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تبنىالكمركيةإجراءاتهاأتمتةفيقدماالمضيالعراقيةالحكومةقررتانبعد
أتمتةكونالموضوعهذا(األونكتاد)والتنميةللتجارةالمتحدةاألمممؤتمر

.حديثةكماركإلدارةالفقريالعمودتمثلالكمركيةاإلجراءات

تلكتمانهاغيرالعملفيالورقيالنظامعلىتعتمدالعراقيةالكماركانوحيث
غيرةالذاتيالهيئةبجهودمحلياواعدادهابرمجتهاتمتبسيطةالكترونيةأنظمة

يوالمحاسبالماليبالقسمالخاصةكالبرامجبعضهاعنمنفصلةبرامجانها
الىباإلضافةالبشريةالمواردإدارةوبرامجاآلليةالكمركيةالتصريحةوبرامج
تثماراالسهيئةمعااللكترونيالربطاجراءتمكما,االلكترونيةاالرشفةبرنامج
الصناعيةالتنميةودائرة



كليكلبشالبرامججميعربطسيتماسيكودانظاممشروعبتنفيذالشروععند
.الموحداالسيكودابنظام

معالجةووقبولإيداعمنبدًءا-بالكاملالتخليصعمليةأسيكوداتطبيقيغطي
الرسومعودفوالعبور،والتصديراالستيرادعندالبضائعوبياناتالشحنبيانات

.الكمركيةالرقابةمنالبضائععنواإلفراجالمطبقة،والضرائب



منوغيرهاالمناسبةالتقنيةالخدماتاألونكتادسيقدمالمشروعهذاخاللمن•
الواحدةالنافذةونظاملألونكتاد(ASYCUDA)نظامأحدثلوضعالالزمةالموارد
.الخارجيةللتجارة

تكنولوجياتقنياتأحدثعلىاعتمادهسيتمالذي(ASYCUDA)نظاميرتكز•
,web)واالتصاالتالمعلومات Java)لدعماألساسيةالعناصرأحديكونأنويمكن

.الدولةفي"اإللكترونيةالتجارة"و"اإللكترونيةالحكومة"

منهماكلمدةمرحلتانمراحل،ثالثعلىوسينفذشهًرا٨٤بـالمشروعمدةتقدر•
.شهًرا٢٤مدتهاومرحلةشهًرا٣۰



تكون مراحل تنفيذ 

مشروع اتمتة وتحديث 

:على النحو اآلتيالكمارك

:  المرحلة األولى
(شهًرا٣۰)حيز التنفيذ أسيكوداوضع 

(2022آذار 3انطلقت المرحلة األولى فعليا في )

: المرحلة الثالثة
(شهًرا٣۰)تركيز نافذة واحدة للتجارة الخارجية 

:المرحلة الثانية

(شهًرا٢٤)في العراق الكمركيةتحديث وتعزيز المراقبة 



(شهًرا٣۰)حيز التنفيذ (ASYCUDA)وضع : المرحلة األولى•

ولوجيالتكنمنظومةأحدثتنصيبالعراقيةللكماركالعامةالهيئة/الماليةوزارةتتولى•
معىويتماشيتفقبما،الكمركيوالتخليصبالمراقبةالخاصةواالتصاالتالمعلومات

.الدوليةالمعايير

التخليصاجراءاتتسريعإلىذلكيؤدي•

.كلكولالقتصادللمتعامليناإلداريةالتكاليفتقليصوبالتالياإلجراءاتتبسيط•

البضائع،جميعتخليصضمانخاللمنالكمركيةاإليراداتزيادةإلىتهدفكما•
كيةالكمرالمراكزجميعفيواحدةبطريقةومسجلةدقيقةوالضرائبالرسومواحتساب

.صحيحبشكلوإدارتهاتطبيقهايتمالخاصةواألنظمةواإلعفاءاتاالمتيازاتوأن

طيطالتخفيتعتمدودقيقةموثوقةوماليةتجاريةإحصائياتاستخراجإلىتهدفكما•
.االقتصادي



(شهًرا٢٤)في العراق الكمركيةتحديث وتعزيز المراقبة : المرحلة الثانية•

مجالصتقلييتمكما.وتنسيقهاالكمركيةالمراقبةعملياتأتمتةيتمالمرحلة،هذهخالل•
.الكماركلموظفيالتمييزيةالقدرة

ديثةحطرقتنصيبكذلكويتم.مهامهمإلنجازتدخالتهممجاالتتحددآليةضوابطوضع•
بعدالتدقيق،الكمركيةالقيمةومراقبةأتمتةالوصول،قبلالمخاطرتحليل)للمراقبة

الكيم،الكمركيالتخليصشركات)معتمديناقتصاديينمتعاملينتقديمالتخليص،
.(الخ...البنوكالمستوردون،/البضائع

الكماركاتوإدارالشريكةالحكوميةالمرافقمعللبياناتاإللكترونيالتبادلتثبيتسيتم•
يرغكماركإدارةالىالتحولإلمكانيةاألسسوضعسيتموبذلك،.المنطقةفياألخرى
.ورقية



(شهًرا٣۰)بناء نافذة واحدة للتجارة الخارجية : المرحلة الثالثة•

منعددوتقديمإعدادالدوليةالتجارةمجالفيالمتعاملينعلىيتعين•
لباتلمتطاالمتثالأجلمنالحدوديةالمرافقإلىبانتظاموالوثائقالمعلومات
.والتصديراالستيراد

لينالمتعامتمكنواحدةنافذةلبناءالعالميةالتجارةمنظمةأعضاءدعوةتمت•
منسبالمناالوقتفيوالنتائجاألجوبةوتلقيالمطلوبةالمعلوماتتقديممن

.المعنيةوالمرافقالحكوميةالسلطاتتجمعواحدةدخولنقطةخالل



الخدمات المقدمة من قبل 

UNCTADمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

العراقيةالكماركالى 



للهيئةاألونكتادسيقدم 

العراقية للكماركالعامة 

المجموعة األساسية 
التالية أسيكوداأحدث نسخة من برنامج 

مع الوثائق التقنية واإلجرائية 

ذات الصلة والتحديثات الخاصة 
بها

الشفرة المصدرية لالستخدام المتعدد 

للترخيص في إطار الحدود القانونية 

بما في ذلك الكماركالوطنية إلدارة 

اإلصدارات الالحقة المتاحة من 
اسيكوداالبرنامج التطبيقي 

مواد التدريب الخاصة بنظام 
(اإلجرائية والتقنية)أسيكودا

دعم فني خاص عن بعد لبرامج 
أسيكوداتطبيقات 

المزيد من المساعدة األونكتاديقدم 

والدعم خالل مدة هذا المشروع 

ألغراض استكشاف األخطاء 

أيضا األونكتادويقدم . وإصالحها
تصحيحات لمشاكل البرمجيات



للدوائر والهيئات (ASYCUDA)مدى فائدة نظام 

والفئات العراقية المعنية بالتجارة واالقتصاد



المستفيدون المستهدفون 

مشروع إداري لتعزيز 

المؤسسات ولتحقيق منافع 

لالقتصاد أي إدارة كمارك 

عراقية رشيدة توفر خدمات 

فعالة للمجتمع التجاري 

والحكومي وكالتالي

:العراقيةللكماركالهيئة العامة 

.  القضاء على اإلجراءات المطولة-

قييم توفير بيانات دقيقة لغرض ت-

.المخاطر

تهيئة إجراءات وطرق مراقبة -

.وطنية فعالةكمركية

تحقيق إيرادات متزايدة وبيانات-

.موثوقة والحد من االحتيال التجاري

ت إنشاء أنظمة تكنولوجيا المعلوما-

.واالتصاالت الخاصة بها

:الدوائر الحكومية األخرى 

التيوالمناسب،الوقتوفيدقيقةإحصائيةبياناتتواجد

الصعيدعلىالكماركعملياتلحوسبةنتيجةتوفيرهاسيتم

.الوطني

:  الشعب العراقي وجمهورية العراق

" ممارسة األعمال"تبسيط 

.التجارية والصناعية

:المجتمع التجاري

الزمنيةالمدةتقليص-

خدامباستالبضائعلتخليص

خاللومنأسيكودانظام

كمركيةإجراءاتإدخال

علىمنسقةعملوممارسات

الوطنيالمستوى

مبسطةإجراءاتتفعيل-

بةومراقإلكترونيًاومنسقة

.الواحدةالنافذةخاللمن



األلكترونيالتحديات التي تواجه عملية التحول الى النظام 



: أوال 

اتساع نطاق توزيع المكاتب 
الكمركيةوالمراكز 

االردن



:ثانيا

المشروعتنفيذيستغرقهالذيالوقت

لتنفيذالالزمالوقتتقليصيمكنحيث

:خاللمنالمشروع

الشقيقةالدولجماركمعالمشتركالتعاون-

.االتمتةمجالفيتجاربهممنواالستفادةوالصديقة

االحتياجاتبعضتوفيرفيالدوليةالمنظماتدعم-

.التدريبيةوالبرامجاللوجستية



:ثالثا•

الماليةالمحددات

الماليةتعامالتهتحددصعبةسياسيةبمرحلةالعراقيمر-

يتطلباذ2022لعامالماليةالموازنةإقراريتملمحيث

.الجديدةالحكومةتشكيلاكتمالإقرارها



وباألخص فريق تنفيذ UNCTADنشكر فريق مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

العراقية لجهودهم المبذولة ولدعمهم المتواصل في الكماركمشروع اتمتة وتحديث 
العراقية في تنفيذ المشروعالكماركمساعدة 

شكرا ألصغائكم 


