين اجنبية للتأمين 

داخل العراق وذلك من اجل دعم وتشجيع 

شركات التأمين العراقية العامة والخاصة 

ولحين تحسن ورفع كفاءة األداء لها بما 

معايير الدولية ومن اجل عدم ينسجم مع ال

الحاق الضرر بالجهات المؤمن لها وكذلك 

من اجل تعزيز المنفعة االقتصادية للبالد 

بدال ً من شركات التأمين األجنبية خارج 

 العراق . 

 منجز 55/5/5097 (95الوطنية )

 

 تمت مفاتحة وزارة المالية/مكتب الوزير-

في  333/ديوان التامين المرقم ورد كتاب تعميم من وزارة المالية -
بعدم التامين خارج العراق مباشرة على االشخاص او  57/9/5097

وحصرها في الشركات الوطنية العامة  اموال موجودة داخل العراق
 والخاصة والمرخصة باجازة من ديوان التامين.
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 المالحظات الحاليالموقف  تاريخه رقم االجتماع متابعة تنفيذ القرار ت

55 

معالجة المشاكل والسلبيات الموجودة 

في نقطة كمرك الصفرة بما يؤدي الى 

تسهيل وتسريع اإلجراءات وتقليل 

 معاناة التجار وسواق الشاحنات .

 

 قيد التنفيذ 55/5/5097 (95الوطنية )

تمت مفاتحة وزارة المالية لغرض التنسيق مع الجهات ذات -

المشاكل والسلبيات الموجودة في نقطة كمرك العالقة لمعالجة 

الصفرة بما يؤدي الى تسهيل وتسريع اإلجراءات وتقليل معاناة 

 التجار وسواق الشاحنات .

 

52 

التعاون والتنسيق بين وزارة المالية / 

هيئة الكمارك ووزارة التجارة والجهاز 

المركزي لالحصاء وزيادة التعاون فيما 

بينها ألعداد بيانات واحصائيات 

التجارة الخارجية للعراق واعداد بيانات 

دقيقة ومفصلة عنها فصليا" وسنويا" 

 .بأتباع األنظمة االلكترونية 

 تمت مفاتحة الجهات المعنية لغرض تنفيذ القرار.- قيد التنفيذ 55/5/5097 (95الوطنية )

57 

أ / حصلت الموافقة على مقترح األمين 

( 11التنفيذي بتوزيع مقاعد التدريب عدد )

ة منظمة قعلى الجهات التالية وعلى نف

االسكوا للمشاركة في ورشة العمل 

التدريبية التي ستنظم في بيروت حول 

 : الدولية الواحدةنافذة التجارة 

 (1العدد )  هيئة المنافذ الحدودية  -9

وزارة المالية ) كمارك + ضرائب  -11

 (2العدد )تأمين (  او

وزارة النقل ) الموانئ + الطيران  -11

 ( 2العدد )المدني ( 

وزارة التجارة ) استيراد وتصدير (  -12

 (1العدد )

 (1العدد ) البنك المركزي العراقي  -13

طرة والسيوزارة التخطيط ) التقييس  -14

  (1العدد ) النوعية(

 (1العدد )  وزارة الصحة والبيئة  -15

 (1العدد )           وزارة الزراعة -16

 
 (92الوطنية )
 (97الوطنية )

 
30/90/5097 
59/95/5097 

 منجز

في  30507تمت مفاتحة الجهات ذات العالقة بموجب كتابنا المرقم 
لتزويدنا باسماء مرشحيهم للمشارة في ورشة العمل  90/90/5097

 التدريبية.
تمت مفاتحة منظمة االسكوا/ وكيل االمين التنفيذي للجنة االقتصادية 

ورشة عمل تدريبية في  واالجتماعية لغربي آسيا)اسكوا( لتنظيم
 بيروت لعشرة مشاركين .

وكذلك  9/9/5093في  532/5339صدر االمر الوزاري المرقم 
وتمت  99/9/5093في  950/2599االمر الوزاري المرقم 

مشاركة السادة اعضاء اللجنة الوطنية مع السادة مرشحي الوزارات 
 97/9/5093-92في ورشة العمل التدريبية في بيروت بتاريخ 
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لغرض اطالع السادة أعضاء ب / 

اللجنة الوطنية على اخر التطورات 

العالمية في نظام نافذة التجارة الدولية 

الواحدة ، تفاتح منظمة االسكوا التابعة 

( 11ة )لألمم المتحدة لغرض مشارك

من السادة أعضاء اللجنة الوطنية في 

ورشة العمل التدريبية المشار اليها انفاً 

وتتحمل الشركة العامة لموانئ العراق 

التابعة لوزارة النقل كافة نفقات ايفادهم 

الى بيروت لهذا الغرض وذلك إضافة 

الى العدد المخصص في الفقرة )أ( 

 أعاله .

 

 

 

53 

تشكل لجنة فرعية لتسهيل النقل والتجارة 

بين العراق واألردن من السادة المذكورين 

 في ادناه :

حماد جوهان / ماهر الدكتور  -12

 وكيل –الوكيل الفني لوزارة التخطيط 

 وزارة المالية وكالة/رئيساً 

مدير عام الهيئة العامة للكمارك /  -13

 .  -عضو  -وزارة المالية 

مدير عام العالقات التجارية  -14

عضو  -الخارجية / وزارة التجارة 

- . 

مدير عام الدائرة الفنية / وزارة  -15

 . -عضو  - النقل

مدير عام الشركة العامة للنقل  -16

 . -عضو  -البري / وزارة النقل 

 قيد التنفيذ 30/90/5097 (92الوطنية )

في  33953المعنية بكتابنا المرقم تمت مفاتحة الجهات 
لتزويدنا باسماء مرشحيهم وتم استكمال الترشيحات  92/99/5097

 وحالياً في مرحلة صدور االمر الوزاري.
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مدير عام السيطرة النوعية/الجهاز  -17

المركزي للتفتيش والسيطرة 

 .-عضو- النوعية/وزارة التخطيط

 -دير عام من وزارة الداخلية م -18

 . -عضو 

 -مدير عام من وزارة الزراعة  -19

 . -عضو 

مدير عام من وزارة الصحة والبيئة  -21

 . -عضو  -

مدير عام من وزارة السياحة  -21

 . -عضو  -واالثار 

 -مدير عام من هيئة المنافذ الحدودية 

 . -عضو 

 
 
 

59 

لغرض اطالع السادة أعضاء اللجنة 

الوطنية ميدانياً على المشاكل والمعوقات 

 والممراتالتي تواجهها الموانئ العراقية 

المالحية يومياً وطبيعة عملها ونشاطاتها 

وكذلك الجهات العاملة داخل الموانئ ، 

 لذا تقرر ما يأتي :

يكون مكان االجتماع القادم للجنة  أ  /

( في ميناء ام قصر في 17الوطنية رقم )

 محافظة البصرة .

تقوم الشركة العامة لموانئ العراق ب / 

عضاء بحرية أل –بتنظيم جولة نهرية 

اللجنة الوطنية في شط العرب والمياه 

اإلقليمية وصوالً الى الموانئ البحرية 

 على احدى وحداتها البحرية .

تتحمل الشركة العامة لموانئ العراق ج / 

التابعة لوزارة النقل كافة تكاليف ايفاد 

ونقل السادة أعضاء اللجنة الوطنية مع 

 -موظفي األمانة التنفيذية من بغداد 

بغداد بواسطة الطائرة وكذلك  –صرة الب

رية اإلقامة والضيافة والجولة النه

 والبحرية في محافظة البصرة .

 
 (92الوطنية )
 (97الوطنية )

30/90/5097 
59/95/5097 

 منجز

 93/95/5097في  32933/9759صدر االمر الوزاري المرقم -
االمانة بايفاد كل من السادة اعضاء اللجنة الوطنية وموظفي قسم 

 التنفيذية للجنة الوطنية الى البصرة.
( في ميناء ام قصر في محافظة 97ية )عقد اجتماع اللجنة الوطنتم  -

 59/95/5097البصرة بتاريخ 
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 المالحظات الموقف الحالي تاريخه رقم االجتماع القرار او التوصية او فريق العمل ت

20 

تقرير مفصل تقوم الشركة العامة لموانئ العراق بإعداد 

بالمشاكل والمعوقات التي تواجهها في عملها مع اقتراح 

الحلول المناسبة ، ي قدم الى اللجنة الفنية لتسهيل النقل 

والتجارة لغرض دراسته وبحثه باجتماعها القادم ورفع 

التوصيات المناسبة الى اللجنة الوطنية وبشكل خاص ما 

موانئ في ال يتعلق بالبضائع التالفة والمرفوضة المكدسة

وكذلك السكراب وتطوير وتنظيم الطرق والشوارع 

والساحات المؤدية والمحيطة بالموانئ مع التأكيد على 

( المأخوذ باجتماعيها الرابع 6قرارات اللجنة الفنية رقم )

عشر والثالث وقرار اللجنة الوطنية باجتماعيها الثالث عشر 

 والثاني .

 (97الوطنية )
 

 االنجا قيد  59/95/5097

تمت مخاطبة الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا 
 .53/9/5097في  7209المرقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

تكليف السيد رئيس اللجنة الفنية بعقد اجتماع موسع بين 

وزارة التجارة والنقل البري والسكك الحديد والموانئ 

وشركة نافذ للخدمات اللوجستية لبحث موضوع أجور دخول 

الشاحنات الى الموانئ وتقديم تقرير مع المقترحات الى 

اللجنة الفنية باجتماعها القادم لغرض دراسته ورفع 

 التوصيات المناسبة الى اللجنة الوطنية .

 
 (97الوطنية )
 

 سيتم تحديد الموعد الحقا" قيد االنجا  59/95/5097

25 
تقوم األمانة التنفيذية بإعداد وطبع التقرير السنوي للجنة 

بالسرعة الممكنة وعلى غرار التقارير  2117الوطنية لعام 

 ( . 2116 – 2115 – 2114 - 2113السابقة لألعوام ) 

 
 (97الوطنية )
 

  5097تم انجاز التقرير السنوي لعام / منجز 59/95/5097

23 
ة بالية تنظيم عمل اللجنة الوطنيالتأكيد على ضرورة االلتزام 

وتطبيق كافة فقراتها من قبل جميع أعضاء اللجنتين الوطنية 

 والفنية .

 
 (97الوطنية )
 

 منجز 59/95/5097
تمت مخاطبة كل من السادة اعضاء اللجنة الوطنية وكذلك 

في  7757السادة اعضاء اللجنة الفنية بموجب كتابنا المرقم 
59/9/5093 

 المالحظات الموقف الحالي تاريخه رقم االجتماع  تنفيذ القرارمتابعة  ت

20 

تقوم الشركة العامة لموانئ العراق بإعداد تقرير مفصل 

بالمشاكل والمعوقات التي تواجهها في عملها مع اقتراح 

الحلول المناسبة ، ي قدم الى اللجنة الفنية لتسهيل النقل 

القادم ورفع والتجارة لغرض دراسته وبحثه باجتماعها 

التوصيات المناسبة الى اللجنة الوطنية وبشكل خاص ما 

يتعلق بالبضائع التالفة والمرفوضة المكدسة في الموانئ 

وكذلك السكراب وتطوير وتنظيم الطرق والشوارع 

والساحات المؤدية والمحيطة بالموانئ مع التأكيد على 

لرابع ( المأخوذ باجتماعيها ا6قرارات اللجنة الفنية رقم )

عشر والثالث وقرار اللجنة الوطنية باجتماعيها الثالث عشر 

 والثاني .

 (97الوطنية )
 

 قيد االنجا  59/95/5097

تمت مخاطبة الشركة العامة لموانئ العراق بموجب كتابنا 
 .53/9/5097في  7209المرقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

تكليف السيد رئيس اللجنة الفنية بعقد اجتماع موسع بين 

التجارة والنقل البري والسكك الحديد والموانئ  وزارة

وشركة نافذ للخدمات اللوجستية لبحث موضوع أجور دخول 

الشاحنات الى الموانئ وتقديم تقرير مع المقترحات الى 

اللجنة الفنية باجتماعها القادم لغرض دراسته ورفع 

 التوصيات المناسبة الى اللجنة الوطنية .

 
 (97الوطنية )
 

 سيتم تحديد الموعد الحقا" قيد االنجا  59/95/5097

25 
تقوم األمانة التنفيذية بإعداد وطبع التقرير السنوي للجنة 

بالسرعة الممكنة وعلى غرار التقارير  2117الوطنية لعام 

 ( . 2116 – 2115 – 2114 - 2113السابقة لألعوام ) 

 
 (97الوطنية )
 

  5097تم انجاز التقرير السنوي لعام / منجز 59/95/5097

23 
التأكيد على ضرورة االلتزام بالية تنظيم عمل اللجنة الوطنية 

وتطبيق كافة فقراتها من قبل جميع أعضاء اللجنتين الوطنية 

 والفنية .

 
 (97الوطنية )
 

 منجز 59/95/5097
تمت مخاطبة كل من السادة اعضاء اللجنة الوطنية وكذلك 

في  7757اعضاء اللجنة الفنية بموجب كتابنا المرقم السادة 
59/9/5093 



 122  7102التقرير السنوي للجنة الوطنية العراقية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا لعام / 

 

 فرق ال مل: متاق ة تنفيذ ثانيا"

 المالحظات الموقف الحالي تاريخه رقم االجتماع القرار او التوصية او فريق العمل ت

9 

فريق عمل ألعداد مشروع قانون تشكيل 

 بموجب االمر ية الواحدةدولالالتجارة نافذة 

 . 2116( لسنة 41الديواني رقم )

 ( الفنية2)
 ( الوطنية90)

3/3/5095 
53/3/5092 

 منجز
تم انجاز مشروع القانون وارسل الى االمانة العامة لمجلس الوزراء وتمت احالته 

          99/2/5097و  92/99/5092دولة ومناقشته بتاريخ الى مجلس شورى ال
 .52/9/5097، 99/9/5097،  93/7/5097و 

5 

فريق عمل لبحث امكانية توحيد تشكيل 

موانئ والمنافذ الجهات الفاحصة في ال

الحدودية والية الفحص وتحديد الجهة 

صاحبة القرار في اصدار القرار النهائي 

 في صالحية دخول وخروج البضائع.

 ( الفنية5) 
 ( الوطنية9) 

90/9/5099 
99/99/5099 

 منجز

مهمته وبين عدم امكانية توحيد الجهات الفاحصة ألختالف انجز فريق العمل 
اختصاصاتها ومرجعيتها وتم التعويض عنه بمقترح انشاء مختبرات في المنافذ 
الحدودية بأسلوب االستثمار مقدم من قبل االتحاد العام للغرف التجارية ، الجهة 

يذ تنف صاحبة القرار النهائي في دخول وخروج البضائع هي الكمارك، وسيتم
 المقترح من قبل هيئة المنافذ الحدودية بأسلوب االستثمار.

3 

فريق عمل لوضع خارطة طريق لتنفيذ 

المعامالت و قانون التوقيع االلكتروني

 2112لسنة  (78)االلكترونية رقم 

 ( الفنية9)
 ( الفنية5)

93/3/5099 
93/3/5099 

 الغي
عد القانون وانشاء البنى التحتية ببينت وزارة االتصاالت بانها ماضية في تنفيذ 

 رصد التخصيصات الالزمة والداعي لتشكيل فريق عمل

9 

فريق عمل لتحديد الجهة المسؤولة عن 

اتالف المواد الغذائية و البضائع االخرى 

التالفة و المرفوضة او المتروكة المكدسة 

منذ فترة طويلة في الموانئ و المنافذ 

 منهاكيفية التخلص و  الحدودية

 ( الوطنية5) 
 ( الوطنية93)

90/9/5099 
5/95/5092 

 منجز

اكمل فريق العمل مهامه وزودنا بالتقرير النهائي لفريق العمل مع جرد بالمواد 

الموجودة والمقترحات تم عرض التقرير اعاله في اجتماع اللجنة الفنية الثالث عشر 

ثم  5/12/2116بتاريخ واللجنة الوطنية الثالث عشر 27/9/2116المنعقد بتاريخ 

وتمت مفاتحة وزارة المالية /مكتب  21/12/2116اللجنة الفنية الرابع عشر في 

 .والمتابعة مستمرة الوزير ألتخاذ االجراء المناسب بموجب قانون الكمارك

5 

فريق عمل الستحداث حرم كمركي خارج 

ميناء ام قصر لخزن البضائع المتروكة 

 .لفترات طويلة

 منجز 30/9/5099 ( الفنية3)

انجز فريق العمل مهمته وتم تخصيص الموقع المرشح كحرم كمركي 
ام قصر العائدة  7مقاطعة  90/90(دونم ضمن القطعة المرقمة 9335بمساحة)

المتابعة مستمرة من قبلنا وبالتنسيق مع الدوائر  للشركة العامة لموانئ العراق و

 المالية لغرض اصدار بيان كمركي من قبل وزارة المعنية

2 

فريق عمل لالعداد القامة ورشة عمل في 

بغداد للحد من انبعاثات غاز ثاني اوكسيد 

 الكاربون الناتج عن النقل البري

كتاب االمانة 
 التنفيذية لتسهيل
النقل والتجارة 

 95995المرقم 

 مؤجل 2/5/5099
 لعدم توفر التخصيصات المالية الالزمة ولعدم ورود بحوث كافية تم تاجيل

 الورشه الى اشعار اخر

7 

فريق عمل ألعادة النظر في تصنيف 

التجار باتجاه التخصص و زيادة الخبرة 

 . وتشجيع المنافسة الحقيقية

 منجز 9/9/5095 ( الوطنية2)

انجز العمل وتم العمل بموجبه من قبل اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة 
قبل اللجان الخاصة لكل غرفة تجارة في التجارة حيث ان تصنيف التجار يتم من 

 المحافظات وحسب الكفاءة المالية والنشاط التجاري والزال العمل مستمرا".
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3 
فريق عمل متابعة اتفاقية النقل متعدد 

 الوسائط للبضائع بين الدول العربية
 قيد العمل 9/7/5095 ( الوطنية7)

 قواعد مزاولة نشاط النقل متعددتم تكليف الدائرة القانونية /وزارة النقل بوضع 
نسيق مع المتابعة مستمرة من قبلنا وبالت الوسائط للبضائع وعقد النقل ووثيقة النقل.

 وهي الفنية والعقود والتراخيص الدوائر المعنية

9 

فريق عمل وضع التعديالت الالزمة على 

  2111( لسنة 4البيان الكمركي رقم )

ً الستيفاء مبالغ مكررة  س على نفتجنبا

 البضاعة

 منجز 53/95/5099 ( الفنية5)
تم انجاز العمل ورفع مقترح تعديل القرار الكمركي من قبل الكمارك والمناطق 

 .السيد وزير المالية وتم اصدار البيان الكمركي من قبلالحرة 

90 

فريق عمل هواتف الطرق الخارجية لتنفيذ 

منظومة هواتف طوارئ للطرق الخارجية 

لمتطلبات اتفاق الطرق الدولية في تنفيذاً 

المشرق العربي الذي صادقت عليه 

جمهورية العراق بموجب القانون رقم 

 .2117( لسنة 53)

 قيد ال مل 59/9/5095 ( الفنية7)

تم عقد عدة اجتماعات للفريق والعمل مستمر بالتنسيق مع وزارة االتصاالت 

ص رقم هاتف نقال ثالث لتخصي وهيئة االتصاالت واالعالم والدوائر االخرى

مراتب ، وتمت مفاتحة مستشارية االمن الوطني من قبل هيئة االعالم 
واالتصاالت ألضافة االمانة التنفيذية لعضوية اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء 

 لهذا الغرض.

99 

فريق عمل توحيد االجراءات والضوابط 

والتعليمات الخاصة باالستيراد والتصدير 

 الحدودية مع اقليم كردستانوالمنافذ 

 قيد ال مل 9/7/5095 الوطنية (7) 
بتشكيل فريق  12/3/2117في  1166/11673تم اصدار االمر الوزاري المرقم 

 .13/7/2117العمل وتم عقد االجتماع االول بتاريخ 

95 

لجنة للتحقق من المعلومات الواردة من 

ملحقيتنا التجارية في دبي حول عزوف 

استخدام الموانئ العراقية جار عن حالت

والمشكلة بناءا على طلب األمانة العامة 

 لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية

 الوطنية (9) 
 ( الوطنية99)
 ( الوطنية95)

 
9/95/5095 

55/5/5097 
 منجز

بتشكيل اللجنة برئاسة معالي  8/9/2116في  6612صدر االمر الوزاري المرقم 

وتشكيل فريق عمل للتحقق  99/99/5092عقد االجتماع االول يوم  وزير النقل

والثالث  2/5/5097ميدانياً عن عمل الموانئ وتم عقد االجتماع الثاني بتاريخ 
 .55/9/5097وتم عقد االجتماع الرابع بتاريخ  50/5/5097

وصادقت اللجنة الوطنية  55/9/5097اصدرت اللجنة توصياتها النهائية بتاريخ 
وتم رفعها الى االمانة العامة لمجلس الوزراء  55/5/5097توصياتها بتاريخ على 

 .3/3/5097حيث صادق مجلس الوزراء على التوصيات بجلسته المنعقدة بتاريخ 

93 

فريق عمل انشاء وفتح مراكز لالسعاف 

 الفوري على الطرق الخارجية

التأكيد على كل من وزارة الصحة 

والمحافظات كافة إليالء موضوع فتح 

وتجهيز مراكز لألسعاف الفوري على 

الطرق الخارجية أهمية بالغة من خالل 

تأمين مكان مناسب لهذه المراكز وتجهيزها 

بالعاملين المتخصصين وسيارات اإلسعاف 

 (7الوطنية )
 (95الوطنية )

9/7/5095 
55/5/5097 

 بسبب تم تعديله
رفض الهيئة 
العامة للطرق 
 والجسور

تم عقد عدة اجتماعات لفريق العمل برئاسة االمين التنفيذي وتم االتفاق على تنفيذ 
المراكز بواسطة المستثمرين في محطات االستراحه وان يتم االتفاق على 

والمواصفات بين الطرق والجسور والصحة والمرور لكن الطرق المخططات 
 والجسور رفضت المقترح لعدم امكانية تعديل عقود االستثمار.

 وتمت التوصية بان يتم تنفيذ المراكز عن طريق الموازنة المالية للدولة.
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ووسائل االتصاالت مع اعالم المحافظات 

 والجرحى.بأعداد الوفيات 

99 
فريق عمل توحيد الوثائق في المنافذ 

 الحدودية بين الكمارك والضرائب
 (90الوطنية )
 (99الوطنية )

53/3/5092 
9/3/5092 

 منجز
انجز العمل وصادقت اللجنة الوطنية على النموذج الموحد للبيان الكمركي 

 واستقطاع الضريبي مع أضافة حقل خاص بالبطاقة الوطنية.

95 

فريق عمل لتحديد المتطلبات الفنية 

تفعيل مشروع والقانونية والتعاقدية ل

 _ NONمسارات المترو باص ) 

STOP BUS  في بغداد وعلى )

طريق مطار  –مسارات )ساحة عدن 

عالوي الحلة (  –تقاطع دمشق  –المثنى 

 –الجادرية  –وكذلك ) جامعة بغداد 

شارع  –ساحة ميسلون  –الكرادة خارج 

 الجامعة المستنصرية ( –فلسطين 

 العملقيد  9/7/5095 (7الوطنية )

ومديرية المرور العامة والدائرة الفنية وشركة نقل التنسيق مستمر بين امانة بغداد -
ة النقل ألعداد الدراسة المطلوبة بما ينسجم مع التصميم المسافرين في وزار
 االساسي لمدينة بغداد.

 بتشكيل اللجنة 99/99/5092في  9259/35935صدر االمر الوزاري المرقم -
  

92 

 الفنيةلتحديد المتطلبات فريق عمل 
تطبيق نظام االسيكودا ل والماليةوالقانونية 

ASYCUDA  بأسلوب االستثمار 

 ( الفنية5)
 ( الوطنية9)
 ( الوطنية93)

93/3/5099 
99/99/5099 
5/95/5092 

المتابعة 
 مستمرة

تم تشكيل فريق العمل برئاسة مدير عام المنافذ الحدودية وعضوية ممثلين عن 
واالتصاالت والنقل والبنك المركزي وزارات المالية والتجارة والصحة والتخطيط 

 وهيئة االستثمار ولم تتم المباشره بعد.

97 

اعادة العمل بنظام عدادات فريق عمل 

سيارات االجرة في مدينة بغداد ومراكز 

 المحافظات
 قيد العمل 57/9/5092 (93الفنية )

بتشكيل لجنة لغرض  25/1/2117في  4318/7418االمر الوزاري المرقم صدر 

برئاسة السيد مدير عام النقل او تشريع قانون جديد  1983لسنة  45تعديل القانون رقم 

الخاص وعضوية ممثلين عن الدائرة القانونية في النقل واالمانة التنفيذية ومديرية 

 المرور العامة وامانة بغداد ووزارة التجارة وشركة نقل المسافرين.
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 ورش العمل والمؤتمرات : تاسعال الفصل
 

ا :   الخارجية والمؤتمرات ورش العمل ثانيا

 / االردن:والتجارة عمانورشة العمل االقليمية الخامسة لتسهيل النقل -

شةارك السيد هالل القريشي /االمين التفيذي للجنة الوطنية في ورشة العمل االقليمية الخامسة لتسهيل 

ن في عمان / االرد التي نظمت تعزيز التكامل والتواصةل االقتصادي العربيالنقل والتجارة من اجل 

بالتعاون مع وزارة  UNDPمن قبل برنامج االمم المتحدة االنمائي  5097تشرين الثاني  7-2للفترة 

وقد قدم السةيد االمين التنفيذي عرض تقديمي خالل الورشة عن اجراءات تسهيل النقل النقل االردنية 

 ، وقد صدرت عن ورشة العملو اللجنة الوطنية العراقية لتسهيل النقل والتجارة  والتجارة في العراق

 الية:التوصيات الت

 

 ملخص الورشة

 120 ن  أ ثر  ن نشةةة ل بنجاح وب شةةةار ل وملتجارة ملنق  لتسةةة ي  مإلقلي يل ملخا سةةةل تم عقد ورشةةةل مل    .0
ملخاص  ن مالردن وملدو  مالقلي يل  و  ثلي ملق اع ملح و يل ومل ؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات ملوزمرمت  ختلف  ن   ثال

 مل شار ل.
 ملبرنا ج) مإلن ائي مل تحدة مأل م برنا ج قب   ن ملورشةةل في مل شةةار ين ملخبرمء ب سةةاة ل ملنق  وزمرة مشةةادت .7

 في تيلمللوجسةةة بالخد ات ومل ا لين فيتنام في للج ارك مل ا ل ومإلدمرة للج ارك  مل ال يل ومل نظ ل( مإلقلي ي
  ن EDI)مإلل ترونيل ملبيانات تباد  وشةةةةةةةر ل مل قبل حاويات و يناء ملخاصةةةةةةةل مالقتصةةةةةةةاديل مل قبل سةةةةةةةل ل

 ملتقدم عرض وتم وملو ني ومإلقلي ي مل ال ي ملصةةةةةة يد على ومل  رفل ملخبرمت تباد  تم حيث(, إندونيسةةةةةةيا
 تسةةة ي  في  يت اومة آسةةةيا في ملتجارة تيسةةةير بشةةة ن مل ال يل ملتجارة متفاقيل تنفيذ في  منجازه تم ملذي مل حرز
 .مل ربيل ملدو  في وملتجارة ملنق 

 

 ت زيز في للحومر  نبرم لتصةةب  ,لوجسةةتيات وتسةة ي  ملنق  وملتجارة  جا  في خبرمء عدة ورشةةل مل    ج  ت .2
تنفيذ على ملتزم  م ب وتونس ومل غرب ومل رمق وم د مل شةةار ين  ن مالردن و صةةر وملشةةرم ل مالقلي يل, ملت اون

 مالتفاقيات ملصادرة عن جا  ل ملدو  مل ربيل و ع مل نظ ات ملدوليل.
  اممل وملق اع ملخاص ملق اع  ن مالقتصةةةةةةةةةاديين ملخبرمء قب   ن  رئي عرض وعشةةةةةةةةةرين ثالثل تقديم تم .2

 اريلملتج مل  ارسةةةات مل روض ةذه  ومضةةةيع غ ت, مل ختلفل مالقلي يل ملح و يل مل ؤسةةةسةةةات عن  ندوبين/
 .وملتجارة للنق  مالقلي ي ملت اون لت زيز ملرئيسيل ومل ومضيع

 :ملرئيسيل ملتي تم  ناقشت ا مل وضوعات .2
 تحدةمل مأل م قب  برنا ج  ن مل سةةةتدم ل ملتن يل أج   ن مل ربي مالقتصةةةادي ملت ا   ت زيز  شةةةروع عرض  

 مإلن ائي.
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 ملتجارة. لتيسير ملدوليل ومل  ايير ملص وك 
 مل ربيل. مل ن قل في ملتجارة لتس ي  مإلقلي يل مالقتصاديل ملج ات ومل ؤسسات ج ود 
 ل ام وملنق  تجارةمل تيسير بش ن مألولى مإلقلي يل مل    حلقل في مل قد ل ومالقترمحات ملتوصةيات تنفيذ  تاب ل 

2012. 
 ملتجارة  نظ ل اقمتف ب وجب ملو نيل ملتجارة تيسةةير ولجنل بالتجارة مل تصةة  وملتيسةةير ملتجارة وت بيق معت اد 

 ملتجارة. تيسير بش ن مل ال يل
 جارةملت لتس ي  مل ال يل ملتجارة  نظ ل متفاقيل ب وجب وملنق  ملتجارة لتس ي  ملو نيل مللجان دور. 

 النتائج والتوصيات 

 السيييييياسيييييات وصيييييان و الخعراء عها قام التي والمنظورات المناقشيييييات النتائج والتوصييييييات المنعن ة    
 والتجارة. الن ل عتسهيل الم نية اللجا  الوطنية وأ ضاء والممنلو 

 ن خال  مع اء مألولويل للرب  مالل تروني لج يع  ت لبات مل    سةةةةةيتم  وملتجارة ملنق  تسةةةةة ي  من:1التوصيييية
ظ ل مل ترونيل, لضةة ان ملشةةفافيل في مالن وبصةةورة ف ا  ملناظ ل بشةة   مل  لو ات بين ملشةةر اء  ن خال  توفير

 . وتنظيم مالجرمءمت مل  لوبل على ملص يدين ملو ني ومالقلي ي
ر اء  ن ملق اعين مل ام وملخاص و نيا ومقلي يا بحيث تترجم : ضرورة تحديد خ   ع   لج يع ملش 2التوصية

ومقع ةذه ملخ    ن خال   تاب ل تنفيذ مالةدمف مل حددة بخفض مل لفل ورفع  فاءة سةةةةةةلسةةةةةةلل ملتزويد وتحسةةةةةةين 
 ملتجارة ملبينيل مل ربيل.

تلفل  ن ي ملق اعات مل خ  ثليت لب زيادة  فاءة وف اليل  مل ن قل في مالقتصاديل ملتن يل من ت وير: 3التوصية
ت وير  ن خال  وضةةةةع ن وذي جديد ل وملتجارة, ملفنيل لتسةةةة ي  ملنق  في مللجان وملفنيين  مالقتصةةةةادين مل ا لين

  ا  م و سةةةةةةةؤوليات م, وضةةةةةةةرورة تحديد  ؤشةةةةةةةرمت مدمء لقياس مالنجاز وملتقدم في تنفيذ مالجرمءمت وملنشةةةةةةةا ات 
 مل  لوبل  ن م.

مل  ارسةةات ملفضةةلى لسةةلسةةلل ملتزويد وملقي ل مل ضةةافل ب شةةار ل ملق اعين مل ام وملخاص في تحقيق  :4التوصييية
 ملو نيل جانملل مل ن قل, باإلضةةةةةافل ملى ملت اون مالقلي ي في  جا  تسةةةةة ي  ملنق  وملتجارة وتشةةةةةجيع ملحومر بين

 .وبين مللجان مالخرى ملتجارة وتيسير بالنق  مل  نيل
 يل ت اون مللجان ملو نيل وملفنيل لتسةة ي  ملنق  وملتجارة  ع  افل مل ؤسةةسةةات مل  نيل ملت  يد على مة :5التوصييية

بتسةةةةةةةةةةةةةة ية  ملنقة  وملتجةارة  ن ملق ةاع ملخةاص ومل ام في  جا  تنفيذ مالجرمءمت مل تخذة, مخذين  ب ين مالعتبار 
 مل  يقات وملص وبات ملتي تومجه مالستث ار ومالقتصاد.

السةةتث ار موملتجارة ةو تحسةةين شةةب ات مالنتاي وتحقيق ملتن يل وت زيز  ملنق  تسةة ي  مةدمف محد من :6التوصييية
 للتخفيف  ن ملفقر.مل حلي وتحفيز مالقتصاد 
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لتجارة م وزمرمت  ث  مل  نيل, ملج ات  ع ملت اون ت زيز بضةةرورة  مالقلي يل ملو نيل موصةةت مللجان :7التوصييية
 تحسةةةةةين إلى ت دف ملنق  وملتي ق اع و ن ا ملخد ات في ملتجارة تحرير تسةةةةةريع في وملج ات مل  نيل مالخرى,

 حدة. على    مل ربيل ملدو  و ذلك في مل ن قل في وملبضائع للخد ات ملتنافسيل ملقدرة
تبار ومالخذ ب ين مالع ملنق  وزمرة إ ار في وملتجارة ملنق  لتيسةةةةةةةةةير ملتنفيذيل أل انلم قدرة ت زيز :8التوصييييييية

 ألع ا  مللجان ملفنيل وملو نيل لتس ي  ملنق  وملتجارة  وملفرق مل نبثقل عن ا . تومصل ا و تاب ت ا
مو  ع مللجان مالخرى في ملدولل مو مقلي يا , يت لب  ملو نيل مللجنل أعضةةةةةةةةاء بين ملت اون ت زيز :9التوصيييييية
 دد.عل وملوقت مل حلض ان تنفيذ مالجرمءمت مل  ت دة بالسر   ن جانب ملق اعات مالقتصاديل ملف الل مل شار ل

لخد ات ومجرمءمت تسةةةةةةةةةةةةةة ي  ملنق  وملتجارة ومالسةةةةةةةةةةةةةةترمتيجيات  )ملرق نل(معت اد ملتحوي  ملرق ي :11التوصيييييييييية 
 مالقتصاديل ملحاليل لتحقيق مفض  ملنتائج في ملوقت مل حدد.

ضةةرورة مضةةافل    ام مخرى للجنل ملو نيل باإلضةةافل  ل  ا  ا   نسةةق رئيسةةي للسةةياسةةات مل ا ل  :11التوصييية
بان ت    على ت وير ملسةةةياسةةةات ب ا يتناسةةةب  ع مل صةةةلحل مل ا ل و ت لبات مل ا لين في ملق اع مالقتصةةةادي  

 على مساس مل فاءة و ستوى ملقدرة ملتنافسيل
ملق اع ملخاص) شةةر ل ت وير مل قبل وشةةر ل  يناء ملحاويات وشةةر ل  تف ي   بادرمت ملشةةرم ل  ع :12التوصييية

ق   ع وزمرة ملن نافذ للخد ات مللوجسةةةةةةةةةتيل وغيرةم.....(  ضةةةةةةةةة ن  ن جيل   ت دة توثق موجه ملت اون مل شةةةةةةةةةترك
 لتس ي  ملنق  وملتجارة. ملفنيلودمئرة ملج ارك تحت بند مللجنل  ل ن قل مل قبل مالقتصاديوسل ل 
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 الواحدةمشروع قانون نافذة التجارة الدولية اوال": 
 

( 99مر الديواني رقم )من قبل لجنة مشكلة بموجب األ تم اعداد مشروع قانون نافذة التجارة الدولية الواحدة       
مانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون اللجان المرقم بالعدد ش ل المبلغ ألينا بموجب كتاب األ 5092 /لسنة 

( وذلك بناءا"على توصية اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة 92/2/5092المؤرخ في  92993/ أ / ديواني / 
  .53/3/5092عاشر المنعقد بتاريخ جتماعها الافي منطقة االسكوا المتخذة ب

 
 : أهمية تشريع القانون -اوالا 

فترة الحرب خالل إن جمهورية العراق ابتعدت وانعزلت عن المجتمع الدولي خالل العقود الماضية وخاصة  – أ

، وما  تاله من ظروف أمنية  5003-9990يرانية وفترة الحصار االقتصادي على العراق خالل األعوام العراقية اإل

ولحد أالن قد جعلت العراق خارج المنظومة الدولية للتجارة والنقل كونه لم يواكب  5003واقتصادية وسياسية من 

جوار والمنطقة ،ومثال على ذلك فأن عدد الدول التي الزالت تستخدم التطورات العالمية الحاصلة فيها عكس دول ال

هي  ،وهذه الدول السبعة ( دولة 930من أصل )فقط ( سبعة دول  7 ) م اليدوي في الكمارك والتجارة هيالنظا

ت بياناحسب قاعدة  وذلك )مستعمرة( االعراق ،كوبا ، مالي ، الصومال ، جنوب السودان ، تركمانستان ، اندور

شارة لها ، مع اإلوالمنشورة على الموقع االلكتروني الرسمي  9/2/5092منظمة الكمارك العالمية الصادرة بتاريخ 

 إلى أن دولتي كوبا ومالي قد فاتحتا المنظمة للتحول إلى النظام االلكتروني وقد باشرتا بذلك فعال".

للتجارة والنقل ومواكبة التطورات العالمية  أن هذا القانون سيؤدي إلى دخول العراق ضمن المنظومة الدولية

 الحاصلة في هذا المجال .

للسبب المذكور في الفقرة )أ( أنفا" فأن عدد كبير جدا" من الشركات العالمية تعزف عن التعاون مع العراق  - ب

تعني الهدر في  العالم واالستثمار فيه لتيقنها بأن أساليب العمل القديمة المتبعة في التبادل التجاري للعراق مع دول

الزمن والجهود وارتفاع التكاليف وانتشار الفساد والممارسات الغير مشروعة وعرقلة اي مشروع اقتصادي ، 

لذلك فأن تشريع هذا القانون سيؤدي إلى تشجيع االستثمار والتجارة الخارجية مع العراق وتعزيز التطور والنمو 

 االقتصادي واالجتماعي للبالد .

د تم تأشير الظواهر والمالحظات التالية في عمليات التبادل التجاري للعراق مع دول العالم ) االستيراد ، لق -ت 

 التصدير ، الترانزيت (:

 االعتماد على اإلجراءات التقليدية )الورقة واليدوية ( بين المنفذ الحدودي واألطراف األخرى . -9

ليص البضائع في المنافذ الحدودية وضعف التنسيق بين تعدد الجهات وتباين وطول اإلجراءات الالزمة لتخ -5

الكمارك واإلدارات األخرى التي لها عالقة بالتخليص مع عدم وجود ربط بين جميع اإلطراف التي لها دور 

 في استكمال اإلجراءات.

 عدم وجود معايير واضحة ومتفق عليها لتقدير قيمة البضائع. -3

 كثرة عدد الخطوات بشكل مفرط. -9

 المباشر للتجار مع عدد كبير من الموظفين وجها" لوجه .   التعامل -5

 ة الدولية حيان للمعاير القياسيالتعقيد والتأخير في اإلجراءات اللوجستية وعدم مطابقة المستندات في اغلب األ -2

 ضعف استخدام وسائل التقنية الحديثة كالحاسب اآللي. -7

 تعدد جهات تحصيل الضرائب والرسوم واألجور . -3

 الكمركية  بضائع وتعدد اإلجراءاتالمبالغة في أساليب الكشف والمعانية وتطبيق إجراءات التفتيش وتخليص ال -9

 

أن الظواهر والمالحظات المشار إليها أنفا" قد أدت إلى بروز المشاكل التالية في المنافذ الحدودية وهي  

 سائل اإلعالم المختلفة :معروفة للجميع وتثار بشكل مستمر من قبل أعضاء مجلس النواب وو
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 . ارتفاع تكاليف اإلجراءات 

 . طول الفترة الزمنية الالزمة النجاز اإلجراءات 

 .تفشي الفساد والممارسات الغير مشروعة 

 

ومثال بسيط على ذلك ، حيث إن فترة التخليص واإلفراج عن حاوية بضائع في ميناء العقبة األردني الذي  

ساعة )ساعتان ونضف( ، في حين تتراوح هذه الفترة في الموانئ  535يتبع األنظمة االلكترونية الحديثة هي 

 والمنافذ الحدودية العراقية بين أسبوع إلى أربعة أشهر .

 

مشروع القانون إدخال المعلومات الموحدة وبيانات الوثائق من قبل كافة اإلطراف المشاركة في سيؤمن  -ث

التجارة والنقل )الحكومية والخاصة( من خالل نقطة قيد واحدة النجاز كافة المتطلبات المتعلقة بالشحنات 

 المستوردة والمصدرة والعابرة )الترانزيت(.

ع المعلومات المتعلقة بمعامالت التجارة الدولية للعراق الكترونيا" سيؤمن مشروع القانون تبادل جمي - 

 ودعمها بإطار قانوني يوفر الخصوصية واألمن في تبادل المعلومات .

سيؤمن مشروع القانون نشر وتوفير فرصة الدخول لنقطة القيد الواحدة للحصول على المعلومات من قبل  -ح

 الدخول وبموجب الضوابط الحكومية المعتمدة .الجهات الحكومية والتجار المصرح لهم ب

 سيؤمن مشروع القانون تحديد نقطة واحدة لتسديد دفعات الرسوم والضرائب واألجور . -خ

سيؤمن مشروع القانون إيجاد جهة حكومية مركزية واحدة تتولى مسؤولية قيادة عملية إنشاء وتشغيل نافذة  -د

 عراق. التجارة الدولية الواحدة في جمهورية ال

سيؤمن مشروع القانون اإلطار القانوني لنافذة التجارة الدولية الواحدة في جمهورية العراق من خالل -ذ

مجموعة من التدابير الواجب إتباعها من قبل كافة الجهات الحكومية والتجار في التبادل التجاري مع دول 

الدولية وعدم التمييز بين الوثائق الورقية  العالم األخرى من خالل نقطة قيد واحدة مع االلتزام بالمعايير

والوثائق االلكترونية وحماية البيانات داخل النافذة الواحدة وتحديد صالحية الدخول وتبادل البيانات بين الجهات 

الحكومية والتجارية وتحديد الهوية ، وتامين جودة البيانات وتحديد المسؤولية القانونية عن البيانات الغير دقيقة 

و الناقصة أو الغير صحيحة من قبل المستخدمين للنافذة التي يمكن تؤدي إلى حصول إضرار ، وكذلك وضع أ

أسس وأساليب التحكيم والمنازعات وقبول المستندات االلكترونية واألرشفة االلكترونية في المعامالت التجارية 

يانات ، واعتماد مبادئ التبسيط والعلنية الدولية وتامين حماية حقوق الملكية الفكرية وحق ملكية قواعد الب

 والشفافية .

سيؤدي مشروع القانون إلى تحسين التزام التجار بالقوانين واألنظمة والتعليمات العراقية والدولية ومكافحة  -ر 

التهرب من دفع الضرائب والرسوم واألجور وتهريب البضائع الممنوعة من خالل إتباع  أساليب التزوير 

 الغير مشروعه األخرى . واألساليب

سيؤدي مشروع القانون إلى زيادة اإليرادات الحكومية من خالل زيادة كفاءة فرض واستيفاء الرسوم  -ز

 والضرائب واألجور ومكافحة التهرب من دفعها.

سيؤدي مشروع القانون إلى زيادة الطاقات اإلنتاجية ورفع مستوى الكفاءة للموانئ والمطارات والمنافذ  -س

 برية من خالل تقليص زمن اإلجراءات واختصارها وتبسيطها وخفض تكاليف النقل والتجارة.ال

سيؤدي مشروع القانون إلى تعزيز األمن الوطني من خالل السيطرة شبه التامة على كافة البضائع  -ش

المستوردة والمصدرة والعابرة وكذلك الركاب  القادمين والمغادرين والعابرين من خالل تامين معلومات دقيقة 

 ومفصلة عنهم .
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مفصلة وموحدة عن حركة وحجم التجارة سيؤمن مشروع القانون بيانات وإحصائيات دقيقة وسريعة و -ص

 الخارجية للعراق وكذلك حركة الركاب عبر الحدود الدولية للعراق وبشكل مركزي .

 

ا    عالقة المشروع بالقوانين النافذة ذات العالقة: -ثانيا

من خالل اطالعنا على القوانين العراقية المنظمة لعمليات التجارة والنقل الدوليين مع العالم ومنها القوانين       

المشار إليها في الفقرة )رابعا"( أنفا" ، لم نالحظ وجود إي نص قانوني يلزم دوائر الدولة والقطاع الخاص بإتباع 

الل نقطة قيد واحدة إلدخال معلومات معامالت التجارة الدولية  وتدقيقها األنظمة االلكترونية والعمل بشكل موحد من خ

 ومعالجتها وانجاز إجراءاتها الكترونيا من خالل نافذة واحدة .

 

 : 7106( لسنة 21قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم ) -أ

منه  أوال" ورابعا" ( –3، 5إن مشروع القانون هو دعم وإسناد وترجمة إلحكام القانون وخاصة المواد )       

 حيث سترتبط دائرة نافذة التجارة الدولية الواحدة بالهيئة.

 

 :0982لسنة /  72نون الكمارك رقم /قا  -ب

ال يوجد في القانون إي نص يلزم أو يسمح للهيئة العامة للكمارك باستخدام الوثائق والمستندات االلكترونية         

ادل االلكتروني للمعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارة الدولية بل إن القانون واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتب

ألزم الهيئة العامة للكمارك بإتباع األساليب اليدوية والورقية التقليدية ، كما ال يوجد في القانون إي نص يلزم 

ات د واحدة النجاز كافة المتطلبالهيئة بإدخال المعلومات وبيانات الوثائق من قبل كافة اإلطراف من خالل نقطة قي

 المتعلقة بالشحنات المستوردة وإنما كل جهة تعمل بشكل منفرد وهذا منصوص علية بوضوح كما يأتي :

تصريح يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانون المتضمن  –عاشرا" البيان الكمركي  –المادة األولى  -9

وهذا يسمح بتزوير هذه العناصر مثل قيمة البضاعة ، الكمية  –تحديد العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها 

، المنشأ ، المواصفات ...الخ بينما مشروع قانون نافذة التجارة الدولية الواحدة سيعتمد على الوثائق االلكترونية 

 التي تزود عبر النافذة من الدول المصدرة للبضاعة بموجب اتفاقات والتزامات ثنائية متبادلة .

( لقانون توجب تقديم قائمة أصلية مصدقة تثبت صحة األسعار والمنشأ. في حين إن مشروع 37ة )الماد -5

 القانون يلزم بقبول الوثائق والمستندات االلكترونية .

م البيانات والوثائق والمستندات الورقية إلى يقدت( تشير بوضوح إلى وجوب 29( ولغاية )59المواد من ) -3

 يدويا" . الدائرة الكمركية وتسجيلها

( تشير بوضوح إلى استخدام المعاينة اليدوية ، التقليدية ، للبضائع في الحرم 75( ولغاية )25المواد من ) -9

الكمركي ، بينما مشروع القانون يلزم الكمارك والجهات األخرى المسؤولية بتدقيق عناصر البضاعة ومعلوماتها 

عليا إلى الميناء أو المنفذ الحدودي أو الحرم الكمركي ، ووثائقها الكترونيا وبشكل مسبق قبل وصول البضاعة ف

 بهدف اختصار الزمن وتخليص البضائع بأسرع وقت .

لم يحدد القانون سقف زمني النجاز إجراءات تخليص البضائع وال يوجد فيه إي إشارة الى اإلسراع بانجازها  -5

 وإنما ترك الموضوع مفتوحا حسب تقديرات الدائرة الكمركية .

جود احتمال تزوير وثائق البضاعة فقد ترك القانون صالحية تقدير قيمتها النهائية للدائرة الكمركية مع و -2

 وهذا يسمح بالتالعب بها .

 ( حددت أسلوب تسديد الرسوم والضرائب يدويا".79المادة ) -7

عابرة بضائع ال( حددت سريان إحكام البيان والمعاينة اليدوية المنصوص عليها في القانون على ال39المادة ) -3

 )الترانزيت( . 
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( حددت استخدام المستندات الورقية وكذلك المعاينة اليدوية عند عبور البضائع 92( و )95المادتين ) -9

 )ترانزيت( بمستندات دولية .

 

 :  7107( لسنة 28االلكترونية رقم ) والمعامالتقانون التوقيع االلكتروني  - 

 

د ( منه بعدم  –ثانيا  – 3غير ملزم ، إضافة إلى ذلك فانه قد حدد في المادة )إن القانون أعاله اختياري و       

سريانه على المعامالت التي رسم لها القانون شكلية معينة ، وهذا يعني انه في حالة وجود إي نص قانوني ملزم 

قانون ا" لتطبيق هذا الباستخدام الوثائق والمستندات الورقية واإلعمال اليدوية في انجاز المعامالت سيكون مانع

 . 

 

 :  7101( لسنة 00قانون حماية المنتجات العراقية رقم )  -د

 

إن هذا القانون يهدف إلى حماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين ضد الممارسات الضارة المتعلقة      

بإغراق األسواق بالمنتجات والسلع المستوردة والتي تدعمها الدول المصدرة بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة 

ة قادرة على المنافسة في األسواق المحلية والدولية العادلة ، ويعمل على توفير بيئة صالحة لبناء صناعة وطني

، وال عالقة له بالتجارة االلكترونية الدولية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتبادل االلكتروني للمعلومات 

 والبيانات المتعلقة بالتجارة الدولية وانجاز معامالت االستيراد والتصدير والترانزيت من خالل نافذة الكترونية

 واحدة .

 

 

 :  7101( لسنة 0قانون حماية المستهلك رقم ) -ه

 

يهدف القانون إلى حماية المستهلك المحلي وإقرار مبدأ العدل والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع       

ومتلقي الخدمات المحليين والحفاظ على صحتهم وسالمتهم والحد من ممارسات الغش الصناعي والتالعب 

امج ت ، ويحدد القانون السياسات والبربعملية التعبئة والتغليف الصناعية وما مدرج عليها من بيانات ومواصفا

واإلجراءات الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها وواجبات المجهز والمعلن والممارسات المحظورة 

 والعقوبات ورسم القانون خطة تشكيل مجلس حماية المستهلك إلغراض تنفيذ إحكامه.

التجاري الدولية وهو بعيد كل البعد عن مشروع أهداف  إن هذا القانون ال عالقة له بتنظيم عمليات التبادل    

 وإحكام مشروع قانون نافذة التجارة الدولية الواحدة .

 

ا  قد تم أعداده بناءا" على توصيات األمم المتحدة المتكررة بهدف تنظيم وتحسين التجارة  إن مشروع القانون -ثالثا

أسوة بدول العالم األخرى كون العراق جزء من المجتمع  الدولية للعراق وإدخاله ضمن الدولية للتجارة والنقل

 . الدولي

 

ا   مراحل تشريع القانون:  -رابعا

وارسلت الى االمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب  2/9/5092تم انجاز مسودة المشروع االولى بتاريخ  -أ

 .3/9/5092المؤرخ في  52995كتاب االمانة التنفيذية للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة المرقم بالعدد 
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احالت االمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المشروع الى مجلس شورى الدولة بموجب كتابها  -ب

 لغرض تدقيقه. 90/90/5092المؤرخ في  5/5/57055المرقم بالعدد ق/

ات وممثلين عن الوزارتم عقد خمسة اجتماعات في مجلس الدولة وبحضور االمين التنفيذي للجنة الوطنية  -ت

،  99/2/5097،  92/99/5092والجهات ذات العالقة لمناقشة ومراجعة وتدقيق المشروع في التواريخ 

93/7/5097  ،99/9/5097  ،93/99/5097. 

قام مجلس شورى الدولة باعادة المشروع الى االمانة العامة لمجلس الوزراء بعد انجاز تدقيقه بموجب كتابه  -ث

 .59/95/5097المؤرخ في  9532المرقم 

 

 نرافق مع هذا التقرير ثالث مسودات للمشروع حسب مراحل اعداده ومناقشته وتدقيقه. 

 

 

 

   ملروع قانون نافذة التجارة الدولية الواحدة                                   

 ((6/1/7016في  الصيغة النهائية))                                                                                                     

                                                  -الباب االول  -                                                         

                                                                                                                                          

 

 –ريف واهداف وسريان القانون ات  -                                           

 

 وال باراك الواردة في هذا القانون الم اني المبينة ا اء  ل منها :يقصد قااللفاظ  -:الت اريف  –( 1المادة )

 

 منظومة نافذة التجارة الدولية الواحدة . –النافذة  -: اوال  

 

 الحدود الدولية لجمهورية ال راق البرية والبحرية )المياه االقليمية( والجوية )االجواء( . –الحدود  -:ثانيا  

 

هو احد البواقاك الحدودية الرسمية البرية او البحرية او الجوية المحددة لخروج ود ول البضائع  –المنفذ  -:ثالثا  

 واالشخاص من والى جمهورية ال راق وجم ها )المنافذ( .

 

 . الواحدة الدولية التجارة نافذة دائرة – الدائرة -: اق ا  ر

 

الجهاك الحكومية المس ولة عن تنظيم  روج ود ول وقبول البضائع واالشخاص  –الو االك الحكومية  -:  امسا  

مرتبطة قو ارة المدرجة في ادناه الغير والتاق ة الى الو اراك والجهاك من والى جمهورية ال راق وعبره 

)و الة   ويجو  لمجلس الو راء حذف او اضافة جهة او ا ثر قاقتراح من مجلس ادارة الدائرة ومفردها         

 حكومية( :

 و ارة الثقافة والسياحة واالثار . –                                                                ة .ــــــــــو ارة المالي   - أ

 و ارة الزراعة.                                                                          –ح                                                               ة .ـــــــو ارة الدا لي –ب 

  . ال ـــراقـــي المــر ــز  البنك -               و ارة النقــــــــــــل .                                                 –ج 

     هيأة المنافذ الحدودية.     –                                                    و ارة التجــــــــارة .            –د  
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  .واالتصــاالك االعـــــالم هيئة – ك                               و ارة التــــــخطيط .                                 -هـ 

   . المخــــاقــــــــراك جهــــــــا  –ل      و ارة الصحة والبيئة .                                                       –و 

              .الو نـــــــي االمـــن جهــــا  -م                                                                                               

 

االشخاص الم نويون والطبي يون الذين يزاولون قاسمهم او لحساقهم واحد او  –ال مالء والمستفيدون  -:سا  ساد

أو ما يحل  1126 –( لسنة 50رقم ) ( من قانون التجارة6و  3)  ثر من االعمال الواردة في المادتينا

 .محل 

 

البضاعة المصدرة او المستوردة او ال اقرة عبر الحدود والملحونة قاحدى وسائل النقل البرية  –اللحنة  -:ا  ساق 

 او البحرية او الجوية وفقا  للقوانين واالنظمة والت ليماك ال راقية والدولية النافذة وجم ها ) شحناك ( .

 

ل الجوية او البرية او البحرية ويلمل قعبر الحدود قاحدى وسائل الن اللخص الطبي ي المنقول –الرا ب  -: ثامنا  

 وجم   ) ر اب ( .ذلك  واقم وسائل النقل 

 

 البصمة االلكترونية : -:ا  تاس 

 

وسيلة الكترونية ملفرة قرمز م ين تستخدم لخزن  افة الم لوماك الخاصة  –البصمة االلكترونية لللحنة   -أ 

 قاللحنة .

 

وسيلة الكترونية ملفرة قرمز م ين تستخدم لخزن  افة الم لوماك الخاصة  –البصمة االلكترونية للرا ب  –ب 

 قالرا ب .

 

ة ال اقرونقل الر اب م امالك التجارة والنقل وتلمل التصدير واالستيراد والتجارة  –التجارة الدولية  -: ا  عاشر

 للحدود )الترانزيت( و ل ما يت لق قها .

 

الم لوماك وقواعد البياناك التي تنلأ وتخزن قوسائل الكترونية ومفردها       –السجالك االلكترونية  -:حاد  علر 

 )سجل الكتروني ( .

 

 . قبل وصولها الى المنفذ  مة لتخليص البضائعانجا   افة االجراءاك الال –تخليص ساقق للوصول  -:ثاني علر 

 

 الرقاقة الحكومية المبنية على اساس التدقيق على اللحنة ق د االفراج عنها . –تدقيق ق د التخليص  -: ثالث علر

 

تصريح مسبق قلحن البضاعة المصدرة الى جمهورية ال راق قبل شحنها  –تصريح مسبق قاللحن  -: علر راقع

ه  السلطاك ال راقية .  في منفذ اللحن في الدول اال رى ت ْصِدر 

 

التطبيق المنهجي لالجراءاك والممارساك االدارية التي تزود الو االك الحكومية  –ادارة المخا ر  -:  امس علر

قالم لوماك الال مة من اجل م الجة التحر اك او اللحناك التي تلكل  طرا  او الر اب الذين 

 يلكلون  طرا  .
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 الخادم االلكتروني : -: سادس علر

 

 الجها  االلكتروني الذ  تخزن في   افة الم لوماك وقواعد البياناك مر زيا  . –الخادم االلكتروني المر ز   -أ  

 

الجها  االلكتروني الذ  تخزن في  نفس م لوماك وقواعد قياناك الخادم االلكتروني  –الخادم االلكتروني المرادف  -ب

 المر ز  .

 

 :يهدف هذا القانون الى ما يأتي  –( 7المادة )

 

 س القانوني لمنظومة نافذة التجارة الدولية الواحدة في جمهورية ال راق .وضع االسا -: اوال  

 

استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومنها تكنولوجيا الم لوماك وااللتزام قالتبادل االلكتروني للم لوماك  -: ثانيا  

 والبياناك المت لقة قالتجارة الدولية.

 

 .دللبال واالجتماعي االقتصاد  والنمو التطور وت زيز ال راق مع الخارجية والتجارة االستثمار تلجيع -: ثالثا  

 

  . الحكومية وااليراداك االنتاجية القدرة و يادة ضبط -: راق ا  

 

 . والدولية ال راقية والت ليماك واالنظمة قالقوانين والمستفيدون ال مالء التزام تحسين -:  امسا  

 

 . المنافذ في وتبسيطها وا تصارها االجراءاك  من وتقليص التجارة تكاليف  فض -: سادسا  

 . الحكومية الو االك قين التنسيق مستوى رفع -: ساق ا  

 

 . واللفافية النزاهة ت زيز -: ثامنا  

 

 ت زيز االمن الو ني واالهتمام قأمن التجارة والنقل وسالسل االمداداك البينية . -:تاس ا  

 

 -: ( سريان القانون5المادة )

 

 .ة ال راق وقلكل  اص  افة المنافذيسر  هذا القانون على  افة عملياك التجارة الدولية في جميع انحاء جمهوري
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 الباب الثاني                                                           

 

 -عامة اسس ومبادئ  -                                                     

 

 على الدائرة والو االك الحكومية وال مالء والمستفيدون مراعاة مايأتي عند تنفيذ واجباتها واعمالها: -:( 6المادة )

 

مبادئ التبسيط وال لنية واللفافية واستخدام االساليب االلكترونية الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة  أعتماد -: اوال  

 فيما يت لق قسير م امالك واجراءاك التجارة الدولية .

 

ترونيا  كايداع الم لوماك والبياناك وسائر المستنداك والوثائق المت لقة قالتجارة الدولية وقبولها وتداولها ال -: ثانيا  

 من  الل النافذة .

 

 تسديد واستالم وقبول دف اك الرسوم والضرائب وققية االجور لللحناك والر اب الكترونيا  . -: ثالثا  

 

 اعتماد الم ايير الدولية في  افة م امالك واجراءاك التجارة الدولية . -: راق ا  

 

 حماية المصالح الو نية لجمهورية ال راق. -:  امسا  

 

 احترام االتفاقياك و المواثيق الدولية والثنائية التي وقع عليها ال راق. -:ا  سادس

 

 حماية السالمة واالمن الو ني. -: ا  ساق 

 

 حماية الصحة والبيئة ومصالح المستهلكين. -:ا  ثامن

 

 حماية االرث الثقافي والملكية الفكرية. -:ا  تاس 

 

 ل والتجارة والقطاعاك اال رى ذاك ال القة.الحفاظ على البنية التحتية للنق -:ا  عاشر

 

 تأمين تحقيق االيراداك الضريبية والرسوم الكمر ية قصورة سري ة و فوءة وسليمة. -: حاد  علر  
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 الباب الثالث                                                   

 

 –ادارة وتنظيم النافذة  -                                                

 

 تلكل دائرة عامة الدارة النافذة تسمى ) دائرة نافذة التجارة الدولية الواحدة ( حال نفاذ هذا القانون -: (3المادة )

 .وترتبط قهيئة المنافذ الحدودية

 

 يكون مقر الدائرة في قغداد وتفتح فروع لها في المنافذ  افة . -: (6المادة )

 

يرأس الدائرة موظف قدرجة مدير عام حاصل على اللهادة الجام ية االولية على االقل في تخصص  -: (2المادة )

التجارة او االقتصاد او القانون او تكنولوجيا الم لوماك من ذو  الخبرة والكفاءة في مجال التجارة 

 ( سنة في مجال ا تصاص  .13الدولية وتكنولوجيا الم لوماك ولدي   دمة ف لية التقل عن )

 

ممثلين مدير عام الدائرة ووعضوية  الحدوديةرئيس هيئة المنافذ مجلس ادارة يرأس   يدير الدائرة -: (2المادة )

والنقاقاك والجم ياك عن الجهاك الحكومية  افة قدرجة ال تقل عن مدير قسم اضافة الى االتحاداك 

 المهنية الممثلة للقطاع الخاص ذاك ال القة قالتجارة الدولية .

 

 تقوم الدائرة قالواجباك والمهام التالية : -: (1المادة )

 

 تنفيذ وانلاء المنظوماك االلكترونية للنافذة وادارتها وتلغيلها وفقا  للم ايير الدولية . -: اوال  

 

استالم م لوماك وقياناك ومستنداك ووثائق التجارة الدولية مر زيا  وتو ي ها على الو االك الحكومية  -: ثانيا  

والمنافذ واستالم االجوقة وتوحيدها وم الجتها الكترونيا  واش ار ال ميل او المستفيد قالنتائج قاحدى وسائل 

 االتصاالك الحديثة .

 

افذة للحصول على الم لوماك من قبل الو االك الحكومية وال مالء والمستفيدون توفير فرصة الد ول الى الن -: ثالثا  

 قموجب ت ليماك .

 

 زن م لوماك وقياناك التجارة الدولية لجمهورية ال راق مر زيا  في الخادم االلكتروني المر ز  ومرادف   -: راق ا  

 والمحافظة عليها وفقا  للقانون والم ايير الدولية .

 

تنظيم ال مل قالبصمة االلكترونية لللحناك والمسافرين وتحديد نوع الم لوماك والبياناك المخزونة فيها  -:  امسا  

 واالشخاص المخولين قاالضافة والت ديل والحذف او قالقراءة فقط قموجب ت ليماك .

 

المنظماك الدولية قما يج لها عقد مذ راك تفاهم واتفاقاك  دمة وتبادل البياناك مع نوافذ الدول اال رى و -: سادسا  

 قاقلة للتلغيل المتبادل ، و ذلك مع الو االك الحكومية وال مالء والمستفيدون قدر ت لق االمر قهذا القانون.
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ت تبر الدائرة الجهة المر زية الوحيدة الستالم وارسال م لوماك وقياناك التجارة الدولية من  الل  -: (01المادة )

 ال رى .النافذة مع الدول ا

 

 تكون الدائرة مس ولة عن ما ياتي : -: (11المادة )

 

حماية الم لوماك والبياناك دا ل النافذة واصدار واقامة البروتو والك االمنية لتحديد الهوية والتوثيق  -: اوال  

 والياك الترا يص وحماية البياناك اللخصية لل مالء والمستفيدون وحماية ملكية البياناك التجارية .

 

 تحديد صالحياك الد ول الى النافذة وتبادل البياناك قين الو االك الحكومية . -: ثانيا  

 

وضع االلياك المناسبة لتحديد هوياك وموثوقية وصالحياك المستخدمين للنافذة من الملغلين والو االك  -: ثالثا  

 الحكومية وال مالء والمستفيدون قموجب الم ايير الدولية .

 

مان جودة البياناك ودقتها وسالمتها وتحديد مس ولية اد الها وم الجتها الحقا  ضمن النافذة قموجب ض -: راق ا  

 الم ايير الدولية .

 

وضع القواعد وااللياك المناسبة لل مل قالسجالك االلكترونية قموجب الم ايير الدولية قما يضمن تحديد  -:  امسا  

 المس ولية والتب اك القانونية الحقا  .

 

 تحدد تلكيالك الدائرة وهيكلها التنظيمي قموجب نظام .  -:( 17المادة )

 

 

 الباب الراقع                                                    

 

 –واجباك وصالحياك الو االك الحكومية  -                                     

 -: (51المادة )

 

على الو االك الحكومية ال مل قاسلوب )التخليص ساقق للوصول( من  الل النافذة مع مراعاة نظام ادارة  -: اوال  

 يق ق د التخليص( .)التدقالمخا ر ، ويمكنها اعتماد ال مل قاسلوب 

ئيا  افي حالة وجود شك لدى و الة حكومية او ا ثر يجو  حجز البضاعة في المنفذ لغرض م اينتها فيزي -: ثانيا  

ينظم ذلك قموجب ت ليماك .  وفحصها اصوليا  قبل االفراج عنها و 

على الو االك الحكومية  يادة الوسائل لتزويد ال مالء والمستفيدون قالقوانين واالنظمة والت ليماك الحكومية  -: ثالثا  

 والم لوماك ذاك الصلة قالتجارة الدولية الكترونيا  قالتنسيق مع الدائرة .

 -:( 61المادة )

للو االك الحكومية ان تفرض على المصدرين او منافذ الدول اال رى الحصول على )تصريح مسبق قاللحن(  -: اوال  

 من  الل النافذة للبضائع ذاك الخصوصية مثل الغذاء والدواء والمواد الخطرة .
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اللكترونية للر اب المتجهين الى للو االك الحكومية الطلب من منافذ الدول اال رى تزويدها قالبصماك ا -: ثانيا  

 جمهورية ال راق من  الل النافذة .

 

 الباب الخامس                                                 

 

 –الجوانب الهندسية والتقنية  -                                           

 

 تكون و ارة االتصاالك االستلار  الهندسي والتقني للنافذة . -: (31المادة )

 

تكون و ارة االتصاالك مس ولة عن مراقبة امن وسالمة الم لوماك والبياناك ومنظوماك النافذة  -: (61المادة )

ووضع القواعد والمواصفاك واللرو  الهندسية والتقنية الال مة لضمان امن الم لوماك قموجب 

 والمواثيق واالتفاقاك الدولية .الم ايير 

 

 الباب السادس                                                 

 

 –التحكيم والمنا عاك وال قوقاك  -                                        

 

 على الدائرة والو االك الحكومية وال مالء والمستفيدون  افة ما يأتي : -: (21المادة )

 

ن قما يضم عند تنفيذ اعمالها الثنائية مع الدول اال رىوالدولية الم ايير والتوصياك واالتفاقاك مراعاة  -: اوال  

مقبولية المستنداك واالوراق التجارية والمالية والسجالك االلكترونية و افة الم لوماك والبياناك في حل 

 النزاعاك القضائية على المستويين الو ني والدولي .

 تحديد مس ولية اد ال البياناك الغير صحيحة او الغير دقيقة او الناقصة . -: ثانيا  

والقوانين النافذة النافذ الم دل   1161( لسنة  111تطبق احكام قانون ال قوقاك ال راقي رقم ) -: (21المادة )

 اال رى على المخالفاك والجرائم التي تنلأ عن تطبيق هذا القانون .

 

 

 الباب الساقع                                                   

 

 –احكـام  تامية  -                                                    

 

( والمادة 1على الو اراك والجهاك الغير مرتبطة قو ارة المذ ورة في الفقرة )راق ا ( من المادة ) -: (11المادة )

( من هذا القانون ، انجا  تنفيذ البنى التحتية والبرامج االلكترونية الخاصة قالنافذة و ذلك 16)

 كون جاهزة للتلغيلقحيث تقالتنسيق مع الدائرة الخاصة قالو االك الحكومية ورقطها مع النافذة 

 تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون . سنتان( 7 الل مدة اقصاها )
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على ال مالء والمستفيدون انجا  تنفيذ البنى التحتية والبرامج االلكترونية الخاصة قكل منهم ورقطها  -: (07المادة )

تبدأ من  سنتان( 7اقصاها )قحيث تكون جاهزة للتلغيل  الل مدة قالتنسيق مع الدائرة مع النافذة 

 تاريخ نفاذ هذا القانون .

 

على الو االك الحكومية  افة ت ديل وتكييف االنظمة والت ليماك الصادرة قموجب القوانين والقراراك  -: (17المادة )

النافذة التي تنظم وتحكم اعمالها قما ينسجم مع احكام هذا القانون و الل نفس المدة المذ ورة في 

 ( من هذا القانون .70المادة )

 

( من هذا القانون 71،  70ية ورقيا  ق د مرور المدة المذ ورة في المادتين )يمنع اجراء التجارة الدول -: (77المادة )

 ويستثنى من ذلك التجارة الدولية مع الدول التي ال ت مل قالنافذة ولحين تحولها الى نظام النافذة .

 

على م امالك  0177( لسنة  22اللكترونية رقم )ق احكام قانون التوقيع االلكتروني والم امالك اتطب -: (75المادة )

 التجارة الدولية في  ل ما لم يرد ق  نص في هذا القانون .

 -: (67المادة )

 

 ام هذا القانون .كيجو  لمجلس الو راء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ اح -: اوال  

 

 

( 16( والمادة )1يجو  للو اراك والجهاك الغير مرتبطة قو ارة المذ ورة في الفقرة )راق ا ( من المادة ) -: ثانيا  

 اصدار ت ليماك لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

 

 النافذة يت ارض مع احكام هذا القانون . يلغى أ  نص في القوانين -: (37المادة )

 

 ن في الجريدة الرسمية وي تبر نافذا  من تأريخ نلره فيها .ينلر هذا القانو -: (67المادة )

                                         

 

 

 

 االسباب الموجبة

 

لغرض اد ال جمهورية ال راق ضمن المنظومة الدولية للتجارة والنقل وموا بة التطوراك ال المية الكبيرة          

الحاصلة في هذا المجال ، ولغرض تلجيع االستثمار والتجارة الخارجية مع ال راق وت زيز التطور والنمو 

يراداك الحكومية و فض تكاليف التجارة وت زيز النزاهة و يادة القدرة االنتاجية واالاالقتصاد  واالجتماعي للبالد 

، وانسجاما  مع توصياك ومقرراك االمم المتحدة والمنظماك الدولية اال رى ، فقد شرع واللفافية واالمن الو ني 

 هذا القانون .
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 الواحدة نافذة التبادل التجار ملروع قانون 

 ((16/11/7016ق د المناقلة في مجلس شورى الدولة قتاريخ  الصيغة النهائية)) 

 

 -الباب االول  -

 –ريف واهداف وسريان القانون ات  -

 

 يقصد قااللفاظ وال باراك الواردة في هذا القانون الم اني المبينة ا اء  ل منها : -:الت اريف  –( 1المادة )

 

 الواحدة . منظومة نافذة التبادل التجار  –النافذة  -: اوال  

 

 الحدود الدولية لجمهورية ال راق البرية والبحرية والجوية. –الحدود  -:ثانيا  

 

البضاعة المصدرة او المستوردة او ال اقرة عبر الحدود والملحونة قاحدى وسائل النقل البرية  –اللحنة  -: ثالثا  

 او البحرية او الجوية وفقا  للقوانين واالنظمة والت ليماك ال راقية النافذة.

 

مل رية ويلل الجوية او البرية او البحعبر الحدود قاحدى وسائل النق اللخص الطبي ي المنقول –الرا ب  -: راق ا  

 .ذلك  واقم وسائل النقل

 

من والى  سمية على الحدود المخصصة لخروج ود ول اللحناك والر ابالر البواقاك هو احد –المنفذ  -:ا   امس

 جمهورية ال راق.

 

 . الواحدة التبادل التجار  نافذة دائرة – الدائرة -: ا  سادس

 

 نقل الر ابو اللحناك الجهاك الحكومية المس ولة عن تنظيم  روج ود ول وقبول –الو االك الحكومية  -: ساق ا  

المدرجة  مرتبطة قو ارةالغير والتاق ة الى ق ض الو اراك والجهاك من والى جمهورية ال راق وعبره 

 -في ادناه:

 و ارة الثقافة والسياحة واالثار . –                                                                ة .ــــــــــو ارة المالي   - أ

                        و ارة الزراعة.                                                   –ح                                                               ة .ـــــــو ارة الدا لي –ب 

  . ال ـــراقـــي المــر ــز  البنك -               و ارة النقــــــــــــل .                                                 –ج 

     هيأة المنافذ الحدودية.     –     و ارة التجــــــــارة .                                                           –د  

  .واالتصــاالك االعـــــالم هيئة – ك                               و ارة التــــــخطيط .                                 -هـ 

   . المخــــاقــــــــراك جهــــــــا  –ل      و ارة الصحة والبيئة .                                                       –و 

 .الو نـــــــي االمـــن جهــــا  -م                                                                                       

االعمال  ثر من االشخاص الم نويون والطبي يون الذين يزاولون قاسمهم او لحساقهم واحد او ا –التجار-:ا  ثامن

 .أو ما يحل محل  الم دل 1126 –( لسنة 50رقم ) ( من قانون التجارة6و  3) الواردة في المادتين

وسيلة الكترونية ملفرة قرمز م ين تستخدم لخزن  افة الم لوماك  – او الرا ب لللحنة البصمة االلكترونية -:ا  تاس 

 .او الرا بالخاصة قاللحنة 
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  .الم لوماك وقواعد البياناك التي تنلأ وتخزن قوسائل الكترونية –رونية السجالك االلكت -: ا  شراع 

 

  .قبل وصولها الى المنفذ  مة لتخليص اللحناكانجا   افة االجراءاك الال –تخليص ساقق للوصول  -:علر  حاد 

 

 هاصق د تخليلتدقيق على اللحنة الرقاقة الحكومية المبنية على اساس ا –تدقيق ق د التخليص  -: علر ثاني

 .و روجها من المنفذ

 

لى المصدرة ا تصريح مسبق قلحن شحناك الغذاء والدواء والمواد الخطرة –تصريح مسبق قاللحن  -: علر ثالث

ه  السلطاك ال راقية .  جمهورية ال راق قبل شحنها في منفذ اللحن في الدول اال رى ت ْصِدر 

 

 الخادم االلكتروني : -: علر راقع

 

 الجها  االلكتروني الذ  تخزن في   افة الم لوماك وقواعد البياناك مر زيا  . –الخادم االلكتروني المر ز   -أ  

 

الجها  االلكتروني الذ  تخزن في  نفس م لوماك وقواعد قياناك الخادم االلكتروني  –الخادم االلكتروني المرادف  -ب

 المر ز  .

 :يهدف هذا القانون الى ما يأتي  –( 7المادة )

 

 الواحدة في جمهورية ال راق . ني لمنظومة نافذة التبادل التجار وضع االساس القانو -: اوال  

 

استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومنها تكنولوجيا الم لوماك وااللتزام قالتبادل االلكتروني للم لوماك  -: ثانيا  

 .قالتبادل التجار بياناك المت لقة وال

 

 .دللبال واالجتماعي االقتصاد  والنمو التطور وت زيز ال راق مع الخارجية والتجارة االستثمار تلجيع -: ثالثا  

  . الحكومية وااليراداك االنتاجية القدرة و يادة ضبط -: راق ا  

 . والدولية ال راقية والت ليماك واالنظمة قالقوانين التجار التزام تحسين -:  امسا  

 . المنافذ في وتبسيطها وا تصارها االجراءاك  من وتقليص التجارة تكاليف  فض -: سادسا  

 . الحكومية الو االك قين التنسيق مستوى رفع -: ساق ا  

 . واللفافية النزاهة ت زيز -: ثامنا  

 .والنقل وانسياقية السلع ت زيز االمن الو ني واالهتمام قأمن التجارة -:تاس ا  

 -: ( سريان القانون5المادة )

 

ة ال راق وقلكل  اص  افة في جميع انحاء جمهوري التبادل التجار  يسر  هذا القانون على  افة عملياك

 .المنافذ
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 الباب الثاني

 

 –ادارة وتنظيم النافذة  -

 

 الواحدة ( حال نفاذ هذا القانون مى ) دائرة نافذة التبادل التجار تلكل دائرة عامة الدارة النافذة تس -: (6المادة )

 .وترتبط قهيئة المنافذ الحدودية

 

 يكون مقر الدائرة في قغداد وتفتح فروع لها في المنافذ  افة . -: (3المادة )

 

يرأس الدائرة موظف قدرجة مدير عام حاصل على اللهادة الجام ية االولية على االقل في تخصص  -: (6المادة )

التجارة او االقتصاد او القانون او تكنولوجيا الم لوماك من ذو  الخبرة والكفاءة في مجال التجارة 

 تصاص  .( سنة في مجال ا 13الدولية وتكنولوجيا الم لوماك ولدي   دمة ف لية التقل عن )

مدير عام الدائرة وعضوية  الحدوديةرئيس هيئة المنافذ مجلس ادارة يرأس   يدير الدائرة -اوال   -: (2المادة )

لقطاع ير قسم اضافة الى ممثلين عن اك الحكومية  افة قدرجة ال تقل عن مدوممثلين عن الو اال

 .اصالخ

 في حالة غياب رئيس المجلس يحل محل  مدير عام الدائرة. -ثانيا                   

 تقوم الدائرة قالواجباك والمهام التالية : -: (2المادة )

وماك استالم م لو تلغيلها وفقا  للم ايير الدوليةتنفيذ وانلاء المنظوماك االلكترونية للنافذة وادارتها و -: اوال  

مر زيا  وتو ي ها على الو االك الحكومية والمنافذ  وقياناك ومستنداك ووثائق التجارة الدولية

قالنتائج قاحدى وسائل االتصاالك  رونيا  واش ار التاجرواستالم االجوقة وتوحيدها وم الجتها الكت

 الحديثة .

 قموجب مية والتجارتوفير فرصة الد ول الى النافذة للحصول على الم لوماك من قبل الو االك الحكو -: ثانيا  

 .تصدر الحقا  ك ت ليما

 زن م لوماك وقياناك التجارة الدولية لجمهورية ال راق مر زيا  في الخادم االلكتروني المر ز  ومرادف   -: ثالثا  

 .وفقا  للقانون والمحافظة عليها

تنظيم ال مل قالبصمة االلكترونية لللحناك والمسافرين وتحديد نوع الم لوماك والبياناك المخزونة فيها  -: ا  راق 

 .تصدر الحقا  واالشخاص المخولين قاالضافة والت ديل والحذف او قالقراءة فقط قموجب ت ليماك 

من  الل  اك وقياناك التبادل التجار م لوم الدائرة الجهة المر زية الوحيدة الستالم وارسال تكون -: (1المادة )

 النافذة مع الدول اال رى .

 تكون الدائرة مس ولة عن ما ياتي : -: (10المادة )

حماية الم لوماك والبياناك دا ل النافذة واصدار واقامة البروتو والك االمنية لتحديد الهوية والتوثيق  -: اوال  

 وحماية ملكية البياناك التجارية . للتجاراناك اللخصية والياك الترا يص وحماية البي

 تحديد صالحياك الد ول الى النافذة وتبادل البياناك قين الو االك الحكومية . -: ثانيا  

ك وضع االلياك المناسبة لتحديد هوياك وموثوقية وصالحياك المستخدمين للنافذة من الملغلين والو اال -: ثالثا  

 ر الدولية .قموجب الم ايي الحكومية والتجار

وضع القواعد وااللياك المناسبة لل مل قالسجالك االلكترونية قموجب الم ايير الدولية قما يضمن تحديد  -: ا  راق 

 المس ولية والتب اك القانونية الحقا  .
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 .يصدر الحقا  تحدد تلكيالك الدائرة وهيكلها التنظيمي قموجب نظام   -:( 11المادة )

 

 

 الباب الثالث

 

 –الواجباك والصالحياك  -

 

 مراعاة مايأتي عند تنفيذ واجباتها واعمالها: ك الحكومية والتجارعلى الدائرة والو اال -:( 17المادة )

 

مبادئ التبسيط وال لنية واللفافية واستخدام االساليب االلكترونية الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة  أعتماد -: اوال  

 فيما يت لق قسير م امالك واجراءاك التجارة الدولية .

رونيا  تايداع الم لوماك والبياناك وسائر المستنداك والوثائق المت لقة قالتجارة الدولية وقبولها وتداولها الك -: ثانيا  

 من  الل النافذة .

 تسديد واستالم وقبول دف اك الرسوم والضرائب وققية االجور لللحناك والر اب الكترونيا  . -: ثالثا  

 اعتماد الم ايير الدولية في  افة م امالك واجراءاك التجارة الدولية . -: راق ا  

 لجمهورية ال راق.مصالح الو نية والحماية السالمة واالمن الو ني  -:  امسا  

 احترام االتفاقياك و المواثيق الدولية والثنائية التي وقع عليها ال راق. -:ا  سادس

 ومصالح المستهلكين.واالرث الثقافي والملكية الفكرية حماية الصحة والبيئة  -:ا  ساق 

 ة.الحفاظ على البنية التحتية للنقل والتجارة والقطاعاك اال رى ذاك ال الق -:ا  ثامن

 تأمين تحقيق االيراداك الضريبية والرسوم الكمر ية قصورة سري ة و فوءة وسليمة. -: تاس ا  

 

 -: (51المادة )

 

على الو االك الحكومية ال مل قاسلوب )التخليص ساقق للوصول( من  الل النافذة مع مراعاة نظام ادارة  -: اوال  

 ق د التخليص( .يق )التدقالمخا ر ، ويمكنها اعتماد ال مل قاسلوب 

ها وفحصالمنفذ لغرض م اينتها  في حالة وجود شك لدى و الة حكومية او ا ثر يجو  حجز البضاعة في -: ثانيا   

 اصوليا  قبل االفراج عنها.

 

 -:( 61المادة )

 

للو االك الحكومية ان تفرض على المصدرين او منافذ الدول اال رى الحصول على )تصريح مسبق قاللحن(  -: اوال  

 من  الل النافذة للبضائع ذاك الخصوصية مثل الغذاء والدواء والمواد الخطرة .

ر اب المتجهين الى للو االك الحكومية الطلب من منافذ الدول اال رى تزويدها قالبصماك االلكترونية لل -: ثانيا  

 .قموجب مذ راك تفاهم تبرم م ها جمهورية ال راق من  الل النافذة 
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 الباب الراقع

 

 –الجوانب الهندسية والتقنية  -

 

 تكون و ارة االتصاالك االستلار  الهندسي والتقني للنافذة . -: (31المادة )

 

امن وسالمة الم لوماك والبياناك ومنظوماك النافذة تكون و ارة االتصاالك مس ولة عن مراقبة  -: (61المادة )

ووضع القواعد والمواصفاك واللرو  الهندسية والتقنية الال مة لضمان امن الم لوماك قموجب 

 الم ايير والمواثيق واالتفاقاك الدولية .

 

 سالباب الخام

 

 –المنا عاك وال قوقاك وسائل حل  -

 

  افة ما يأتي : ك الحكومية والتجارعلى الدائرة والو اال -: (21المادة )

 

قما يضمن  عند تنفيذ اعمالها الثنائية مع الدول اال رىوالدولية  مراعاة الم ايير والتوصياك واالعراف -: اوال  

مقبولية المستنداك واالوراق التجارية والمالية والسجالك االلكترونية و افة الم لوماك والبياناك في حل 

 على المستويين الو ني والدولي . النزاعاك القضائية

 

 صحيحة او الغير دقيقة او الناقصة .الغير ا تصاص الموظف قلأن اد ال البياناك  تحديد -: ثانيا  

 

والقوانين النافذة النافذ الم دل   1161( لسنة  111تطبق احكام قانون ال قوقاك ال راقي رقم ) -: (21المادة )

 التي تنلأ عن تطبيق هذا القانون . اال رى على المخالفاك والجرائم

 

 للمتضرر تقديم تظلم الى الدائرة على وج  االست جال على ان ال تزيد المدة عن اسبوع. -اوال   -: (11المادة )

في حالة رفض التظلم من قبل الدائرة صراحة او ضمنا   الل المدة الملار اليها في الفقرة  -ثانيا    

)اوال ( من هذه المادة يحق ل  الط ن امام القضاء االدار  ،  ما يجو  اللجوء الى التحكيم التجار  

 في حالة وجود اتفاق ساقق. 

 الباب السادس

 

 –احكـام  تامية  -

 

المذ ورة في الفقرة )ساق ا (  من او الى الجهاك يجو  لمجلس الو راء حذف او اضافة جهة او ا ثر -: (70المادة )

 .قاقتراح من مجلس ادارة الدائرة( من هذا القانون 1من المادة )
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( 1) ا ( من المادة ة قو ارة المذ ورة في الفقرة )ساقعلى الو اراك والجهاك الغير مرتبط -اوال   -: (71المادة )

انجا  تنفيذ البنى التحتية والبرامج االلكترونية الخاصة  والتجار( من هذا القانون 13والمادة )

حيث ققالتنسيق مع الدائرة ورقطها مع النافذة والتجار قالنافذة و ذلك الخاصة قالو االك الحكومية 

 قانون .تبدأ من تاريخ نفاذ هذا ال سنتان( 7تكون جاهزة للتلغيل  الل مدة اقصاها )

 

على الو االك الحكومية  افة ت ديل وتكييف االنظمة والت ليماك الصادرة قموجب القوانين  -ثانيا                    

والقراراك النافذة التي تنظم وتحكم اعمالها قما ينسجم مع احكام هذا القانون و الل نفس المدة 

 .ة في الفقرة )أوال ( من هذه المادةالمذ ور

 مرور المدة المذ ورة في الفقرة )اوال ( من المادة ق دفي التبادل التجار   ال يجو  الت امل الورقي -: (77)المادة 

مع الدول التي ال ت مل قالنافذة ولحين  القانون ويستثنى من ذلك التبادل التجار ( من هذا 71)

 تحولها الى نظام النافذة .

على م امالك  7017( لسنة  22اللكترونية رقم )االلكتروني والم امالك اق احكام قانون التوقيع تطب -: (75المادة )

 التجارة الدولية في  ل ما لم يرد ق  نص في هذا القانون .

 -: (67المادة )

 ام هذا القانون .كيجو  لمجلس الو راء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ اح -: اوال  

( 31) ( والمادة1 ارة المذ ورة في الفقرة ) امسا ( من المادة )قو يجو  للو اراك والجهاك الغير مرتبطة -: ثانيا  

 اصدار ت ليماك لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

 النافذة يت ارض مع احكام هذا القانون . يلغى أ  نص في القوانين -: (37المادة )

 ينلر هذا القانون في الجريدة الرسمية وي تبر نافذا  من تأريخ نلره فيها . -: (67المادة )

                                          

 

 االسباب الموجبة

 

لغرض اد ال جمهورية ال راق ضمن المنظومة الدولية للتجارة والنقل وموا بة التطوراك ال المية الكبيرة          

لمجال ، ولغرض تلجيع االستثمار والتجارة الخارجية مع ال راق وت زيز التطور والنمو الحاصلة في هذا ا

و يادة القدرة االنتاجية وااليراداك الحكومية و فض تكاليف التجارة وت زيز النزاهة االقتصاد  واالجتماعي للبالد 

تحدة والمنظماك الدولية اال رى ، ولغرض ، وانسجاما  مع توصياك ومقرراك االمم المواللفافية واالمن الو ني 

جمع القواعد القانونية المتناثرة الخاصة قد ول و روج وعبور اللحناك ونقلها وفحصها وفرض واستيفاء الرسوم 

 فقد شرع هذا القانون .والضرائب واالجور المختلفة من  الل نظام الكتروني موحد ، 
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 الواحدة التجار نافذة التبادل ملروع قانون 

 ((11/6/7012ق د المناقلة الثانية في مجلس شورى الدولة قتاريخ ةالصيغة الم دل)) 

 

 يقصد قااللفاظ وال باراك الواردة في هذا القانون الم اني المبينة ا اء  ل منها : -:الت اريف  –( 1المادة )

 

 الواحدة . منظومة نافذة التبادل التجار  –النافذة  -: اوال  

 

 الحدود الدولية لجمهورية ال راق البرية والبحرية والجوية. –الحدود  -:ثانيا  

 

البضاعة المصدرة او المستوردة او ال اقرة عبر الحدود والملحونة قاحدى وسائل النقل البرية  –اللحنة  -: ثالثا  

 او البحرية او الجوية وفقا  للقوانين واالنظمة والت ليماك ال راقية النافذة.

 

ل الجوية او البرية او البحرية ويلمل عبر الحدود قاحدى وسائل النق اللخص الطبي ي المنقول –الرا ب  -: راق ا  

 .ذلك  واقم وسائل النقل

 

من والى  سمية على الحدود المخصصة لخروج ود ول اللحناك والر ابالر البواقاك هو احد –المنفذ  -:ا   امس

 جمهورية ال راق.

 

 . الواحدة التبادل التجار  نافذة دائرة – الدائرة -: ا  سادس

 

 نقل الر ابو اللحناك الجهاك الحكومية المس ولة عن تنظيم  روج ود ول وقبول –الو االك الحكومية  -: ساق ا  

المدرجة  مرتبطة قو ارةالغير والتاق ة الى ق ض الو اراك والجهاك من والى جمهورية ال راق وعبره 

 -في ادناه:

 و ارة الزراعة.  –                                   ./ الهيئة ال امة للكماركة ــــــــــو ارة المالي   - أ

 و ارة الثقافة والسياحة واالثار . –/ الهيئة ال امة للضرائب.                               ح                                 

 و ارة االتصاالك.  –/ ديوان التأمين.                                                                           

 . ال ـــراقـــي المــر ــز  البنك -                                  ./مديرية الجنسية ال امةة ـــــــو ارة الدا لي –ب 

                                            هيأة المنافذ الحدودية.      –/ و الة االستخباراك.                                    ك                                

                                               .واالتصــاالك االعـــــالم ةهيأ – /الجها  المر ز  للتقييس والسيطرة النوعية.       لو ارة التــــــخطيط  - ج

   . المخــــاقــــــــراك جهــــــــا  –م     .  /اللر ة ال امة للم ارض والخدماك التجاريةو ارة التجــــــــارة  –د  

 .الو نـــــــي االمـــن جهــــا  -ن                                                                .و ارة النقــــــــــــل -هـ 

     و ارة الصحة والبيئة .                                                       –و 

 

 ثر من االعمال االشخاص الم نويون والطبي يون الذين يزاولون قاسمهم او لحساقهم واحد او ا –التجار-:ا  ثامن

 .أو ما يحل محل  الم دل 1126 –( لسنة 50رقم ) ( من قانون التجارة6و  3) الواردة في المادتين

 

وسيلة الكترونية ملفرة قرمز م ين تستخدم لخزن  افة الم لوماك  – او الرا ب لللحنة البصمة االلكترونية -:ا  تاس 

 .او الرا بالخاصة قاللحنة 
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  .الم لوماك وقواعد البياناك التي تنلأ وتخزن قوسائل الكترونية –السجالك االلكترونية  -: ا  شراع 

 

  .قبل وصولها الى المنفذ  مة لتخليص اللحناكانجا   افة االجراءاك الال –تخليص ساقق للوصول  -:علر  حاد 

 

 هايصتخللتدقيق على اللحنة ق د الرقاقة الحكومية المبنية على اساس ا –تدقيق ق د التخليص  -: علر ثاني

 .و روجها من المنفذ

 

لى المصدرة ا تصريح مسبق قلحن شحناك الغذاء والدواء والمواد الخطرة –تصريح مسبق قاللحن  -: علر ثالث

ه  السلطاك ال راقية .  جمهورية ال راق قبل شحنها في منفذ اللحن في الدول اال رى ت ْصِدر 

 

 الخادم االلكتروني : -: علر راقع

 

 الجها  االلكتروني الذ  تخزن في   افة الم لوماك وقواعد البياناك مر زيا  . –الخادم االلكتروني المر ز   -أ  

 

الجها  االلكتروني الذ  تخزن في  نفس م لوماك وقواعد قياناك الخادم االلكتروني  –الخادم االلكتروني المرادف  -ب

 المر ز  .

 

 :يهدف هذا القانون الى ما يأتي  –( 7المادة )

 

 الواحدة في جمهورية ال راق . ني لمنظومة نافذة التبادل التجار وضع االساس القانو -: اوال  

 

استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومنها تكنولوجيا الم لوماك وااللتزام قالتبادل االلكتروني للم لوماك  -: ثانيا  

 .بادل التجار بياناك المت لقة قالتوال

 

 .دللبال واالجتماعي االقتصاد  والنمو التطور وت زيز ال راق مع الخارجية والتجارة االستثمار تلجيع -: ثالثا  

 

  . الحكومية وااليراداك االنتاجية القدرة و يادة ضبط -: راق ا  

 

 . والدولية ال راقية والت ليماك واالنظمة قالقوانين التجار التزام تحسين -:  امسا  

 

 . المنافذ في وتبسيطها وا تصارها االجراءاك  من وتقليص التجارة تكاليف  فض -: سادسا  

 . الحكومية الو االك قين التنسيق مستوى رفع -: ساق ا  

 

 . واللفافية النزاهة ت زيز -: ثامنا  

 

 .والنقل وانسياقية السلع ت زيز االمن الو ني واالهتمام قأمن التجارة -:تاس ا  
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 -: ( سريان القانون5المادة )

 

 ة ال راق وقلكل  اص  افةفي جميع انحاء جمهوري التبادل التجار  يسر  هذا القانون على  افة عملياك

 .المنافذ

 

 -: (6المادة )

تبط وتر الواحدة ( حال نفاذ هذا القانون مى ) دائرة نافذة التبادل التجار تلكل دائرة عامة الدارة النافذة تس -أوال  :

 .قهيئة المنافذ الحدودية

 

 يكون مقر الدائرة في قغداد وتفتح فروع لها في المنافذ  افة .  :-ثانيا  

 

ارة التجام ية االولية على االقل في تخصص يرأس الدائرة موظف قدرجة مدير عام حاصل على اللهادة الج -:ثالثا  

القانون او تكنولوجيا الم لوماك من ذو  الخبرة والكفاءة في مجال التجارة الدولية او االقتصاد او 

 ( سنة في مجال ا تصاص  .13وتكنولوجيا الم لوماك ولدي   دمة ف لية التقل عن )

 -: راق ا  

 دوديةالحالمنافذ رئيس هيئة مجلس يسمى )مجلس نافذة التبادل التجار  الواحدة( يرأس   يدير الدائرة  -:أ             

ير قسم اضافة ك الحكومية  افة قدرجة ال تقل عن مدمدير عام الدائرة وممثلين عن الو االوعضوية 

 .اصلقطاع الخالى ممثلين عن ا

 في حالة غياب رئيس المجلس يحل محل  مدير عام الدائرة. -ب :         

 

م لوماك وقياناك التبادل التجار  من  الل النافذة  الدائرة الجهة المر زية الوحيدة الستالم وارسال تكون   -:  امسا   

 مع الدول اال رى .

 تقوم الدائرة قالواجباك والمهام التالية : -:(3المادة )

 

وماك استالم م لو الدوليةتلغيلها وفقا  للم ايير تنفيذ وانلاء المنظوماك االلكترونية للنافذة وادارتها و -: اوال  

وقياناك ومستنداك ووثائق التجارة الدولية مر زيا  وتو ي ها على الو االك الحكومية والمنافذ 

قالنتائج قاحدى وسائل االتصاالك  رونيا  واش ار التاجرواستالم االجوقة وتوحيدها وم الجتها الكت

 الحديثة .

 

 قموجب مية والتجارحصول على الم لوماك من قبل الو االك الحكوتوفير فرصة الد ول الى النافذة لل -: ثانيا  

 .تصدر الحقا  ت ليماك 

 

 زن م لوماك وقياناك التجارة الدولية لجمهورية ال راق مر زيا  في الخادم االلكتروني المر ز  ومرادف   -: ثالثا  

 .وفقا  للقانون والمحافظة عليها

 

ونية لللحناك والمسافرين وتحديد نوع الم لوماك والبياناك المخزونة فيها تنظيم ال مل قالبصمة االلكتر -: ا  راق 

 .تصدر الحقا  واالشخاص المخولين قاالضافة والت ديل والحذف او قالقراءة فقط قموجب ت ليماك 
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مذ راك تفاهم واتفاقاك  دمة وتبادل البياناك مع نوافذ الدول اال رى والمنظماك الدولية قما يج لها  ادداع -: سا   ام

 قاقلة للتلغيل المتبادل ، و ذلك مع الو االك الحكومية وال مالء والمستفيدون قدر ت لق االمر قهذا القانون

 .، ويخول قتوقي ها رئيس هيئة المنافذ الحدودية

 

واصدار واقامة البروتو والك وضمان جودتها ودقتها وسالمتها حماية الم لوماك والبياناك دا ل النافذة  -:سادسا

لبياناك وحماية ملكية ا اناك اللخصية للتجاراالمنية لتحديد الهوية والتوثيق والياك الترا يص وحماية البي

 التجارية .

 

 ادل البياناك قين الو االك الحكومية .تحديد صالحياك الد ول الى النافذة وتب -: ساق ا  

 

ك وضع االلياك المناسبة لتحديد هوياك وموثوقية وصالحياك المستخدمين للنافذة من الملغلين والو اال -: ا  ثامن

 قموجب الم ايير الدولية . الحكومية والتجار

 

قما  االلكترونية قموجب الم ايير الدوليةالمناسبة لل مل قالسجالك الفنية وااللياك القانونية وضع القواعد  -: ا  تاس 

 يضمن تحديد المس ولية والتب اك القانونية الحقا  .

 

 مراعاة مايأتي عند تنفيذ واجباتها واعمالها: ك الحكومية والتجارعلى الدائرة والو اال -:( 6المادة )

 

مبادئ التبسيط وال لنية واللفافية واستخدام االساليب االلكترونية الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة  أعتماد -: اوال  

 فيما يت لق قسير م امالك واجراءاك التجارة الدولية .

 

ترونيا  كايداع الم لوماك والبياناك وسائر المستنداك والوثائق المت لقة قالتجارة الدولية وقبولها وتداولها ال -: ثانيا  

 من  الل النافذة .

 

 دف اك الرسوم والضرائب وققية االجور لللحناك والر اب الكترونيا  . تسديد واستالم -: ثالثا  

 

 اعتماد الم ايير الدولية في  افة م امالك واجراءاك التجارة الدولية . -: راق ا  

 

 لجمهورية ال راق.مصالح الو نية والحماية السالمة واالمن الو ني  -:  امسا  

 

 احترام االتفاقياك و المواثيق الدولية والثنائية التي وقع عليها ال راق. -:ا  سادس

 

 ومصالح المستهلكين.واالرث الثقافي والملكية الفكرية حماية الصحة والبيئة  -:ا  ساق 

 

 القة.الحفاظ على البنية التحتية للنقل والتجارة والقطاعاك اال رى ذاك ال  -:ا  ثامن

 

 تأمين تحقيق االيراداك الضريبية والرسوم الكمر ية قصورة سري ة و فوءة وسليمة. -: تاس ا  
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 -: (2المادة )

 

على الو االك الحكومية ال مل قاسلوب )التخليص ساقق للوصول( من  الل النافذة مع مراعاة نظام ادارة  -: اوال  

 ق د التخليص( . يق)التدقالمخا ر ، ويمكنها اعتماد ال مل قاسلوب 

  

منفذ ال يجو  حجز البضاعة فيقناءا  على م لوماك مسبقة ، في حالة وجود شك لدى و الة حكومية او ا ثر  -: ثانيا  

 وفحصها اصوليا  قبل االفراج عنها.لغرض م اينتها 

 

 -:( 2المادة )

 

الحصول على )تصريح مسبق قاللحن( للو االك الحكومية ان تفرض على المصدرين او منافذ الدول اال رى  -: اوال  

 من  الل النافذة للبضائع ذاك الخصوصية مثل الغذاء والدواء والمواد الخطرة .

 

للو االك الحكومية الطلب من منافذ الدول اال رى تزويدها قالبصماك االلكترونية للر اب المتجهين الى  -: ثانيا  

 .قموجب مذ راك تفاهم تبرم م ها جمهورية ال راق من  الل النافذة 

 

 -: (1المادة )

 تكون و ارة االتصاالك االستلار  الهندسي والتقني للنافذة .  -اوال :

 

تكون و ارة االتصاالك مس ولة عن مراقبة امن وسالمة الم لوماك والبياناك ومنظوماك النافذة ووضع  -ثانيا :

والتقنية الال مة لضمان امن الم لوماك قموجب الم ايير القواعد والمواصفاك واللرو  الهندسية 

 والمواثيق واالتفاقاك الدولية .

 يرتبط الخادم االلكتروني المر ز  قالدائرة ، و يرتبط الخادم االلكتروني المرادف قو ارة االتصاالك.  -:ثالثا  

 

  افة ما يأتي : ك الحكومية والتجارعلى الدائرة والو اال -: (10المادة )

 

قما يضمن  عند تنفيذ اعمالها الثنائية مع الدول اال رىوالدولية  مراعاة الم ايير والتوصياك واالعراف -: اوال  

مقبولية المستنداك واالوراق التجارية والمالية والسجالك االلكترونية و افة الم لوماك والبياناك في حل 

 ني والدولي .النزاعاك القضائية على المستويين الو 

 

 صحيحة او الغير دقيقة او الناقصة .الغير ا تصاص الموظف قلأن اد ال البياناك  تحديد -: ثانيا  

 

  -: (11المادة )

 

 للمتضرر تقديم تظلم الى الدائرة على وج  االست جال على ان ال تزيد المدة عن اسبوع. -اوال  : 

 

في حالة رفض التظلم من قبل الدائرة صراحة او ضمنا   الل المدة الملار اليها في الفقرة )اوال ( من هذه  -ثانيا  :  

 المادة يحق ل  الط ن امام القضاء االدار  ،  ما يجو  اللجوء الى التحكيم التجار  في حالة وجود اتفاق ساقق. 
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 .يصدر الحقا  تحدد تلكيالك الدائرة وهيكلها التنظيمي قموجب نظام   -:( 17المادة )

 

المذ ورة في الفقرة )ساق ا (  من او الى الجهاك يجو  لمجلس الو راء حذف او اضافة جهة او ا ثر -( :15المادة )

 ( من هذا القانون قاقتراح من مجلس نافذة التبادل التجار  الواحدة.1من المادة )

 

( 1 ا ( من المادة )ة قو ارة المذ ورة في الفقرة )ساقعلى الو اراك والجهاك الغير مرتبط -اوال   -: (16المادة )

انجا  تنفيذ البنى التحتية والبرامج االلكترونية الخاصة قالنافذة  والتجار( من هذا القانون 1والمادة )

 قحيث تكونسيق مع الدائرة قالتنورقطها مع النافذة والتجار و ذلك الخاصة قالو االك الحكومية 

، ويخول مجلس تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون  سنتان( 7جاهزة للتلغيل  الل مدة اقصاها )

الو راء صالحية تمديد المدة انفا  قمدة اضافية ال تزيد عن سنة واحدة قلر  وجود اسباب ومبرراك 

 .( ثالث سنواك 5مقن ة وظروف قاهرة ، وتكون المدة الكلية ال تزيد عن )

 

الصادرة قموجب القوانين  على الو االك الحكومية  افة ت ديل وتكييف االنظمة والت ليماك -ثانيا                    

والقراراك النافذة التي تنظم وتحكم اعمالها قما ينسجم مع احكام هذا القانون و الل نفس المدة 

 .ة في الفقرة )أوال ( من هذه المادةالمذ ور

 

 ن المادةمرور المدة المذ ورة في الفقرة )اوال ( م ق دفي التبادل التجار   ال يجو  الت امل الورقي -: (13المادة )

مع الدول التي ال ت مل قالنافذة ولحين  القانون ويستثنى من ذلك التبادل التجار ( من هذا 16)

 تحولها الى نظام النافذة .

 

على م امالك  7017( لسنة  22اللكترونية رقم )ق احكام قانون التوقيع االلكتروني والم امالك اتطب -: (16المادة )

 لم يرد ق  نص في هذا القانون .التجارة الدولية في  ل ما 

 

 -: (12المادة )

 

 ام هذا القانون .كيجو  لمجلس الو راء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ اح -: اوال  

 

( 1) ( والمادة1قو ارة المذ ورة في الفقرة ) امسا ( من المادة ) يجو  للو اراك والجهاك الغير مرتبطة -: ثانيا  

 كام هذا القانون .اصدار ت ليماك لتسهيل تنفيذ اح

 

 النافذة يت ارض مع احكام هذا القانون . يلغى أ  نص في القوانين -: (12المادة )

 

 ينلر هذا القانون في الجريدة الرسمية وي تبر نافذا  من تأريخ نلره فيها . -: (11المادة )
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 االسباب الموجبة

 

لغرض اد ال جمهورية ال راق ضمن المنظومة الدولية للتجارة والنقل وموا بة التطوراك ال المية الكبيرة          

الحاصلة في هذا المجال ، ولغرض تلجيع االستثمار والتجارة الخارجية مع ال راق وت زيز التطور والنمو 

يراداك الحكومية و فض تكاليف التجارة وت زيز النزاهة و يادة القدرة االنتاجية واالاالقتصاد  واالجتماعي للبالد 

تحدة والمنظماك الدولية اال رى ، ولغرض ، وانسجاما  مع توصياك ومقرراك االمم المواللفافية واالمن الو ني 

جمع القواعد القانونية المتناثرة الخاصة قد ول و روج وعبور اللحناك ونقلها وفحصها وقبولها وفرض 

سوم والضرائب واالجور المختلفة وم الجة ت ارضها مع مبدأ توحيد االجراءاك وا تصارها قاستخدام واستيفاء الر

فقد شرع هذا تكنولوجيا الم لوماك ومن  الل نظام الكتروني موحد ملزم للحكومة والقطاع الخاص في آن واحد ، 

 القانون .
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 )) دراسة موجزة ((   ":ثانيا

                                                                                                      

 ))انضمام العراق الى االتفاقيات الكمركية العالمية المهمة ((

 

 المهندس هالل القريشي

 00/9/7102                                                                           -دمـــة  : ــمق

المنشأة والموقعة تحت رعاية منظمة  تتطرق هذه الدراسة بشكل موجز الى اهم االتفاقيات الكمركية الدولية

على جمهورية العراق االنضمام اليها والفوائد التي سيحصل عليها يجب التي  WCOالكمارك العالمية 

اضافة الى ان ذلك يعتبر ضروريا" لغرض االنضمام الى منظمة التجارة العالمية جراء االنضمام والتنفيذ 

WTO : وهذه االتفاقيات هي ,- 

 اتفاقية ) كيوتو ( الدولية لتبسيط وتنسيق االجراءات الكمركية .  -اوال" :  

The International Convention on the Simplification and Harmonization of 

Customs Procedures (Revised Kyoto Convention)      

والمعدلة بموجب البروتوكول الموقع في                     0922/  2/  08الموقعه في ) كيوتو ( باليابان بتاريخ 

 .   0999/ 6/  76) بروكسل ( ببلجيكا بتاريخ 

 

 ف وتبويب السلع .ياالتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصن -ثانيا": 

International Convention on the Harmonized Commodity Description and 
Coding System  

 .  0986/  6/  72بروكسل ببلجيكا بتاريخ  الموقعة في
 

  لالدخال المؤقت .اتفاقية اسطنبول الدولية  -ثالثا" : 

Convention on Temporary Admission (Istanbul Convention)                ) 

  0991/  6/  76الموقعة في اسطنبول بتركيا بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتفاقية ) كيوتو( الدولية لتبسيط وتنسيق االجراء الكمركية -اوال": 
 The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs 

Procedures (Revised Kyoto Convention)   

                  CCC تحت رعاية مجلس التعاون الكمركي 9973/  5/ 93في ) كيوتو ( باليابان بتاريخ  الموقعة
جب البروتوكول الموقع في ) بروكسل ( ببلجيكا حاليا" ( والمعدلة بمو  WCO) منظمة  الكمارك العالمية 

 .   9999/  2/  52بتاريخ 

 

   -االتفاقية : مضمون  –أ 

 االتفاقية مجموعة من االجراءات الكمركية الشاملة لتسهيل النقل والتجارة المشروعة مع تنفيذ توفر       
 الضوابط الكمركية بما في ذلك حماية االيرادات الكمركية والمجتمع ، وهي تتناول المبادىء االساسية 

-  
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لالجراءت الكمركية المبسطة والمنسقة ، مثل القابلية على التنبؤ والشفافية واالجراءات القانونيـة الواجبــة 
ية الحديثة ) مثل ادارة المخاطر ، ومعلومات واالستخــدام االقصى لتكنولوجيا المعلومــات والتقنيات الكمرك

 ماقبل الوصول ، ومرحلة ما بعد التدقيق والتخليص ( .
 

  -فوائد االنضمام لالتفاقية :  –ب 

 تفاقية شهادة على التزام جمهورية العراق بالمعايير الكمركية الدولية . لال يعتبر االنضمام - 9

لجمهورية العراق للمشاركة في صنع المعايير الكمركية في المستقبل والنظر يوفر االنضمام لالتفاقية فرصة  - 5

في امكانية ادخال تعديالت على االتفاقية لضمان اعتمادها للممارسات الحديثة بما يكفل وجود ادوات ديناميكية 

 وحيوية.

يمية مثل ة الثنائية او االقليوفر االنضمام لالتفاقية ميزة ودور قيادي في المفاوضات بشأن اتفاقيات التجار – 3

 اتفاقيات التجارة الحرة او اتفاقيات الشراكة االقتصادية . 

سيوفر االنضمام لالتفاقية فرصة اختصار زمن التعارض بشأن اتفاقيات التجارة الثنائية او االقليمية من خالل  -9

 توحيد التعاريف المشتركة واالجراءات واالحكام الكمركية  .

النضمام لالتفاقية مزايا االستفادة من انشطة بناء القدرات ، مثل التدريب واالنشطة والحلقات الدراسية سيوفر ا – 5
الوطنية واالقليمية وبرامج بناء القدرات وبرامج االصالح والتحديث الدخال اجراءات وتقنيات كمركية حديثة 

 وفقا" لالتفاقية  .
 
  -فوائد تنفيذ االتفاقية :  -جـ 
السرعة في االفراج عن البضائع وتحقيق انخفاض في تكاليف التجارة من خالل استخدام نظم الحوسبة  – 9

االلكترونية وتبادل البيانات الكترونيا ، ونظم ادارة المخاطر الكمركية ومعلومات ما قبل الوصول ، وسيتيح 

جارية وبالتالي تعزيز االنشطة الت ذلك للتجار فرص تعزيز قدراتهم التنافسية في االسواق المحلية والدولية

 للبالد ، كما سيؤدي ذلك الى خفض التكاليف التجارية للشركات وبالتالي زيادة الدخل القومي للبالد . 

زيادة ايرادات الدولة التي تعتبر واحدة من اهم اهداف االدارات الكمركية في اي دولة ، حيث سيؤدي تنفيذ  -5

 اليرادات الكمركية والضريبية .االتفاقية الى تحسين تحصيل ا

عالة ان االجراءات الحدودية الف  -زيادة االستثمار االجنبي المباشر والقدرة التنافسية االقتصادية للبالد :  -3

والمبسطة واالجراءات الكمركية السلسة المتخذة بموجب االتفاقية وتسهيل وتفعيل عمليات النقل للبضائع 

ل اسرع وبتكلفة اقل وبالتالي زيادة القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني محليا" سيؤدي الى تداول السلع بشك

 ودوليا" وتشجيع االستثمار . 

سيعزز تنفيذ االتفاقية حماية االمن الوطني والمجتمع وصحة االنسان والبيئة  -: الفوائد غير االقتصادية  – 9
االشخاص في حاالت الكوارث الطبيعية وحاالت واالرث الثقافي للبالد اضافة الى تيسير تدفقات السلع و

 الطوارىء االخرى .
 
  -موقف االنضمام الحالي :  –د 

( دولة االعضاء في  935( دولة من مجموع )  995)  59/7/5097التفاقية لغاية اوقد انضمت الى       
  -: منظمة الكمارك العالمية ، ونذكر منها بعض دول المنطقة 

، مصر  3/95/5002، االردن  3/5/5002، تركيا  92/2/5000، المغرب  52/2/9999الجزائر 

، السعودية  39/5/5090، االمارات العربية  92/3/5009، السودان  97/3/5009، قطر  3/9/5003

،   53/5/5092، ايران  2/9/5095، عمان  57/2/5093، اليمن  39/5/5095، البحرين  57/9/5099

 . 9/5097/ 99الكويت 
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ا   االتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع –ثانيا

THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZED COMMODITY 

DESCRIPTION AND CODING SYSTEM                                                         

 

   -مضمون اتفاقية : -أ 

تم بموجب هذه االتفاقية التي انشأت ووقعت برعاية مجلس التعاون الكمركي )منظمة الكمارك العالمية(       

 HARMONIZED تصنيف وتبويب السلع(، الذي يُشار إليه عموماً بـ )النظام المنّسقالمنسق لإقرار )النظام 

SYSTEM  )  م .9933، ودخلت حيّز النفاذ في كانون الثاني 

ق إلى تسهيل التجارة وتبادل المعلومات عن طريق تنسيق تصنيف وتبويب السلع في سالنظام المنويهدف      

ق للتعرفة الكمركية، وجمع احصائيات التجارة الخارجية. كما يُستخدم على سالتجارة الدولية. ويستخدم النظام المن

ض أخرى عديدة مثل الضرائب ، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص ألغرا الحكوماتقبل نطاق واسع من 

المحلية، وسياسات التجارة، ومتابعة ومراقبة السلع ، وقواعد المنشأ، وتعرفة الشحن، وإحصائيات النقل، ومراقبة 

 األسعار، ومراقبة حصص السلع، وتجميع الحسابات الوطنية، والبحوث والتحليالت االقتصادية.

( ، 59وحتى  9قسماً )من القسم  59ة سلعية، مقسمة إلى مجموع 5000ويشتمل النظام على أكثر من        

 93أرقام. ويختص الفصالن  2(، وعناوين من أربعة أرقام، وعناوين فرعية من 97وحتى  9فصالً )من  97و

أرقام. بيد أن معظم  2باالستخدام الوطني. ويواءم النظام المنّسق تبويب السلع وفق رمز رقمي مكون من  99و

ك تستخدم نظام تبويب للسلع يشتمل على عشرة أرقام أو أكثر، بحيث يمثل األرقام الستة األولى إدارات الكمار

رمز النظام المنّسق. ويتألف النظام المنّسق من قسم وفصل ومذكرات عناوين فرعية، وقواعد تفسيرية عامة 

مجلدات باللغتين  5لنظام المنّسق )بهدف تحقيق تصنيف موّحد للسلع. وتبيّن المذكرات التفسيرية الترجمة الرسمية ل

لمنظمة ل اإلنكليزية والفرنسية( التي نشرتها منظمة الكمارك العالمية. كما توجد المذكرات على الموقع االلكتروني

سلعة من السلع  500‚000أكثر من سق  ، وعلى أقراص مدمجة على هيئة قاعدة بيانات للسلع تتيح للنظام المن

 .ا"ا عالميهبالتي تتم المتاجرة 

النظام المنّسق ُملِزماً لألطراف المتعاقدة. كما تديُر )لجنةُ النظام المنّسق( في منظمة الكمارك العالمية يعد        

 2إلى  5االتفاقيةَ وأي نزاعات قد تنشأ. كما تتولى لجنة النظام المنّسق إعداد التعديالت على النظام المنّسق كل 

ً من النظام المنّسق هي نسخة سنوات. والنسخة األخيرة ال                التي دخلت حيز التنفيذ  57/2/5099سارية حاليا

ً متعاقداً، تطبّق دول وأقاليم عديدة النظام المنّسق دون أن تكون  952. وبجانب الـ9/9/5097في                        طرفا

بلد وإقليم ونقابات كمركية أو اقتصادية تطبق  502، كان هناك ما يربو على 5095وحتى تموز ،  ا"طرفاً متعاقد

 .                           %93ن ـر مـي التجارة أكثـق فسام المنـق النظـ. وتشّكل السلع المصنّفة وف ي الواقعـالنظام المنسق ف

وتوفر منظمة الكمارك العالمية بانتظام على موقعها االلكتروني معلومات تفصيلية أو محدثة عن األطراف 

 المنسق .المتعاقدة، أو معلومات عن جميع البلدان واألقاليم التي تطبق النظام 

 

  -فوائد االنضمام لالتفاقية وتنفيذها: -أ

 .تيسير التجارة الدولية  - 9      

 .إلحصاءات ومقارنتها وتحليلها، وال سيما اإلحصاءات المتعلقة بالتجارة الدوليةتيسير جمع ا - 5
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تقليص النفقات التي تتكبدها الدولة إلعادة التصنيف وإعادة تصنيف السلع وترميزها عند انتقالها من نظام تصنيف  -3

 .تإلى آخر في سياق التجارة الدولية وتيسير توحيد الوثائق التجارية ونقل البيانا

مواكبة التغييرات في التكنولوجيا وأنماط التجارة الدولية التي تتطلب تعديالت واسعة النطاق على اتفاقية تسميات  -9

، حيث أن درجة التفصيل 9950كانون األول / 95، المبرمة في بروكسل في  السلع في التعريفات الكمركية

المطلوبة ألغراض الكمارك واألغراض اإلحصائية من جانب الحكومات والمصالح التجارية قد زادت كثيرا عن 

 انفا" .درجة التسمية الواردة في االتفاقية المذكورة 

 . غراض المفاوضات التجارية الدوليةتوفير البيانات الدقيقة والقابلة للمقارنة أل -5

 . يستخدم النظام المنسق ألغراض تعريفات الشحن وإحصاءات النقل لمختلف وسائط النقل -2

 .يندرج النظام المنسق في النظم التجارية وأنظمة التشفير التجاري إلى أقصى حد ممكن  -7

  الستيراد والتصدير وإحصاءات اإلنتاج قدر اإلمكانسيؤمن النظام المنسق تعزيز الترابط الوثيق بين إحصاءات ا -3

. 

 سيؤمن النظام المنسق المحافظة على عالقة وثيقة مع التصنيف الموحد للتجارة الدولية لألمم المتحدة،  -9

كون ،       ت سيؤمن النظام المنسق تلبية االحتياجات المذكورة أعاله من خالل تسمية كمركية / إحصائية موحدة -90

 .مناسبة لالستخدام من جانب المصالح المختلفة المعنية بالتجارة الدولية 

 

  -مام الحالي : ضموقف االن -جـ 

( دولة االعضاء في منظمة  935( دولة من مجموع )  952)  5097/  2/  30انضمت الى االتفاقية لغاية        

  -ونذكر منها بعض دول المنطقة : الكمارك العالمية 

، المغرب  59/90/9999، الجزائر  95/95/9933، تركيا  90/3/9933، السعودية 53/90/9937تونس 

 ،  3/5/9992، لبنان  53/5/9995، ايران  90/95/9993، السودان  97/5/9993، ليبيا  57/5/9995

، اليمن 57/2/5005، االمارات العربية  99/95/5009، البحرين  3/9/5009، موريتانيا  57/5/9999مصر 

،  95/5/5092، عمان  95/99/5007، سوريا 53/9/5009، قطر  57/99/5003، الكويت  30/9/5005

  . 90/3/5097فلسطين 

   

 

 ل المؤقت ) اتفاقية اسطنبول(اتفاقية القبو -ثالثا"

CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION (ISTANBUL CONVENTION)   

 76/6/0991موقعة في اسطنبول بتركيا بتاريخ ال

 مضمون االتفاقية: -أ

 كةةةةةةل يجمةةةةةةع واحةةةةةةد دولةةةةةةي صةةةةةةك هةةةةةةي( اسةةةةةةطنبول اتفاقيةةةةةةة) المؤقةةةةةةت القبةةةةةةول اتفاقيةةةةةةة إن       

 القبةةةةةةول إجةةةةةةراءات ومواءمةةةةةةة تبسةةةةةةيط إلةةةةةةى هةةةةةةدف، وت المؤقةةةةةةت القبةةةةةةول االتفاقةةةةةةات السةةةةةةابقة حةةةةةةول

 ويحةةةةةةةدد. 9993 نةةةةةةةوفمبر/  الثةةةةةةةاني تشةةةةةةةرين 57 فةةةةةةةي النفةةةةةةةاذ حيةةةةةةةزاالتفاقيةةةةةةةة  ودخلةةةةةةةت. المؤقتةةةةةةةة

 الحةةةةةدود عبةةةةةور تكةةةةةاليف مةةةةةن حةةةةةد أدنةةةةةى إلةةةةةى للتقليةةةةةل مركيةةةةةةك رسةةةةةوم دفةةةةةع دون المؤقةةةةةت القبةةةةةول

 حركةةةةةةة حريةةةةةةة علةةةةةةى االتفاقيةةةةةةة وتةةةةةةنص. للبلةةةةةةد االقتصةةةةةةادي النشةةةةةةاط لتنميةةةةةةة هامةةةةةةا حةةةةةةافزا ويةةةةةوفر
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 الرسةةةةةةوم مةةةةةةن اإلعفةةةةةةاء مةةةةةةع مركةةةةةةيك إقلةةةةةةيم إلةةةةةةى المؤقةةةةةةت ودخولهةةةةةةا الحةةةةةةدود عبةةةةةةر البضةةةةةةائع

 وهةةةةةي ،  ATA دفتةةةةةر قبةةةةةوللالتفاقيةةةةةة  ةالمنضةةةةةم األطةةةةةرافمةةةةةن  ذلةةةةةك يتطلةةةةةب كمةةةةةا. والضةةةةةرائب

 والضةةةةةةرائب الرسةةةةةةوم أن الةةةةةةدولي الضةةةةةةمانات نظةةةةةةام خةةةةةةالل مةةةةةةن تضةةةةةةمن دوليةةةةةةة مركيةةةةةةةك وثيقةةةةةةة

 . االستخدام سوء حاالت في تدفع سوف

 اإلجةةةةةةراءات كبيةةةةةةر مةةةةةةن تبسةةةةةةيط بقةةةةةةدر الةةةةةةدولي األعمةةةةةةال مجتمةةةةةةع يتمتةةةةةةع النظةةةةةةام وبهةةةةةةذا       

 والعبةةةةةةور التصةةةةةةدير عنةةةةةةد لبضةةةةةةائعسةةةةةةيؤمن تخلةةةةةةيص ا ATA اسةةةةةةتخدام دفتةةةةةةر أن حيةةةةةةث الكمركيةةةةةةة

 قبةةةةةةةةل مةةةةةةةةن اسةةةةةةةةتخداما األكثةةةةةةةةر الوثيقةةةةةةةةة اآلنيعتبةةةةةةةةر  ATA ان دفتةةةةةةةةر.واالسةةةةةةةةتيراد )الترانزيةةةةةةةةت(

 . للسلع المؤقت القبول على تنطوي التي الدولية للعمليات األعمال مجتمع

 مةةةةةةةةن الخةةةةةةةةالي المؤقةةةةةةةةت بالتصةةةةةةةةدير تسةةةةةةةةمح دوليةةةةةةةةة مركيةةةةةةةةةك وثيقةةةةةةةةة ATAيعةةةةةةةةد دفتةةةةةةةةر       

ويلغةةةةةةي . واحةةةةةةدة سةةةةةةنة إلةةةةةةى تصةةةةةةل لمةةةةةةدة السةةةةةةلع واسةةةةةةتيراد الضةةةةةةرائب مةةةةةةن والمعفةةةةةةاة الضةةةةةةرائب

 يةةةةةةتم البضةةةةةةاعة أن طالمةةةةةةا وبالتةةةةةةالي،  مؤقتةةةةةةة اسةةةةةةتيراد نداتتسةةةةةةم شةةةةةةراء إلةةةةةةى الحاجةةةةةةة الةةةةةةدفتر

 عليها. مستحقة ضرائب أو رسوم ال المحدد، الزمني اإلطار ضمن تصديرها إعادة

 دفةةةةةةع سةةةةةةيؤدي الةةةةةةى الةةةةةةدفتر فةةةةةةي المدرجةةةةةةة السةةةةةةلع بعةةةةةةض أو كةةةةةةلل التصةةةةةةدير إعةةةةةةادة عةةةةةةدم     

 . بها المعمول والضرائب الرسوم

 دائةةةةةرة مةةةةةنقضةةةةةائية  مطالبةةةةةة إلةةةةةى ؤديسةةةةةي فةةةةي حالةةةةةة عةةةةةدم تسةةةةةديد هةةةةةذه الرسةةةةةوم والضةةةةرائب      

 .المستورد البلد إلى األجنبية ماركالك

نظةةةةةةةةام دفتةةةةةةةةر  ICC الدوليةةةةةةةةة التجةةةةةةةةارة وغرفةةةةةةةةة WCO العالميةةةةةةةةة الكمةةةةةةةةارك منظمةةةةةةةةة وتةةةةةةةةدير     

ATA العالمية الغرف اتحاد خالل من . 

 /  المؤقت القبول"لمصطلح   اإلنجليزيةو الفرنسية من مزيج هو ATA اختصار  

        TEMPORARY ADMISSION 

 الكمةةةةةةةارك منظمةةةةةةةة قامةةةةةةةت حيةةةةةةةث ،9929 عةةةةةةةام الةةةةةةةى ATAنظةةةةةةةام دفتةةةةةةةر  تةةةةةةةاريخويعةةةةةةةود       

 االتفاقيةةةةةةةةة اداعتمةةةةةةةةب ، CCC الكمركةةةةةةةةي التعةةةةةةةةاون بمجلةةةةةةةةس آنةةةةةةةةذاك المعروفةةةةةةةةة ، WCO العالميةةةةةةةةة

 وضةةةةةع الحةةةةةق وقةةةةةت فةةةةةي وتةةةةةم ، للبضةةةةةائع المؤقةةةةةت للقبةةةةةول ATAنظةةةةةام دفتةةةةةر   علةةةةةى ةالكمركيةةةةة

 مجلةةةةةةس عليهةةةةةةا وافةةةةةةق التةةةةةةي بهةةةةةةا المعمةةةةةةول األصةةةةةةناف مةةةةةةن نةةةةةةوع لكةةةةةةل تحديةةةةةةدا أكثةةةةةةر اتفاقيةةةةةةات

 . الدولية االتفاقيات العالمية الكمارك منظمة تدير واليوم،.  الكمركي التعاون

 واحةةةةةةد صةةةةةةك فةةةةةةي جمةةةةةةعاالتفاقيةةةةةةة التةةةةةةي ت اعتمةةةةةةاد اسةةةةةةطنبول تةةةةةةم فةةةةةةي ،9990 عةةةةةةام فةةةةةةي      
    .البضائع المؤقت قبولب المتعلقة االتفاقيات مختلف

 ضةةةةةةةةمانال لمنظمةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةة اتالضةةةةةةةةمان سلسةةةةةةةةلة ICC غرفةةةةةةةةة التجةةةةةةةةارة الدوليةةةةةةةةة  تةةةةةةةةدير      

 أن األعضةةةةةةةةاء الكمةةةةةةةارك إلدارات تضةةةةةةةمن متبادلةةةةةةةة ضةةةةةةةمانات السلسةةةةةةةلة هةةةةةةةذه تةةةةةةةوفر. وطنيةةةةةةةةال
 .و في حالة نشوئها المطالبة عند ستدفع والضرائب الرسوم

 نظةةةةةام دفتةةةةةر الوطنيةةةةةة الضةةةةةمان منظمةةةةةات تةةةةةدير مشةةةةةارك، عضةةةةةو حكومةةةةةة كةةةةةل قبةةةةةل مةةةةةن يعةةةةةين  
ATA األعضةةةةةةاء وطنيةةةةةةةال ضةةةةةةمانال منظمةةةةةةات جميةةةةةةع .أراضةةةةةةيها فةةةةةةي للبضةةةةةةائع المؤقةةةةةةت للقبةةةةةةول 

 .ATAنظام مدرجة في  ICCغرفة التجارة الدولية  في

 المعةةةةةةدات التجاريةةةةةةة، العينةةةةةةات: البضةةةةةةائع مةةةةةةن واسةةةةةةعة فئةةةةةةات ثةةةةةةالث علةةةةةةىاالتفاقيةةةةةةة  تنطبةةةةةةق     
 .والمهرجانات المختلفة المعارض في المستخدمة والسلع المهنية،
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 البضةةةةةةةائع لنقةةةةةةةل ATAدفتةةةةةةةر  اسةةةةةةةتخدام فةةةةةةةي الراغبةةةةةةةة الشةةةةةةةركات أو األفةةةةةةةراد علةةةةةةةى يجةةةةةةةب      

 ضةةةةةةمانال لمنظمةةةةةةة الالزمةةةةةةة والضةةةةةةمانات االسةةةةةةتمارات تقةةةةةةديم األجنبيةةةةةةة البلةةةةةةدان وخةةةةةةارج داخةةةةةةل
 . في بلدهم وطنيال

سةةةةةيتم  التةةةةةي البلةةةةةدان جميةةةةةعأخةةةةةرى تشةةةةةمل قائمةةةةةة باسةةةةةماء  أمةةةةةور بةةةةةين مةةةةةناالسةةةةةتمارات هةةةةةي      
 . لها ةالمحدد القيم مع المشمولة بالعبور السلع وكافة من خاللها عبور

 ةررقةةةةةةالم الرسةةةةةةوم مةةةةةةع وتقةةةةةةديمها صةةةةةةحيح بشةةةةةةكل امةةةةةةالء االسةةةةةةتمارات مةةةةةةن االنتهةةةةةةاء بعةةةةةةد      

 لهةةةةةذا خصيصةةةةةا مصةةةةةمم ATAدفتةةةةةر  المنظمةةةةةة تصةةةةةدرحيةةةةةث س ، الةةةةةوطني الضةةةةةمانالةةةةةى منظمةةةةةة 

 مةةةةةةع المنشةةةةةةأ بلةةةةةةد علةةةةةةى تةةةةةةدل أخضةةةةةةرين ينغالفةةةةةة علةةةةةةى ATAدفتةةةةةةر  وثيقةةةةةةة تحتةةةةةةوي. المسةةةةةةار

 بمثابةةةةةة القسةةةةةائم وتعتبةةةةةر. عبةةةةةوره أو زيارتةةةةةه سةةةةةيتم بلةةةةةدلكةةةةةل  قسةةةةةائم، داخةةةةةل الغةةةةةالف  تعليمةةةةةات

 الكمةةةةةةارك موظفةةةةةةو بهةةةةةةا ويحةةةةةةتفظ األجنبيةةةةةةة البلةةةةةةدان فةةةةةةي التصةةةةةةدير وإعةةةةةةادة للةةةةةةدخول إيصةةةةةةاالت

 .تيصاالبختم  اإل األجنبية ةالكمركي الدوائر ستقومو. األجانب

 

 :فوائد االنضمام وتطبيق االتفاقية –ب 

 إلكتروني. إعالن تقديم إلى الحاجة من المندوب ويعفي الجمركي البيان محل يحل وهو -9

 يقةةةةةةةةدم الكمةةةةةةةةارك ضةةةةةةةةابط أن هةةةةةةةةي الرئيسةةةةةةةةية والفكةةةةةةةةرة المعجةةةةةةةةل، الكمركةةةةةةةةي التخلةةةةةةةةيص يةةةةةةةةوفر -5

 .ATAمن دفتر  المناسبة األوراق على خاصة مالحظات

 الكمركةةةةي التخلةةةةيص رسةةةةوم ذلةةةةك فةةةةي بمةةةةا الكمركيةةةةة، الرسةةةةوم دفةةةةع مةةةةن المخلةةةةص لهةةةةا الجهةةةةة تعفةةةةي -3

 الكمركية؛ المدفوعات لدفع ، كما سيوفر الضمان

 . خصيصا لها المصرح للمنظمات الضامن هو. الكمركية الرسوم لدفع دولي مالي ضمان -9

 سةةةةةةنة) الوثيقةةةةةةة صةةةةةةالحية فتةةةةةةرة كامةةةةةةل خةةةةةةالل بلةةةةةةدان 90 إلةةةةةةى يصةةةةةةل مةةةةةةا لزيةةةةةةارة الفرصةةةةةةة إتاحةةةةةةة -5

 . (واحدة
 مةةةةةن واحةةةةةد نةةةةةوع باسةةةةةتخدام االتفاقيةةةةةة سةةةةةمحت حيةةةةةث البلةةةةةدان مةةةةةن محةةةةةدود غيةةةةةر عةةةةةدد زيةةةةةارة إمكانيةةةةةة -2

 البلةةةةةدان تكةةةةةون أن شةةةةةريطة) العةةةةةابرة الحةةةةةدود عةةةةةدد عةةةةةن النظةةةةةر بغةةةةةض المسةةةةةار، كامةةةةةل فةةةةةي الوثةةةةةائق

 (.المؤقت القبول اتفاقية في أطرافا الطريق على
 تنمية وتشجيع النقل بالترانزيت عبر العراق. -7

 تنمية وتشجيع نشاط اعادة التصدير عبر العراق. -3
الدوليةةةةةةةةةة بمختلةةةةةةةةةف  تنميةةةةةةةةةة وتشةةةةةةةةةجيع وتسةةةةةةةةةهيل تنظةةةةةةةةةيم المعةةةةةةةةةارض والمهرجانةةةةةةةةةات واالسةةةةةةةةةواق -9

 االختصاصات في العراق.

 

  -موقف االنضمام الحالي :  -جـ 

وع ــــــةةةةةةةةـ( دولةةةةةةةةة مةةةةةةةةن مجم 29)  5097/  3/ 53الةةةةةةةةى االتفاقيةةةةةةةةة لغايةةةةةةةةة تةةةةةةةةاريخ انضةةةةةةةةمت         

، ونةةةةةةةذكر منهةةةةةةةا بعةةةةةةةض دول  WCO( دولةةةةةةةة االعضةةةةةةةاء فةةةةةةةي منظمةةةةةةةة الكمةةةةةةةارك العالميةةةةةةةة  935) 

  -المنطقة : 

، المغةةةةةةةةةةةرب  53/2/9990، تركيةةةةةةةةةةةا  53/2/9990االمةةةةةةةةةةةارات العربيةةةةةةةةةةةة ، 53/2/9990السةةةةةةةةةةةودان 

،  99/9/5095، عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان  9/5/5099، السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعودية  59/2/9995، االردن  53/2/9999

، الكويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  50/9/5092، ايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةران  90/9/5099، قطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  39/5/5095البحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرين 

95/3/5097 . 
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 المصدر : 

 www.wcoomd.org  الموقع االلكتروني لمنظمة الكمارك العالمية
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  TIR"دراسة موجزة عن اتفاقية نقل البضائع الدولية على الطرق لثاثا

 

 

 اعـــداد

 سهام علي كاظم/ م . رئيس مترجمين

 شميم عبد الرحمن حسين / مترجم اقدم

 

 

 اشــراف

 المهندس 

 هالل القريشي

 االمين التنفيذي 

 للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة 

 في منطقة االسكوا
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 TIRاتفاقية نقل البضائع الدولية على الطرق 

 مقدمة -اوال" 

 (TIRت ريف نظام النقل البر  الدولي )

تنفيذها على ( هو نظام نقل دولي قائم على اتفاقية لالمم المتحدة يتم TIRالنقل البري الطرقي )     

مستوى العالم في شراكة بين القطاعين العام والخاص ويعمل نظام النقل الدولي على تسهيل وتأمين 

( عاما ، من خالل السماح بمرور حاويات شحن ومركبات 61التجارة والنقل الدولي الطرقي الكثر من )

 تحمل ختم الكمارك الى بلدان العبور بدون فحص على الحدود .
 

االتفاقية الجمر ية المت لة قالنقل الدولي للبضائع التي تلملها قطاقاك النقل البر  الدولي  -ثانيا" 

 )اتفاقية النقل البر (

اعدت مشروع االتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع التي تشملها بطاقات النقل البري      

لت محل االتفاقية االصلية للنقل البري الدولي )اتفاقية النقل ، وح 1975الدولي )اتفاقية النقل البري( في 

( طرفا" 68م االتفاقية اآلن )ض. وت1978 اذار21، ودخلت حيز النفاذ في  1959البري( منذ عام 

 متعاقدا". 

 الدولي البر  النقل اتفاقية تطور -ثالثا" 

 الفرقة بدأت ، 1995 عام في ، .مرة وثالثين واحد الدولي البري النقل اتفاقية عدلت ، 1975 منذ     

 بالنقل الصلة ذات الجمركية بالمشاكل المعنية ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم للجنة التابعة العاملة

(WP. 30)  النقل لنظام شاملة مراجعة على العمل في مختصة، خبراء فرق عدة قبل من مدعومة 

 .الدولي البري

 حيز ودخلت 1997 في بنجاح الدولي البري النقل اتفاقية مراجعة لعملية األولى المرحلة انتهت لقد

 متعهدي دخول مراقبة إمكانية وتضمنت 1999 . فبراير/شباط 17 في المتعاقدة الدول كل في النفاذ

 البري النقل دفاتر طباعة عن المسؤولة الدولية المنظمة إلى باإلضافة الدولي، البري النقل نظام النقل

 وتوزيعها الدولي

 إشراف هيئة ووضعت الدولي الضمان نظام عمل طريقة شفافية األولى المرحلة راعت كما .المركزي

 .(الدولي البري للنقل التنفيذي المجلس) الدولي البري النقل مراقبة لجنة هي دولية حكومية

 العاملة الفرقة أعدتها (الثانية المرحلة) الدولي البري النقل التفاقية التعديالت من ثانية رزمة دخلت كما

 واإلدارية القانونية المسؤوليات على واضح بشكل تنص وهي  2002.  مايو /أيار 12 في النفاذ حيز

 لسلطات

 والسير التنظيم عن مسؤولة األخرى هي أصبحت التي الدولية والمنظمة النقل ومتعهدي الجمارك

 .الدولي الضمان لنظام الفعال

 بقصد الدولي البري النقل اتفاقية مراجعة عملية من الثالثة المرحلة أشغال بدأت ، 2000 عام وفي     

 البري النقل نظام في للبيانات اإللكترونية للمعالجة العصرية اآلليات استعمال بينها من بأمور السماح

 .مؤخرا تحديثه تم والذي اإلداري القانوني هيكله أو األساسية ابفلسفته المساس الدولي،بدون

 النقل بطاقات لمراقبة نظام بإنشاء 2006 أغسطس/آب 12 في النفاذ حيز دخل الذي التعديالت أحد    

 وإدارات الرابطات عليها وتطلع الجمارك هيئات تحيلها التي البيانات على للحفاظ الدولي البري
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 المراقبة نظام من الهدف .المقصد مكاتب في الدولي البري النقل عمليات بانتهاء يتعلق فيما الجمارك

 وسلسلة النقّل قطاع يستخدمها جدا مهّمة بأداة الدولي الضمان نظام و النقل متعهدي تزويد هو الدولي

 فإن وكذلك .الدولي البري النقل لنظام التّجاريةّ  العملياّت في المخاطر إدارة تطبيق في الدّوليةّ  الضمان

 بعيد حدّ  إلى سهلّ  قد المأمون الدولي البري النقل نظام بيانات قاعدة إلى الجمركية السلطات وصول

 .الوطنية الدولي البري النقل عملياّت انتهاء بعد التحّري إجراءات

 

 تماما جاهزا الدولي البري النقل نظام سيكون الدولي، البري النقل اتفاقية مراجعة عملية انتهاء ومع     

 سيستمر أخرى، جهة ومن .الجمركية واإلجراءات والتجارة للنقل المستقبلية المتطلبات لمراجعة

 اتفاقية مراجعة

 عبور إجراء لضمان الحاجة عند التدخل وإمكانية واألمن، الحكومية، الرقابة الدولي البري النقل

 .الحديث العصر في والتجارة النقل في  منه بد ال فعال جمركي

 

 اهداف االتفاقية -راق ا" 

االتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع التي تشملها بطاقات النقل البري الدولي تهدف       

الى تيسير العبور الدولي من خالل تبسيط اجراءات العبور الجمركية، ونظام الضمان الدولي . وتعد 

، مان الدوليبطاقات النقل الدولي االساس المتين المعروف لنظام النقل البري الدولي ، ونظام الض

واالعتراف المشترك بالظوابط الجمركية والحاويات المؤمنة. ويقتصر استخدام نظام النقل البري الدولي 

 على المشغلين المعتمدين.

حسب اتفاقية النقل البري التحتاج عملية النقل الدولي العابر الى مستندات جمركية وكفالة وطنية.      

ملية المرور يعود بفوائد جمة على عاادي بسبب تأمين قفل الحاويات. ممكذلك ال تخضع السلع للتفتيش الم

 العابر باسرها كالحد من حاالت التأخير على المعابر الحدودية.

 

 الجهاك الفاعلة في نظام النقل الدولي الطرقي - امسا" 

  االتحاد الدولي للنقل على الطرق : -أ

 ممنوحة من االمم المتحدة.ينفذ نظام النقل الدولي الطرقي بموجب والية 

 الجهاك االعضاء في االتحاد الدولي للنقل على الطرق: -ب

تصدر دفاتر النقل الدولي الطرقي كما تضمن عمليات النقل التي تتم في اطار نظام النقل الدولي الطرقي 

 وتمنح الولوج الى نظام النقل الدولي الطرقي للعاملين بالتعاون مع السلطات الوطنية.

 حاملو دفاتر نظام النقل الدولي الطرقي: -جـ 

 العاملون بالنقل الذين يقومون بعمليات النقل الخاصة بالنقل الدولي الطرقي

 الجهاك الو نية: -د 
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عادة" تكون ادارات الجمارك، تمنح الوصول الى نظام النقل الدولي الطرقي للجهات االعظاء في االتحاد 

 الدول للنقل والعاملين في نقل.

 و االك االمم المتحدة: -ـ ه

 تراقب قواعد النقل متعدد االطراف و نظام النقل الدولي الطرقي على المستوى العالمي.

 

 الجمر ية لإلداراك المتاحة المزاياالفوائد و -سادسا" 

 مزايا شك بال الدولي البري النقل نظام يكفل الحدود، على الجمركية المراقبة بتدابير يتعلق فيما     

 في ويتفادى .العابر المرور إلجراءات الوطنية االشتراطات من يقلل نهأل الجمركية اإلدارات لصالح

 ذاته الوقت

 المرور بلدان من المادي التفتيش إلى – والمرافق العاملة القوى حيث من التكاليف الباهظة – الحاجة

 العابر،

 تطبيق إلى الحاجة عن يغ ني كما .الشحنة حاوية أو لمقصورة الخارجية واألحوال األختام فحص عدا

 ضمانات

 .وطنية توثيق ونظم

 مرور وثيقة تغطيها الدولي العابر المرور عملية أن حقيقة عن ناشئة أخرى مزايا هناك ذلك عن فضال

 إلى صحيحة غير معلومات تقديم احتمال من يقلل مما الدولي، البري النقل دفتر هي فقط، واحدة عابر

 .الجمركية  اإلدارات

 ختم تحت السلع تفتيش حق الجمارك سلطات تمتلك مخالفات، بوجود فيها هيشتب التى الحاالت وفى      

 اتخاذ أو الدولي البري النقل عملية وقف الحاجة، دعت إذا و األوقات، من وقت أي في الجمارك

 الدولي البري النقل التفاقية الصارمة لألحكام ونظرا .الوطني التشريع بموجب الالزمة اإلجراءات

 أن يجب التدخالت هذه مثل فإن األحكام، هذه بتطبيق الجمارك وسلطات النقل متعهدي من كل واهتمام

 الحد إلى الروتينية اإلدارية الجمارك إجراءات الجمركية السلطات تقلل أن يمكن لذلك .استثنائية تبقى

 .والمعلومات المخاطر تقدير إلى تستند محددة مراقبة إلجراءات المحدودة مواردها وتكرس األدنى

 من جهة كل قيام على يسهر دولية، حكومية هيئة بوصفه الدولي، البري للنقل التنفيذي المجلس     

 .ينبغي كما االتفاقية أحكام بتطبيق الدولي البري النقل اتفاقية بموجب اإلجراءات في الفاعلة الجهات

 لسلطات يمكن الدولي، المستوى على الدولي البري النقل اتفاقية تطبيق في صعوبات وجود حالة وفي

 والمجلس ه.ودعم هنصائح والتماس الدولي البري للنقل التنفيذي المجلس إلىه التوج الجمارك

 تبادل وتشجيع لتنسيق المتعاقدة األطراف كل خدمة في أيضا هو الدولي البري للنقل التنفيذي

 .المعلومات من وغيرها السرية المعلومات

 

 

 النقل لصناعة المتاحة المزايا -ساق ا" 
 الحدود عبر تمر أن للبضائع يجوز إذ .بجالء واضحة والنقل للتجارة االتفاقية توفرها التي المزايا إن     

 الحركة سبيل في القائمة التقليدية العقبات وبتذليل .الجمركية اإلدارات تدخل من ممكن حد بأدنى الوطنية

 من وباإلقالل .الدولية التجارة تنمية تشجيع على الدولي البري النقل نظام يعمل للبضائع، الدولية

 .النقل تكاليف في بها يستهان ال وفورات تحقيق النظام هذا يتيح المرورالعابر في التأخيرات
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 نسبيا المبسط الوصول إمكانية الدولية، ضماناتها سلسلة بفضل الدولي البري النقل اتفاقية تتيح كما     

 إلى

 العبور أنظمة تسهيالت من والتجارة النقل صناعة إلفادة أساسي شرط هي التي المطلوبة الضمانات

 .الجمركي

 البرية، بالطرق الدولية المرور حركة سبيل في القائمة العقبات بتذليله النظام، هذا يؤدي وأخيرا     

 بمزيد الحتياجاتهم األنسب النقل أسلوب اختيار من المصدرين تمكين إلى الجمركية، الضوابط بسبب

 .السهولة من
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  1975ل ام الدولي، البر  النقل اتفاقية في المت اقدة األ راف -ثامنا" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 7012( دولة منضمة لغاية 53ال دد ) -

 االنضمام الى مجلس النواب ال راقيي مل ال راق حاليا" لالنضمام لالتفاقية وتم رفع ملروع قانون  -
 

 المصادر:

 )الموقع االلكتروني للجنة االمم المتحدة االقتصادية الوروقا(  تيب النقل البر  الدولي -

 www.iru.or نظام النقل الدولي الطرقي -

                                أفغانستان

 ألبانيا

 - الجزائر

 أرمينيا

 النمسا

 أذربيجيان

 بيالروس

 بلجيكا

 والهرسك البوسنة

 بلغاريا

 - كندا

 - شيلي

 كرواتيا

 قبرص

 التشيكية الجمهورية

 الدانمرك

 - المتحدة العربية اإلمارات

 إستونيا

 فنلندا

 فرنسا

 جورجيا

 األسود الجبل

 ألمانيا

 اليونان

 هنغاريا

 - إندونيسيا

 اإلسالمية – جمهورية) إيران

 آيرلندا

 إسرائيل

 إيطاليا

 األردن

 كازاخستان

 قيرغيزستان

 الكويت

 التفيا

 لبنان

 ليتوانيا

 لكسمبرغ

 - ليبيريا

 مالطة

 المغرب

 هولندا

 النرويج

 بولندا

 البرتغال

 - كوريا جمهورية

 ملدوفا

 رومانيا

 الروسي االتحاد

 سلوفاكيا

 سلوفينيا

 إسبانيا

 السويد

 سويسرا

 السورية العربية الجمهورية

 طاجيكستان

 اليوغوسالفية مقدونيا جمهورية

 السابقة

 تونس

 تركيا

 تركمانستان

 أوكرانيا

 المتحدة المملكة

 - األمريكية المتحدة الواليات

 - أوروغواي

 أوزبكستان

 صربيا

 منغوليا

 األوروبي االتحاد
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 خارطة نظام النقل التكامل في المشرق العربي : 0-ملحق رقم رابعا":
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 للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكواالهيكل التنظيمي  : 7ملحق رقم 
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 مصطفىم.     
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 شعار اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في منطقة االسكوا : 2ملحق رقم 
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