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امللخص التنفيذي: 
فُِرَض رسم ضريبة إعادة إعمار العراق والبالغ )%5(، والذي ساهم يف اإلغراق السلعي املتجه 	 

حنو العراق، ومنه البضائع االستهالكية. 
ح 	  ترتفع إيرادات منفذ الشالجمة احلدودي إىل )27( ترييلون دينار عراقي يف 2019، ويرجِّ

اإليرانية، وكذلك  املستوردات  العراق على  يرتفع مستقباًل؛ ألنَّه ميثِّل انفذة  الزايدة أن  مؤشر 
الزائرين القادمي من إيران إىل العراق. 

هناك عالقة بي األزمات االقتصادية والبيئية اليت يعاين منها العراق، وبي حجم االستريادات 	 
من املنفذ احلدودي، فمثاًل ترتفع االستريادات الزراعية من املنفذ حينما تنتشر أزمة التصحُّر، 

ات املناخية األخرى.  ونقص املياه، فضاًل عن التغريُّ
هناك حاجة إىل وضع لوائح خاصة بقيمة التعريفة اجلمركية املفروضة على كلِّ نوٍع من أنواع 	 

السلع وأحجامها؛ لتقليل عمليات التالعب، وتقليل حجم الفساد املستشري يف البلد.
الرقابية؛ 	  اللجان  دور  تنشيط  عن  فضاًل  مركزية،  لرقابة  وخضوعها  اجلمركية،  التعريفة  توحيد 

للحد من الفساد والبريوقراطية اليت تؤدِّي إىل خلق نوع من الضغط واالبتزاز، خصوصاً على 
املستوردات السلعية القابلة للتلف عند التأخري.

ات اليت تطرأ على 	  تطبيق برامج إلكرتونية ذات مرونة عالية، هلا القدرة على االستجابة للتغريُّ
أسعار التعريفة اجلمركية، مع مراعاة عدم تغريُّ أسعار التعريفة يف فرتات قصرية ملا يسبِّبه ذلك 

من إرابك، ويتيح اجملال للتالعب، وزايدة حجم الفساد، وهدر إيرادات مهمة للدولة.

حوكمة المنافذ الحدودية وانعكاسها على حجم اإليرادات 
الجمركية )منفذ الشالمجة نموذجًا(

رويدة حسين حسن *

* ابحثة اقتصادية.
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املقدِّمة 
الروافد  أحد  متثِّل  ا  ألنَّ العامة؛  للموازنة  لتمويل  املصادر  أهم  من  اجلمركية  الضرائب  تُعدُّ 
وسيلة  وتُعدُّ  العامة،  النفقات  لتغطية  الدول؛  با  تستعي  واليت  للدولة،  العامة  لإليرادات  املهمة 
ا متارس وظائف متعددة ، اجتماعية، واقتصادية، وخدمية، وثقافية،  إلشباع احلاجات العامة؛ ألنَّ
وعسكرية، وأمنية. إنَّ أمهية الضرائب اجلمركية بصورة خاصة، والنظام الضرييب بصورة عامة، وال 
النظام  االهتمام يف  ويزاد  السياسية،  املالية  األدوات  أحد  متثِّل  بوصفها  األخرية  العقود  سيَّما يف 
الضرييب يف خمتلف دول العامل ليس ألنَّ الضريبة متثِّل املصدر الرئيس لإليرادات العامة فحسب، بل 
ملا للضريبة من اعتبارات اقتصادية على مستوى الدول املتقدمة والنامية، واليت تستخدم يف توجيه 

النشاط االقتصادي، والعمل على التأثري به. 
أمهيتها  تزداد  إذ  للدولة،  العامة  للخزينة  الضرائب  تلك  توفرها  اليت  األموال  أمهية  وتبز 
ا على الصعيد االجتماعي أيضاً، وذلك لدورها  ليس على صعيد السياسي واملايل فحسب، وإنَّ
الكبرية الذي تنهض به يف جمال حتقيق األهداف على خمتلف املستوايت اإلنتاجية، واالستهالكية، 
والتوزيعية، والتمويلي، وكذلك محاية املنتج الوطين من إغراق السوق ابملستورد الذي يُعدُّ منافساً 
للمنتج احمللي. وعلى مستوى العراق أتيت أمهية تلك الضرائب بعد النفط من حيث احلصول على 
اإليرادات الالزمة لرفد خزينة الدولة، خصوصاً أنَّ العراق متمتِّع بعديد من املنافذ احلدودية مع دول 
السوق  البلدين؛ العتماد  التجاري بي  التبادل  إيران، وارتفاع نسبة  اجلارة  مع  اجلوار، وخصوصاً 

العراقي على املستورد لتغطية الطلب؛ لقصور القطاعات احمللية عن توفري حجم الطلب الفعال.
املطلب األول/ حوكمة املنافذ احلدودية: املفاهيم األساسية للحوكمة

يُعدُّ مفهوم احلوكمة الضريبية من املفاهيم احلديثة املنشأ واملتطورة، وانتج عن احلوكمة واليت 
متخضت من األزمات املالية، واملعوقات االقتصادية يف العامل عن طريق العوملة، وانفصال اإلدارة 
عن امللكية؛ ملنع الفساد، وزايدة الرقابة على األعمال، واحملافظة على حقوق املسامهي، ومع تطوُّر 
العوملة اخلاصة ابلبنوك والشركات ظهرت احلوكمة العامة، حتكم مسؤوليات وصالحيات املؤسسات 
احلكومية ودوائرها من غري حتيُّز للدول، وإشراك املواطني، وزايدة الشفافية يف أعماهلا اجتاه املواطني، 

وعن طريق ذلك ظهر مفهوم احلوكمة الضريبية.
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مفهوم احلوكمة الضريبية
هناك تعاريف عديدة ظهرت للحوكمة الضريبية َوْفق رؤى الباحثي واملختصي هلا، إذ عرفت 

ا: على أنَّ
تعين احلكم الرشيد لإلدارة الضريبية ابملشاركة مع اجملتمع املدين لتحسي األداء، وخلق مناخ 	 

من الشفافية، واالنضباط للحفاظ على حقوق الدولة من اإليرادات السيادية، ومراعاة العدالة 
االجتماعية، ومحاية حقوق املكلفي، واملمولي أبداء الضريبة املفروضة؛ ممَّا جعل من اإلفصاح، 
والشفافية عنوان حوكمة املنظومة الضريبية، وصواًل إىل سالمة األداء برقابة املساءلة، وكفاءهتا، 

وفاعليتها، وتقريرها.
اإلدارة 	  أداء  لضبط  تعمل ابتساق؛  اليت  واإلجراءات  والقواعد  واألسس  املبادئ  من  جمموعة 

الضريبية وتوفري قدر من املصداقية جتاه أطراف أصحاب املصاحل، واحملافظة على أموال الدولة 
من الضياع، وفرض املساءلة على مجيع املتعاملي يف حال اإلخالل بتلك القواعد.

أو هي منظومة من اإلجراءات والقواعد املكتوبة اليت تضمن حسن سري العمل الضرييب من 	 
دون عوائق للعاملي، واملتعاملي كلهم من اإلدارة الضريبية، وحتدِّد مسؤوليات وواجبات كل 
منهم؛ لضمان حقوق اجلميع بعدالة، والوصول إىل حتقيق أهداف التشريع الضرييب لالقتصاد.

اليت متارسها 	  املنظمة لألداء والسلوك واملمارسات  القواعد واإلجراءات والقواني  جمموعة من 
اإلدارة الضريبية؛ لضمان حسن سري العمل، واالرتقاء به، وزايدة الثقة بي املتعاملي معها؛ 
وذلك  العاملي،  جلميع  املساءلة  وتقدير  الرقابة،  وتفعيل  الشفافية،  وتوفري  العدالة،  لتحقيق 

لتحقيق أهداف التشريع الضرييب، وزايدة الثقة يف النظام الضرييب. 
أو هي جمموعة من املبادئ واألسس والقواعد التنفيذية واإلجراءات التنظيمية اليت تكفل ضبط 	 

أداء املنظومة الضريبية كلها.
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وميكن حتديد أهم ركائز حوكمة األداء الضرييب على النحو التايل:.
-املخطط من عمل الباحثة. 

أواًل: اإلفصاح والشفافية 
اإلدارة  أسلوب  أساس  الشفافية  و  اإلفصاح  وميثِّل  للحوكمة،  األساسية  املبادئ  من  تُعدُّ 
الرشيدة، وكشف األهداف والدوافع ويعتب وجود نظام إفصاح قوي يشجع على الشفافية احلقيقة 
أحد مالمح التنمية املستدامة، وقد أرست منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( عام 
العاملي ابالطالع على كافة تعامالت املمول، واملسجل، ومتكي  املبادئ اليت متكن   )1999(
املتعاملي مع اإلدارة الضريبية من التعرف على املوقف الضرييب أواًل أبول عن طريق البياانت الرمسية 
وإمكانية لالطالع على امللف الضرييب ابلشعب ابملأمورايت ذات االختصاص، كما يتطلب من 
اإلفصاح والشفافية قيام اإلدارة الضريبية بعرض البياانت اخلاصة ابلتحصيالت واملتأخرات الضريبية، 
وبيان الربط املستهدف، والربط املماثل، والتحصيل الفعلي، وأوجه صرف احلصيلة بنشر البياانت 

التفصيلية. 
اثنياً: الرقابة على األداء )الرقابة على االقتصاد والكفاءة والفاعلية( 

تشمل حوكمة اإلدارة الضريبية ، احلوكمة على الرقابة احلكومية النظامية، والرقابة على األداء 
وهتتم الرقابة على األداء ابلرقابة على االقتصاد، والكفاءة، والفاعلية، وتشمل الرقابة على األداء 

كما يلي:
-املخطط من عمل الباحثة. 

وتستند الرقابة على األداء بتقومي االقتصاد، والكفاءة، والفاعلية يف أنشطة اإلدارة الضريبية 
كلها على حنو حتسي ظروف اختاذ القرار واملساءلة العامة، على أن تكون الرقابة على األداء أكثر 
مرونة يف اختيار طرقها يف البحث، والتقومي على أساس قاعدة من املعرفة، إذ إنَّ تطبيق مفهوم الرقابة 
على األداء بوصفها أحد مفاهيم احلوكمة، ويتطلَّب فحص جوانب االقتصاد والكفاءة والفاعلية 

لإلدارة الضريبة. وللرقابة على األداء عن طريق أسلوبي مها:
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1-الرقابة على األداء بتحليل النتائج.
يقوم أسلوب الرقابة على األداء بتحليل النتائج للتعرف على النتائج اليت ُحقَِّقت، والتأكُّد 
من أنَّ هذه النتائج مطابقة للشروط، وحمقِّقة لألهداف، ومن َثَّ يتطلب األمر تقييم النتائج، إذ 
يُْدَرس األداء من حيث االقتصاد، والكفاءة، والفاعلية، وربط ذلك ابألهداف احملقَّقة، سواًء أكانت 

أساسية أم فرعية.
2- الرقابة على األداء بتحليل املشكالت

يتعلق أسلوب الرقابة على األداء بتحليل املشكالت ابلتحقُّق من وجود مشكالت معلنة، 
وحتليل أسبابا، ث يتم ُتصاغ الفرضيات وخُتتار، ومن َثَّ إمكانية وضع احللول واملعاجلة، إذ إنَّ تقومي 
املشكلة يتطلَّب فهم أسبابا، وانعكاساهتا على األداء، ومييِّز أسلوب الرقابة على األداء بتحليل 
املشكالت ابالستقاللية، يف حي يتميَّز أسلوب الرقابة على أداء بتحليل النتائج ابلتجريد، إذ إنَّه 

حتديد ملدى احرتام القواعد الفنية واملوضوعية عند حوكمة األداء الضرييب.
اثلثاً: املوضوعية ومتطلباهتا

اإلدارة الضريبية صاحبة املصلحة األصلية يف حوكمة الشركات بوصفها قائمة على حتصيل 
حقوق اخلزانة العامة واجلهة األمنية على عدم تبديدها يؤكِّد احلاجة املاسة للموضوعية يف حوكمة 
هذه اإلدارة احلكومية، إذ إنَّ دور اإلدارة الضريبية ال ميكن أن يكون حيادايَ، بل جيب أن يكون 
فعاًل إجيابياً؛ لتحقيق أهداف الضريبة االقتصادية، واملالية، واالجتماعية، واملوضوعية كأحد مفاهيم، 
ومبادئ، وركائز حوكمة اإلدارة الضريبية هلا متطلبات متعلقة مبوضوعية أحكام التشريعات الضريبية 
يف كلٍّ من الضريبة على الدخل، والضريبة على املبيعات من حيث وضوح األحكام، وتناسبها، 
وحتديدها، وعدم قابليتها للتأويل، أو التضارب يف التفسري كما تستلزم أن تكون سهلة التطبيق، 

وميسورة االعتماد، وال ختلُّ مببدأ املساواة، أو حتقيق العدالة.
رابعاً: الرقابة النظامية

يشمل نطاق حوكمة اإلدارة واألداء الضرييب الرقابة النظامية، فضاًل عن الرقابة على األداء، 
الضريبية، فسوف  املتعلقة ابملصاحل  االلتزام  متطلبات  من  واللوائح وغريها  القواني  تكون  فحينما 
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تكون يف غاية األمهية ألهداف اإلدارة الضريبية، ومن َثَّ ضرورة التوجُّه حنو حوكمة اإلدارة الضريبية 
ابلطريقة اليت تكفل ضماانً مؤكداً لاللتزام بذه املتطلَّبات، وعلى ذلك فإنَّ حوكمة اإلدارة الضريبة 
ابلرقابة النظامية تستلزم التعرُّف على احلاالت اليت متثِّل خمالفة للقانون، أو سوء استخدامه، فقد 
الضريبة ابلرقابة  للقواني واللوائح، فإنَّ حوكمة اإلدارة  املالية  النظم  تعمد جهة اإلدارة إىل خمالفة 
النظامية تتطلب التأكُّد من املصلحتي املندجمتي مطابقة للقواني واللوائح، وأنَّ القرارات اإلدارية 
اليت تتخذها اإلدارة الضريبية مالئمة لقواعد احلوكمة، وميكن لتقومي الرقابة النظامية أن يستمد بصورة 
واإلدارية  املالية،  ابملساءلة  يرتبط  َثَّ  ومن  واللوائح،  القواني،  عن  االحنرافات  إىل  استناداً  معيارية 

لإلدارة الضريبية.
خامساً: االستقاللية

تُعدُّ استقاللية املصاحل الضريبية مهمة جداً؛ لتفعيل احلوكمة َوْفقاً ملبدأ االستقاللية ابالحتفاظ 
مبباشرة نزيهة ملسؤولياهتا يف تنفذ أحكام القانون الضرييب من دون االستجابة أليِّ أتثرياٍت سياسية، 
أو توجيهات رأي عام، وأن تسنَّ السلطة التشريعية القانون اليت حتقِّق استقالليتها يف أداء عملها 
وختطيطه وبرجمته، إذ يلزم أن متتلك املصاحل الضريبية حريتها يف وضع أولوايت العمل مبا يتفق مع 
مهمتها، وجتنُّب ما يضعف ممارستها املستقلة، ومن َثَّ جيب أن تقع القرارات وبصورة نائية حول 
مهام املصاحل الضريبة يف يد اإلدارة الضريبية ومسؤوليتها أمام وزارة املالية دون غريها، أو اجلهات 

الرقابية اليت خوَّهلا القانون ملراجعة أعماهلا أو مساءلتها.
املطلب الثاين: هيئة املنافذ احلدودية يف العراق

الوزراء،  رائسة  مباشرة مبجلس  مرتبطة  مستقلة  حكومية  دائرة  احلدودية  املنافذ  هيئة   تُعدُّ 
والدول  العراق  احلدودية بي  املنافذ  فروع يف  بغداد، وهلا  مقّرها يف مدينة   ،2017 ست عام  ُأسِّ
اجملاورة، هتدف اهليئة للتنسيق بي كل الدوائر العاملة يف املنافذ احلدودية، واإلشراف على عملها، 
اقرتاح  وهلا حق  املنافذ،  املتعلقة إبجراءات عمل  والسياسات  التعليمات،  املنافذ، ووضع  وتطوير 
استحداث منافذ جديد، ُتشرف هيئة املنافذ على املنافذ العراقية االحتادية البية والبحرية واجلوية، 
إقليم  عليها حكومة  تشرف  بل  عليها،  سيطرة  املنافذ  هليئة  فليس  منافذ إقليم كردستان،  أمَّا 
كردستان، وترى احلكومة االحتادية أنَّ اإلشراف على احلدود من اختصاص احلكومة املركزية وحدها 
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َوْفقاً للمادة )110(، وليس إلقليم كردستان أرابح املنافذ احلدودية كثرية، ويف سنة 2020 بلغت 
للفساد  السياسية، ومصدراً  بي األحزاب  ُمعرتكاً  مليارات دوالر سنوايً، فأصبحت  األرابح )9( 

املايل واإلداري.
املطلب الثالث: حتليل واقع اإليرادات اجلمركية من التجارة اخلارجية

ميكن التعرُّف على أمهية اإليرادات اجلمركية عن طريق حتليل واقع اإليرادات، وتطوُّر احلصيلة 
اإليرادات  حمصلة  وتباينت  عديدة،  مبراحل  العراقية  اجلمركية  الضرائب  قواني  مرَّت  إذ  اجلمركية، 
اجلمركية من قانون إىل آخر، ومتثِّل حصيلة مجركية وفرية تسهم يف اقتصاد البلد ابإليرادات الالزمة؛ 
عام  بعد  العراقي  االقتصاد  شهده  الذي  االقتصادي  االنفتاح  بعد  نفقاته  متويل  من  جزء  لتوفري 
)2003( بفرض ضريبة موحدة، وهي )ضريبة إعمار العراق %5(عن السلع املستوردة، ممَّا جعل 
العراق عرضة لعملية اإلغراق السلعي، ما أدَّى إىل تراجع أداء األنشطة االقتصادية، وتراجع القطاع 
الزراعي والصناعي، وتزايد معدالت البطالة، وذلك النفتاح أسواقه ملختلف أنواع السلع املستوردة، 
إذ ال ميكن للسلع احمللية املنافسة يف الوقت احلاضر، لذا صدر قانون التعريفة اجلمركية رقم )22( 
لعام   )54( رقم  واملنحلة  املؤقتة،  االئتالف  أوامر سلطة  تعديل  )2010( وهو خيطو حنو  لسنة 
)2003( الذي صدر بناًء على تعديل قانون رقم )77( لسنة )1995(، إذ إنَّ هدف العراق من 
فرض الضرائب اجلمركية حتقيق عدد من األهداف اإلسرتاتيجية واالقتصادية واليت ندرجها يف أدانه:

اإلسهام بصورة رئيسة يف حركة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعراق.. 1
طريق خدمات مجركية . 2 والتقنية عن  البشرية  املوارد  أفضل  توفري  على  اجلمركية  التعريفة  تعمل 

متكاملة ملتطلبات التنمية االقتصادية يف العراق.
املطلب الرابع: إيرادات الضريبة اجلمركية

ا  ضريبة اجلمارك هي الضرائب املفروضة على السلع حينما تدخل البلد أو خترج منه، أي: إنَّ
تتضمَّن ضرائب على الصادرات، فضاً عن ضرائب االستريادات، وتفرض ضريبة االسرتدادات على 
مجيع البضائع املستوردة إىل العراق من مجيع بلدان العامل، ومن األسباب املوجبة؛ لفرض هذه الضريبة 
هو لرفد اخلزينة العامة إبيرادات الالزمة، ومحاية املنتج احمللي لبعض الصناعات، فضاًل عن االعرتاف 
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ابلدور الذي تؤديه التجارة الدولية يف تنمية اقتصاد السوق احلريف يف العراق، وقد شهد اإليرادات 
اجلمركية النامجة عن فرض الضريبة اجلمركية نو بعد عام 2004، وكما مبي يف اجلدول رقم )1(.

ح اجلدول رقم )1( نو اإليرادات اجلمركية املتحصل عليها للمدة )2004 - 2020( يوضِّ

معدل النمو%اإليرادات اجلمركيةالسنة
20048102035.21
2005118717613.65
2006219032-81.6
20072290760.04
20083765390.64
20095906880.56
2010507341-0.14
2011436714-0.13
20125178670.18
20135966430.15
2014514636-0.14
2015416358-0.19
20166474820.55
201712363570.91
201816917310.36
20191553570-0.8
20201270988-0.18

املصدر وزارة املالية، اهليئة العامة للجمارك، للمدة )2003-2020(
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نلحظ من اجلدول يف أعاله أنَّ حصيلة اإليرادات اجلمركية قد بلغت عام )2004( ما 
مقداره )81020( مليون دينار، واستمرت حمصلة اإليرادات اجلمركية ابالرتفاع تدرجيياً يف األعوام 
سنوي  نو  ومبعدل  دينار،  مليون  مبقدار)376539(   )2008( عام  يف  بلغت  حىت  الالحقة، 
صاعد بلغ )%0.64(، وبعد تنشيط احلركة التجارية اخلارجية مع دول العامل اليت توقفت بسبب 
االحتالل األمريكي، شهدت اإليرادات اجلمركية ارتفاعاً، وحقَّقت زايدة ملحوظة يف عام )2009( 
بلغ مقداره )590688( مليون دينار، مبعدل نو سنوي مبقدار)%0.56(، وترجع هذه الزايدة؛ 
النسب  العراقية بعد االستقرار األمين، ث عادت  الدولة  املنافذ احلدودية من قبل  نتيجة ألحكام 
)507341( و)436741(  واليت حقَّقت حوايل  اهلبوط يف عامي)2010( و)2011(  إىل 
النسب  التوايل ومبقدار معدل نو سنوي سالب )0.14-%( و)0.13-%(، ث عادت  على 
إىل االرتفاع يف عامي )2012( و)2013( ومبعدل سنوي مبقدار )%0.18( و)0.15%( 
على التوايل، لتعود اإليرادات اجلمركية إىل اهلبوط؛ بسبب تنظيمات )داعش(، وسيطرة على بعض 
املناطق، والذي انعكست على اإليرادات يف تلك املناطق، إذ بلغ )514636( و)416358( 
مليون دينار، ومبعدل سنوي بلغ )0.13-%( )0.19-%( لعامي )2014(و)2015( على 
حوايل  يتصاعد  النمو  معدل  عاد  اإلرهايب  داعش  قبضة  من  املناطق  تلك  حترير  وبعد  التوايل، 
)%0.55( لعامي )2016 - 2017( على التوايل، ث عادت اإليرادات اجلمركية ابالخنفاض 
يف عامي )2019 - 2020( على التوايل، إذ بلغت )1553570، 1270988( ومبعدل نو 
سالب )0.8-،0.18-%( على التوايل؛ بسبب انتشار جائحة )كوروان( الذي انعكست على 

اإليرادات اجلمركية كسائر القطاعات االقتصادية اليت أتثَّرت بذلك.
املطلب اخلامس: واقع منفذ الشالجمة احلدودي

 هو أحد املنافذ احلدودية البية اليت تربط العراق مع إيران، ويقع شرق حمافظة البصرة يبعد 
عن مركزها حوايل )30( كم، والذي أُِعيَد افتتاحه بصورة رمسية بعد عام 2003، ويُعدُّ من املنافذ 
املهمة بي البلدين، إذ تدخل عب هذا املنفذ املئات من الشاحنات احململة ابلبضائع والسلع إىل 
البصرة يومياً، فضاًل عن الزوار اإليرانيي القادمي لزايرة العتبات املقدسة يف العراق، وقد شهد هذا 
املنفذ نواً يف حتقيق إيراداته اجلمركية نتيجة لنمو حركة التبادل التجاري بي البلدين يف املدة )2013 

- 2019( كما مبيَّ يف اجلدول رقم )2(.
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جدول رقم )2( اإليرادات املالية ملنفذ الشالجمة للمدة )2013 - 2019(

النسبة %اإليرادات املاليةالسنة
201371967443506
20141206803625010.5
20151593975090013.5
20161467401355012.5
20171570975825013
20183286037105020.5
20192770743901624.5
117156113366100اجملموع

-املصدر وزارة الداخلية، القسم اإلداري ملنفذ الشالجمة، الوحدة املالية، بياانت غري منشورة 
)2013-2019(

بلغت  إيرادات   2019 عام  يف  حقَّق  الشالجمة  منفذ  أنَّ  أعاله  يف  اجلدول  من  يتبيَّ 
احليوي،  املنفذ  أمهية  على  يدلُّ  وهذا   ،)24%( وبنسبة  عراقي،  دينار   )27707439016(
ويبز مقدار نو التبادل التجاري املتزايد بصورة طردية مع إيران؛ ألنَّ نسب اإليرادات تكاد تنمو 
تصاعدايً مع السني، ففي عام 2011 حقَّق هذه املنفذ إيراداً متواضعاً، وهو األدىن بي سني 
الدراسة )2013 - 2019(، إذ بلغ )7196744350( دينار عراقي، وبنسبة )%6( ويعزي 
ذلك إىل اختالل امليزان التجاري مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف هذه العام، جند أنَّ التغريُّ 
الذي حصل يف السنوات األخرية يف جمايل الرسوم اجلمركية وزايدة الضرائب على البضائع هو الذي 

حقَّق الفارق الكبري يف اإليرادات.
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املطلب السادس: حركة النقل والنشاط التجاري يف منفذ الشالجمة
اجلدول رقم )3( عدد الشاحنات ونوع البضائع املنقولة عرب منفذ الشالجمة )2013 - 2019(

%اإلنشائية%اخلضروات والفواكه%الكلنكرالسنة

2013119827،6245679،99094355.2

2014138228،82962312،0113716،9

2015138228،83159512،8110416،7

20162094613،34001616،2149219،1

20171921312،23856315،6118437،2

20183653323،24260317،274504،5

20194082026،04052016،41708110،4

157168100247487100164650100اجملموع

التخطيط  اجلنوبية، قسم  املنطقة  للجمارك، مديرية مجرك  العامة  اهليئة  الداخلية،  -املصدر، وزارة 
بياانت غري منشورة)2013-2019(
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اجلدول رقم )4( السلع ونوع البضائع املنقولة عرب منفذ الشالجمة )2013-2019(

%أمساك%دجاج وبيض%غذائية%األلبانالسنوات

201112848،821268،8239511،015008،0

2012159911،0262911،1270112،416258،7

2013187212.9289612،0277812،718379،8

2014216114،9399216،5357116،4319217،1
2015208414،3365515،1337215،5295615،8
2016268518،5425717،6394718،1353018،9
2017284019،6458018،9305814،0408121.8
14525100241981002182210018721100اجملموع

التخطيط  اجلنوبية، قسم  املنطقة  للجمارك، مديرية مجرك  العامة  اهليئة  الداخلية،  -املصدر، وزارة 
بياانت غري منشورة)2013 - 2019(

العراق وإيران، وما يرتتب على ذلك من  التجارة بي  يتضح من اجلدول يف أعاله حجم 
حركة النقل البي، فقد تنوعت البضائع املستوردة من إيران وهي: )كلنكر، وخضروات، وفواكه، 
وإنشائية، وألبان، ومواد غذائية، ودجاج، وبيض، وأمساك حية(، وكانت أكب مادة مستورد هي 
تراجع  السبب يف ذلك إىل  بلغ حجمها )247487( شاحنة، ويعود  إذ  اخلضروات والفواكه، 
اإلنتاج الزراعي يف العراق؛ لألسباب األمنية، واالقتصادية، واملائية، والعسكرية، ممَّا جعل العراق 
سوقاَ خصباً لدول اجلوار والعامل، ويف مقدمتهم اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، كما سجَّلت السنوات 
) 2016 و 2017 و 2018 و 2019( ارتفاعاً ملحوظاً، فقد بلغت النسبة )16،4%- 
يف  واسعة  زراعية  مساحات  شهدت  ملا  وذلك  التوايل،  %16،2(على   15،6% -17،2%
العراق من احتالل قوة اإلرهاب العاملي هلا، وسعي احلكومة العراقية لتحريرها، ممَّا جعلها ساحة 
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معركة وحىت األرض اليت ُحّرِرت يف هذه املدة مل تعد صاحلة للزراعة؛ لكب حجم الدمار الذي حلق 
با، وعدم عودة املزارعي سريعاً هلا، كما سجلت األلبان النسبة األدىن من البضائع املستوردة عب 
تركيا،  طريق  عن  اْسُتورَدت  ألبان  لوجود  وذلك  )14525( شاحنة،  بلغت  إذ  الشالجمة،  منفذ 
وأفضل جودة من املنتجات اإليرانية، فضاًل عن وجود املنتج احمللي املنافس، وقد سجَّل عام 2019 
النسبة العليا يف نقل األلبان، فقد بلغ )2840( شاحنة وبنسبة)%20(، وذلك لشحَّة املواد املائية 

وزايدة ملوحتها، ممَّا أدَّى إىل تراجع اإلنتاج احمللي.
اإلجراءات الواجب اختاذها يف منفذ الشالجمة احلدودي: 

العمل على توفري خمازن مبدة تُودَع فيها املواد الغذائية حلي إمتام الفحص اجلمركي.. 1
العمل على إقامة خمتبات رصينة يف املنفذ ألخذ العينات من البضائع املستوردة.. 2
تفعيل اجلهاز املركزي لإلحصاء املواد املستوردة من املنفذ.. 3
العمل على إقامة جهات يف املنافذ للسيطرة على القواني واألنظمة.. 4
ربط شبكة اإللكرتونية مع هيئة اجلمارك العراقي؛ لفرض رقابة على فعاليات املنفذ، وللحد . 5

من عمليات الفساد.
السلع . 6 أنواع  من  نوٍع  على كل  املفروضة  اجلمركية  التعريفة  بقيمة  خاصة  لوائح  وضع 

وأحجامها؛ لتقليل عمليات التالعب، وتقليل من حجم الفساد املستشري يف البلد.
توحيد التعريفة اجلمركية وخضوعها لرقابة مركزية، فضاًل عن تنشيط دور اللجان الرقابية . 7

على  خصوصاً  واالبتزاز،  الضغط  من  نوٍع  خلق  إىل  تؤدي  اليت  والبريوقراطية  الفساد  من  للحد 
املستوردات السلعية القابلة للتلف عند التأخري.

ات اليت تطرأ على أسعار التعريفة . 8 تطبيق برامج إلكرتونية ذات مرونة عالية تستجيب للتغريُّ
اجلمركية، مع مراعاة عدم تغريُّ أسعار التعريفة يف فرتات قصري؛ ملا يسبِّبه من إرابك، ويتيح اجملال 

للتالعب، وزايدة حجم الفساد، وهدر إيرادات مهمة للدولة.
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