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تعدُّ اإليرادات الكمركية ركناً مهماً من السياسة االقتصادية واملالية للعراق ملا ميكن أن تؤديه يف 
التنمية االقتصادية وتوجيه القطاعات االقتصادية األخرى، مثل: الصناعة، والزراعة، والسياحة، وغريها. 

وعلى الرغم من تزايُد حجم استريادات العراق طوال السنوات اليت أعقبت 2003، واليت 
على  النفط، إال أن ذلك مل ينعكس إجياباً  ارتفاع أسعار  املالية بفعل  الوفرة  تزامنت مع سنوات 
اإليرادات العامة واملستحصلة من الرسوم والضرائب والتعرفة الكمركية، وهو بدوره أثر على إمكانيات 

منو القطاع اخلاص يف إنتاج السلع حملياً.

الكورونا، واخنفاض  النفط، وجائحة  أسعار  أزمة  بفعل  العراقي  االقتصاد  يقاسيه  ملا  ونظراً 
إنتاجية القطاعات غري النفطية، وعدم فاعلية القطاع اخلاص، وأيضاً جتّذر مافيات الفساد املرتبطة 
بالشبكات الزبائنية السياسية، فإن االهتمام باملنافذ احلدودية ميكن أن يعد العامل الرئيس يف حتقيق 

إصالح جذري يبدأ اقتصادياً، وال ينتهي مبجاالت السياسية واجملتمع. 

وحتتاج املنافذ احلدودية، وحتديداً هيئة الكمارك إىل إجراءات حامسة ختص كاًل من:

- إدارة املوارد البشرية.

- تيسري اإلجراءات الكمركية.

- تدقيق التعرفة الكمركية.

- العقوبات القانونية الرادعة.

المنافذ الحدودية: ضرورات التحديث واستحقاقات اإلصالح 
االقتصادي في العراق

إعداد: د. علي طاهر الحمود *

*  املدير التنفيذي ملركز البيان للدراسات والتخطيط.
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القانونية  الناحية  من  والكمارك  املنافذ  هيئيت  التزامات  إيفاء  إىل  اإلجراءات هتدف  وهذه 
أواًل، وحتقيق دورمها الفاعل يف االقتصاد العراقي، ومحاية املستهلك، وتقليل نسب الفساد يف جممل 

احلاالت اليت ختص الدولة.

ومن أجل التعرف على املنافذ احلدودية واملراكز الكمركية العاملة يف البالد ميكن اإلشارة إىل 
أن عدد املراكز الكمركية ضمن سلطة احلكومة املركزية الربية هي )11( مركزاً، فضاًل عن )9( مراكز 

حبرية، و)3( جوية يف بغداد، والبصرة، والنجف. 

أما عدد املراكز الكمركية ضمن سلطة إقليم كردستان فهي )5( مراكز برية، و)2( جوية. 

القواننی املنظمة إلدارة املنافذ احلدودية

هناك العديد من القواني الرئيسة تنظم العمليات اإلجرائية يف املنافذ احلدودية، وقسم من 
هذه القواني تعد قواني قدمية، وأخرى ُصّوت عليها يف سنوات سابقة، لكن مل تطبق إال بعد دخول 

العراق إىل مرحلة حرجة يف اقتصاده، والقواني الفاعلة يف املنافذ احلدودية، هي:

- قانون هيئة املنافذ احلدودية رقم 30 لعام 2016.

- قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لعام 2010.

- قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984.

- قانون وزارة الداخلية رقم 20 لعام 2016.

- قانون توحيد نقاط العبور احلدودية رقم 13 لعام 2019.
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اجلهات احلكومية العاملة يف املنافذ احلدودية:

تعمل يف املنافذ احلدودية جهات حكومية خمتلفة، وهي األخرى تنخرط مبديريات وأقسام 
وشعب متنوعة، منها: 

- اهليئة العامة للكمارك.

- هيئة املنافذ احلدودية.

- اهليئة العامة للضرائب. 

- جهاز املخابرات الوطين.

- جهاز األمن الوطين.

- وزارة الداخلية / االستخبارات/ شرطة الكمارك / اجلوازات / املخدرات.

- وزارة الصحة.

- وزارة الزراعة.

- النقل الربي، والنقل البحري.

مهام هيئة املنافذ احلدودية

بي  التنسيقي  دورها  2018 يف  قانوهنا يف  أقّر  اليت  احلدودية  املنافذ  هيئة  مهام  تتخلص 
املنظمة  اجلهة  توحيد  وأيضاً  الروتي،  على  السيطرة  أجل  من  الصلة  ذات  واملؤسسات  الوزارات 

لإلجراءات املتبعة يف املنافذ احلدودية، يف:

- السيطرة على تنفيذ اخلدمات يف املنافذ.
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- تدريب موظفي املنافذ.

- تنظيم العمليات يف املنافذ.

- حتديد املخالفات وتطبيق الغرامات. 

أداء هيئة الكمارك العراقية

تستحصل هيئة الكمارك بي مليار ومئيت مليون دوالر، إىل مليار وسبع مئة مليون دوالر 
سنوياً، وهو يعادل حنو %2 من الواردات الوطنية. يف حي -وطبقاً لألرقام االقتصادية اليت تشري 
إىل استريادات عراقية تقدر بنحو 60 مليار دوالر، ومع نسب ضرائب بي %5 إىل %30 حبسب 
السلع- يفرتض أن تكون اإليرادات مبا معدله %15-10 من حجم االستريادات السنوية، لكن 
هذه األموال الضخمة تتسرب على وفق طرق خمتلفة منها: الفساد، والتزوير، والتهريب، واإلعفاءات 
املقدمة للشركات احلكومية والقطاعات األخرى، فضاًل عن اإليرادات املستحصلة من  الكمركية 

هيئة الكمارك يف إقليم كردستان.

وعلى الرغم من كل ذلك ارتفعت إيرادات هيئة الكمارك من 514 مليار دينار عام 2014 
إىل ترليون 236 مليار دينار عام 2017، فيما سجلت اهليئة ارتفاعاً آخر يف األعوام الثالثة بعد 
ذلك؛ مما يشري إىل أن أداءها بنحو عام يف حتسن، إال أهنا ما تزال بعيدة عن النسب الواقعية اليت 

ينبغي الوصول إليها من إيرادات قياساً حبجم استريادات مجهورية العراق. 

ويف جانب ذي صلة وطبقاً لبيانات ميدانية تبلغ مدة إطالق السلع املستوردة واإلجراءات 
التصريح  صدور  لغرض  نصفها  أيام،  مخسة  من  أكثر  احلدودية  املنافذ  يف  الكمركية  التخليص 

الكمركي، وختتلف املدة قصراً وطواًل حبسب كثافة االستريادات يف املنافذ احلدودية املختلفة. 
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وال ميكن وضع أرقام دقيقة للتزوير، والتهريب، والفساد يف املنافذ بغياب بيانات قابلة للثقة، 
ونظام رقايب قابل للتدقيق، حيث ال يبلغ موظفو الكمارك إال عن القليل جداً من قضايا التزوير 
الوثائق  إىل  استناداً  بنحو ورقي ويدوي  البيانات  تتعامل مع  الكمارك  أن  متنوعة، منها  ألسباب 
املقدمة من املستوردين، وتُفحص احلموالت يدوياً، يف ظل قلة عدد املوظفي املدربي، واألنظمة 

الرقابية، واملساءلة الشفافة. 

أضف إىل ذلك أن هيئة الكمارك يف املنافذ احلدودية تعمل يف بيئة صعبة حيث ال تتوافر 
البىن التحتية للعمل الكمركي، ففي ميناء أم قصر أكرب املنافذ احلدودية ال يوجد نظام حموسب، ويف 
ميناء سفوان ما يزال املوظفون يعملون يف الكرفانات؛ ما يضع املوظفون عرضة للضعف، والسلع 

عرضة لألخطار. 

ويزيد من صعوبة األمر التدخالت الكبرية للجهات احلكومية املتعددة يف عمل املنافذ وعدم 
وضوح، أو عدم استقرار اجلهات املسؤولة فيها، فضاًل عن سياسة الدولة حيال املنافذ احلدودية يف 
إقليم كردستان، والدول اجملاورة اليت تضع توجه املسؤولي يف املنافذ احلدودية العراقية عرضة للتغريُّ 

والتبدُّل يف كل حلظة. 

ويبلغ إمجايل عدد موظفي اهليئة العامة للكمارك حىت هناية عام 2018 حنو 2723 موظفاً.

إجراءات أمتتة املنافذ احلدودية

صدر األمر الديواين 376 بتأريخ 29 تشرين األول 2017 الذي تضمن إجراء دراسة 
للشروط املرجعية لإلصالح الكمركي الذي أعده الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة من قبل فريق فين 

من اجلهات ذات الصلة. 
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وأعقب ذلك صدور قرار جملس الوزراء املرقم 439 للسنة نفسها بضرورة إشراك القطاع 
اخلاص يف األمر، حيث باشرت اليئة العامة للكمارك باستقدام عروض من 14 شركة لغرض إجراء 

التحديث الشامل يف املنافذ احلدودية. 

وتتضمن العروض تغطية حقول اإلصالح الكمركي كافة على وفق طريقة )PPP(، حيث 
مشلت العرض حتديث مخسة مراكز حدودية. وتتضمن العروض بناء أكادميية للكمارك توفر التدريب 
الكمركية يغطي  للتصاريح  تطوير نظام حموسب  الكمارك والرقابة، وأيضاً  بشأن أساسيات عمل 
اإلجراءات الكمركية كافة، ويربط املراكز احلدودية مع املقر العام هليئة الكمارك، وإعادة تأهيل أو 

بناء مراكز كمركية جديدة. 

الشركات  من  شركتي  تبي صالحية  العطاءات  حتليل  وبعد  املتوافرة،  املعلومات  ومبوجب 
املذكورة آنفاً، لكن مل يتعاقد النهائي مع أية شركة لتحقيق الغرض، على الرغم من مضي مدة طويلة 

من صدور األوامر الديوانية اخلاصة بأمتتة اإلجراءات، وإصالح واقع املنافذ احلدودية. 

حتديات اإلجراءات يف املنافذ احلدودية

تواجه املنافذ احلدودية والسيما الكمارك حتديات جسيمة يف عملها، وهو الذي أدى إىل 
بطء اإلجراءات، وشيوع حاالت عدم الشفافية واملساءلة، وأيضاً الفساد الكبري وغري املرئي. وميكن 

تلخيص جممل التحديات يف:

- احلكومة العراقية ما تزال غري منضمة إىل معاهدات دولية مهمة تتعلق بإدارة احلدودة، 
اإلدارات  لتوافق  الدولية  واالتفاقية  وتوافقها،  الكمركية  اإلجراءات  لتيسري  الدولية  املعاهدة  مثل: 

احلدودية للبضائع.

- عدم متكن هيئة الكمارك من تطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل حركة التبادل التجاري.
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- عدم حتديث تطبيق نظام الرتميز الدويل للسلع والبضائع، وكذلك اإلجراءات األخرى 
اخلاصة بالتعديل يف إجراءات وقواني ممهدة النضمام العراق املنظمة التجارة العاملية.

- عدم فهم، وعدم وجود إجراءات قياسية معتمدة للتصدير، فاملنافذ احلدودية اعتادت على 
االسترياد، وهو ما يهدد بعدم توجه االقتصاد العراقي الكلي حنو تصدير السلع يف املدى القريب. 

- عدم وضوح عالقة هيئة الكمارك باملناطق احلرة، واألسواق احلرة والسيما تلك اليت تقع 
خارج املناطق احملددة للمنافذ احلدودية.

- ضعف التنسيق بي اجلهات العاملة يف املنافذ احلدودية، وعدم وجود تكامل اسرتاتيجي 
بي الوزارات والوكاالت واملؤسسات املعنية؛ مما ينتج تشظياً يف القرار وإخالًء للمسؤولية، وعدم 

وجود رؤية اسرتاتيجية بينها.

املنافذ احلدودية حىت اآلن من متييز األدوار واإلجراءات اخلاصة بكل  تتمكن هيئة  - مل 
مؤسسة عاملة يف املنافذ احلدودية، إذ ما زال التنافس والتضارب بي الوزارات سيد املوقف.

- قانون الكمارك قانون قدمي، وال يتماشى مع اإلجراءات الدولية احلديثة.

- عدم وضوح القانون رقم 30 لعام 2016 واخلاص هبيئة املنافذ احلدودية، الذي أعطى للهيئة 
دوراً إشرافياً على املؤسسات والوزارات واملديريات العاملة يف احلدود، ومل يعطها دوراً حامساً وحاكماً.

- عدم وضوح اإلجراءات ينتج أحياناً إعادهتا، وتكرارها من قبل مديريات خمتلفة عاملة يف 
املنافذ احلدودية.

- إجراءات إدارة اجلوازات ال تتناسب مع حجم التحديات األمنية، فهناك غياب القدرة 
على تدقيق الوثائق، وغياب املعلومات االستخبارية عن التهديدات، وغياب لإلجراءات القياسية يف 
فحص األشخاص والبضائع، والبيانات البايومرتية، وإن هناك غياباً واضحاً لالرتباط الفوري بشرطة 
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اإلنرتبول، وأجهزة فحص التزوير، واإلجراءات املؤمتتة املوثوقة.

- نقص كبري يف املوازنات، والتخطيط والربامج التدريبية للموظفي.

- عدم وجود سياسة للموارد البشرية تكون ثابتة وقياسية للموظفي يف املنافذ احلدودية كافة.

للموظفي  العقوبات  وحىت  والتشجيع،  والتحفيز  للرتقية  قياسية  إجراءات  وجود  عدم   -
العاملي يف املنافذ احلدودية.

املنافذ  البيانات املشرتكة على مستوى وطين إلدارة احلدود، وعدم متكن  قواعد  - غياب 
احلدودية من الرتابط، والتفاعل، وتبادل املعلومات بانسيابية.

- عدم تطبيق األنظمة املتقدمة يف بعض املنافذ احلدودية، والسيما انظمة التبادل بالوقت 
احلقيقي والصيغة اإللكرتونية.

- عدم وجود خطة طويلة األمد لتطوير البىن التحتية يف املنافذ احلدودية.

أمنية  جهة  قبل  من  إال  املغلقة  التلفزيونية  بالدوائر  املراقبة  انظمة  استعمال  متكن  عدم   -
واحدة؛ مما جيعل من إمكانية استغالهلا من قبل بقية املديريات العاملة يف احلدود أمراً متعذراً أو 

متعسراً يف غالب األحيان.

التوصيات اإلجرائية

االصالح  عملية  يف  قصوى  أمهية  من  احلدودية  املنافذ  تشكله  وملا  تقدم،  ما  وفق  على 
االقتصادي العام يف البالد، ومكافحة مافيات الفساد واجلرمية املؤثرة يف احلياة السياسية، ميكن اقرتاح 

مجلة من اإلجراءات اإلصالحية يف املنافذ احلدودية والكمارك، منها:

التحتية،  البىن  )حتديث  مهام  ضمن  احلدودية  للمنافذ  الشامل  التحديث  أمر  إيكال   -
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وأمتتة اإلجراءات، وتدريب العاملي، وتأمي شبكات االتصال، وتوحيد اإلجراءات وتنسيقها بي 
املديريات( إىل عقد بي هيئة الكمارك وهيئة املنافذ احلدودية من جهة، وبي شركة عاملية خمتصة، 
ضمن صفقة واحدة. فقد لوحظ أن ميل احلكومة االحتادية إىل أمتتة اإلجراءات من دون النظر إىل 
البىن التحتية، وتدريب العاملي، وشبكات االتصال البينية، وتوحيد اإلجراءات؛ مما سيجعل من 
اخلطوة احلكومية أمراً غري مكتمل، ومربك بداًل من حتقيق اهلدف املرجو يف زيادة اإليرادات والتقليل 

من الفساد.

- العمل اجلاد من أجل انضمام العراق إىل االتفاقيات الدولية ذات الصلة باملنافذ احلدودية 
والكمارك، وحتديث القواني القدمية، وإصالح القواني اجلديدة املرتبطة بعمل هيئة املنافذ وهيئة 
الكمارك، والتعرفة الكمركية، فضاًل عن تطبيق الرتميز الدويل للبضائع، واإلجراءات املمهدة النضمام 

العراق ملنظمة التجارة العاملية. 

األساليب  واتباع  الكمركي،  التخليص  أجل  من  الواحدة؛  النافذة  تنفيذ  على  العمل   -
اإللكرتونية احملوسبة يف ذلك، واحلد من احتكاك املستوردين مع اجلهات املتعددة يف املنافذ احلدودية 

من أجل التقليل من احتماالت الفساد. 

- وضع تعليمات قياسية هّينة وداعمة للتصدير، وحوافز لتشجيع القطاعات االقتصادية 
املنتجة يف التوجه حنو األسواق العاملية.

- وضع خطط قصرية ومتوسطة وبعيدة املدى؛ من أجل تدريب العاملي، وتعليم املوارد 
البشرية، مع وضع اإلجراءات اخلاصة برتقيتهم وحتفيزهم، وكذلك اإلجراءات الرادعة حبق املخالفي. 

- توحيد قواعد البيانات، واإلجراءات املتبعة يف مجيع املنافذ احلدودية الربية والبحرية واجلوية، 
والسيما املنافذ املوجودة يف كردستان. 

- وضع إجراءات أمنية موحدة، وحديثة، بأنظمة اتصاالت سريعة، ومركزية، وأمينة. 
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