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  نجـازات الهیئــة العامـة للكمـاركإ

  31/12/2015لغایة و  1/7/2015للفترة من 
 

  -: اجمالي ایرادات الهیئة العامة للكمارك .1

ــــةأ.  ـــرادات الكمركیـ ــ ــــة العامـــــة للكمـــــارك ایـــــرادات  -: االی ــرة حققـــــت الهیئـ ـــة 1/7/2015مـــــن للفتـــ  ولغایــ

ــــدره (  31/12/2015 ـــــ) دین176010634983مبلـــــغ قـ ــــ ـــون ســـــتة و مائة ار(ـــ ـــرة ملیـــ ــــار وعشــ ــــبعون ملیـ وسـ

  .دینار )واربعة وثالثون الف وتسعمائة وثالثة وثمانونوستمائة 

) دینــار 217360737870مبلــغ قــدره ( 2014مــن العــام الماضــي/ الفتــرة فــي حــین حققـــت الهیئــة لــنفس

 )ملیون وسبعمائة وسبعة وثالثون الف وثمانمائـة وسـبعونمائتان وسبعة عشر ملیار وثالثمائة وستون (

  .دینـار

ــــح ــــاك ــــــــــ ـــــاض یث ان هنــــ ـــفـانخفـــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــــي اجمـ ـــةالالي اـــــــــ ـــــرادات المتحققـــــ ـــــرة  یــــ ــــن للفتـــ ـــة 1/7/2015مــــ  ولغایـــــ

ــــــــبواق 31/12/2015 ــــ وثالثمائـــة وخمســـون ملیـــون  واحـــد واربعـــون ملیـــاردینـــار ( )41350102887-ع (ــ

مـن العـام الماضـي  الفتـرة دینار عما كان متحقق منها لنفس )ومائة واثنان الف وثمانمائة وسبعة وثمانون

  ) في ادناه یوضحان ذلك .1) والمخطط البیـاني رقـم (1والجــدول رقـم (

  

  )1رقم ( جدول

  مقارنة 31/12/2015لغایة  1/7/2015للفترة من  االیرادات الكمركیة المتحققة

  2014من عام/ الفترةلنفس  

  
  ار العراقي)ین(المبلغ بالد                                    

  االیرادات الكمركیة المتحققة 
2015 

  االیرادات الكمركیة المتحققة
2014  

ــرق ـــ  الف

176010634983  217360737870  -41350102887 
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  - :المناطق الكمركیةدیوان الهیئة و . ب  

(دیــوان الهیئــة العامــة للكمــارك ، مدیریــة كمــرك المنطقــة الوســطى ، مدیریــة كمــرك المنطقــة الشــمالیة ، مدیریــة  

  .)كمرك المنطقة الجنوبیة ، مدیریة كمرك المنطقة الغربیة 

  -:الیرادات الكمركیة المتحققةا

ــقة ـیــــي مدیـر تــــــأت ــةة كمــــرك المنطـــ ــبالمرتب الجنوبیــ ــرة مــــن  ىـة االولــــــــ    31/12/2015لغایــــة  1/7/2015للفتــ

مائـــة وســبعة وثالثـــون ملیــار واربعمائـــة واربعــة واربعـــون ) دینــار (137444733735حیــث حققــــت ایــراد قـــدره (

ــار تلیهــا مدیـــــریة كمـــــرك المنطقــة  )ملیــون وســبعمائة وثالثــة وثالثــون الــف وســبعمائة وخمســة وثالثــون دینــــ

ثالثــة وثالثــون ملیــار وثمانمائــة (دینــــار ) 33806565347مبلــغ قــدره ( بالمرتبــة الثانیــة حیــث حققـــــت وســطىال

) والمخطـط 2دینـار والجـدول رقـم ( )وستة ملیون وخمسمائة وخمسة وستون الف وثالثمائة وسبعة واربعون

  ) في ادناه یوضحان ذلك . 2البیاني رقم (

  

  

 )2دول رقم (ج

ـــاالی ــــ ــة  1/7/2015من  للفتــــــــــرةرادات المتحققة ــ ـــــ   31/12/2015ولغایـــ

  مصنفة حسب المناطق الكمركیة 2015, 2014للسنتین/      

  
                              

  ار العراقي)ینالمبلغ بالد(

 المناطق ت
ـــــرادات  االیـ

  الفرق
 2015 2014 

 24623567042-  162068300777  137444733735 مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

  3490620732-  37297186079  33806565347 مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .2

 14752299878-  14817721129  65421251 مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .3

 2291157989-  3177379833  886221844 دیوان الهیئة العامة للكمــارك .4

 3807542754  150052  3807692806 مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .5

 41350102887- 217360737870 176010634983 المجموع/ 
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     لغرض رفع كفاءة الموظفین في العمل الكمركي تم اشراكهم في دورات داخل العراق وخارجه وكمـا  .2

   -مبین ادناه :

ــــرة من  داخلالدورات التي اقیمت في   -أ ــــ ــ ـــــة  1/7/2015العراق للفت ــــ   . 31/12/2015ولغایـ

 عدد المشاركین عدد الدورات

29  183 
  

   خارج العراق . االیفادات-ب

 عدد المشاركین االیفادات عدد

10  22 

  

  اجتماعات وزیارات السید المدیر العام  . 3  
  . 1/7/2015الشحن الجوي ومنفذ سفوان الحدودي في زیارة السید المدیر العام لمدیریة كمرك   . أ

  . 5/7/2015ترأس السید المدیر العام اجتماع مجلس المدیرین السادس بتاریخ   . ب

  . 7/7/2015قام السید المدیر العام بجولة تفقدیة في اقسام الهیئة بتاریخ    . ت

  . 8/7/2015زیارة السید المدیر العام لمنفذ سفوان الحدودي بتاریخ   . ث

  . 13/7/2015السید المدیر العام الى كمرك الشحن الجوي بتاریخ زیارة   . ج

  . 29/7/2015السید المدیر العام یستقبل الوفد الروسي بتاریخ   . ح

  . 4/8/2015زیارة السید المدیر العام الى مطار النجف االشرف بتاریخ   . خ

ــــي اجریت للمتقدمین لمنح رخص  . د ـــركي في اشراف السید المدیر العام على االختبارات التـ ـــ ــ ـ ــ ــــل االخراج الكمـ ة وكیـ

19-20/8/2015 .  

  . 19/8/2015لسید المدیر العام یستقبل الملحق العسكري الفرنسي العقید اندریه فالیت بتاریخ ا  . ذ

  .25/8/2015السید المدیر العام یستقبل الممثل االقتصادي السفارة االمریكیة بتاریخ   . ر

  . 29/10/2015اللجنة النیابیة ووزیر الصناعة بتاریخ حضر المدیر العام مؤتمر برعایة   . ز

  حضر المدیر العام مؤتمر لمناقشة اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل االستثمار في العراق .  . س

  . 21/10/2015زیارة السید المدیر العام لمحافظة كربالء بتاریخ   . ش

  . 20/10/2015مدیر عام الهیئة یلتقي بممثل السفارة االمریكیة بتاریخ   . ص

 4-3المدیر العام ومیض خالد حمد لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي من د معاون یالسایفاد   . ض

 عدا ایام السفر.
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الد حمد (رئیس اللجنة) خالمدیر العام ومیض معاون الثالثاء اجتمع السید  17/11/2015یوم   . ط

بخصوص توحید االجراءات بوثیقة موحدة تشغیل كشف المحتویات (المنافیست) والتصریحة 

  الكمركیةوالتأمینات الضریبیة بالصیغة االلكترونیة . 

المدیر العام ومیض خالد حمد مع شركة تویوتا یوم االربعاء معاون لقاء السید   . ظ

  .18/11/2015المصادف

المدیر العام كاظم علي عبداهللا اجتماع ورشة االصالح النظام الكمركي في مكتب السید حضر السید    . ع

  رئیس الوزراء.
  

  

ـــ. تم تدقیـ4 ــــ ـــدودیة الـــراكز الحــــمواردة مـن الــح الق التصاریــــ ــــــــــرة  ي دیوان الهیئةــــــم تدقیق التعریفة فــى قسـ للفت

ـــة  1/7/2015من  ـــــ   تصریحة .   )360620( 31/12/2015ولغایــ
                     

السیارات ,  معاملة متضمنة معــامالت )239( تم انجـاز معامالت في تحدید القیمة في دیوان الهیئة .5

  الدراجات , البضائع .
  

  ة .تصریح )56(. قام المجمع التصدیري بإنجاز تصاریح االصدار بواقع 6

  

  جدول بعدد المعامالت المنجزة لقسم الشؤون القانونیة واالمور الكمركیة في الهیئة . .7
        

  عدد المعامالت  المعامالت المنجزة  ت

  1175  حجز االموال  .1

  1334  القانونیة  .2

  1950  االمور الكمركیة  .3

  2234  تسهیل مهمة  .4

  395  وكالء االخراج  .5

  /  الممثلین القانونیین  .6
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ـــــــــرة من  جدول بعدد بیانات الحمولة (المنافیست). 8 ـــــــة  1/7/2015للفتـ   .31/12/2015ولغایـــ
 

 بیانات حمولة االصدار بیانات حمولة االدخال المناطق الكمركیة ت

 34 164334 مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

 7 الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2

  الیوجد  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

 9 83889 مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

 764 2879 مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

 / / كمرك مطار بغداد الدولي .6

 814 251102 المجموع/ 

  

  .31/12/2015ولغایة  1/7/2015للفترة من التصاریح المنجزة (المرسمة والمعفاة)  دجدول بعد .9
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   التصاریح المعفاة التصاریح المرسمة المناطق الكمركیة ت

 164334 71697 92637 مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

 1341 1180 161 مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2

 0 الیوجد الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

 95516 68453 27063 مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

 3003 1270 1733 مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

 0 / / كمرك مطار بغداد الدولي .6

 264194 142600 121594 المجموع/ 



  

ــــرة من  جدول بعدد التعهدات .10 ـــ ــ ــــة  1/7/2015للفتـ ـــ ــ   .31/12/2015ولغایـ
  

  التعهدات المنجزة  التعهدات المسجلة  المناطق الكمركیة  ت 

  قطاع خاص  قطاع عام   قطاع خاص   قطاع عام 

  1  41  14  316 مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

  الیوجد  الیوجد  الیوجد  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2

  الیوجد  الیوجد  الیوجد  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

  /  /  /  / مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

  /  16  / 264 مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

  /  /  /  / كمرك مطار بغداد الدولي .6

  1  57  14  580  المجموع/  

   

  

  .31/12/2015ولغایة  1/7/2015للفتــرة من جدول بالدعاوي الكمركیة المسجلة والمحسومة  .11

     الكمركیةالمناطق  ت

الدعاوي 

  المسجلة

)1( 

الدعاوي 

  المحسومة

)2( 

  نسبة المحسوم الى المسجل

2/1 

 %60 105 175 مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

 الیوجد الیوجد الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2

 الیوجد الیوجد  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

 %10 2 20 المنطقة الوسطىمدیریة كمرك  .4

 / / / مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

  / / / كمرك مطار بغداد الدولي .6
 %55 107 195 المجموع/ 
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ــرة من  بعدد دفاتر الخروجیة(اصدار،ابطال). جدول 12 ـــــ ــ ــــة  1/7/2015للفتـ ـــ ــ   .31/12/2015ولغایـ
  

  الخروجیةدفاتر   المناطق الكمركیة  ت

  ابطال  اصدار

  16  47 مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

  الیوجد  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2

  الیوجد  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

  843  1928 مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

  /  / مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

  /  / كمرك مطار بغداد الدولي .6
  859  1975 المجموع/ 

  

ــرة من قوة محرك  والدراجات الناریة جدول بعدد سیارات .13   .31/12/2015ولغایة  1/7/2015للفت
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 عدد سیارات قوة محرك المناطق الكمركیة ت

 55859 مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

 / مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2

  / الشمالیةمدیریة كمرك المنطقة  .3

 / مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

 / مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

 / كمرك مطار بغداد الدولي .6

 55859 المجموع/  



                                                                                                          .31/12/2015ولغایة  1/7/2015للفتــرة من  جدول بعدد المعامالت المنجزة في قسم التخمین .14

 عدد المعامالت المناطق الكمركیة ت

 100628 مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

 1371 مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2

  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

 25415 مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

 3 مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

 / كمرك مطار بغداد الدولي .6

 127417 المجموع/  

  

  .31/12/2015ولغایة  1/7/2015للفتــرة من  . جدول بعدد السیارات والمعدات لالدخال المؤقت15
  

  خال المؤقتدسیارات اال  المناطق الكمركیة  ت

  المغادرة  الداخلة

  /  244 مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

  الیوجد  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2

  الیوجد  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

  99  997 مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

  1  / مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

  /  / كمرك مطار بغداد الدولي .6
  100  1241 المجموع/ 
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للفتــرة من  جدول بعدد السیارات االجنبیة والعراقیة الداخلة الى العراق والمغادرة وكما مبین بالجدول ادناه. 16

  .31/12/2015ولغایة  1/7/2015

  

  أ.السیارات االجنبیة الداخلة والمغادرة
  االجنبیة المغادرةالسیارات   السیارات االجنبیة الداخلة  المناطق الكمركیة  ت

  الترانزیت  لمسافریناالخاصة بنقل   الترانزیت  لمسافرینابنقل الخاصة 

  2  2722  2  5801 مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1
  الیوجد  الیوجد  الیوجد  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2
  الیوجد  الیوجد  الیوجد  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

  101  56  106  56 مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

  /  /  /  / مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

  /  /  /  / كمرك مطار بغداد الدولي .6
  103  2778  108  5857 المجموع/ 

    

  

  

  

  السیارات العراقیة الداخلة والمغادرةب .
 

  الداخلة العراقیةالسیارات   المناطق الكمركیة  ت

  المغادرة  الداخلة

  2930  / مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

  34  26 مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2

  الیوجد  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

  2829  2829 مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

  /  / مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

  /  / كمرك مطار بغداد الدولي .6
  5793  2855 المجموع/ 

  

)10-15(  

  
  
  



  جدول بعدد الشاحنات والصهاریج الداخلة والمغادرة وكما مبین في الجدول . .17
  

  أ.عدد الشاحنات

  عدد الشاحنات المغادرة  عدد الشاحنات الداخلة  المناطق الكمركیة  ت

  الفارغة  المحملة  الفارغة  المحملة
  95779  /  /  95779 مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

  592 الیوجد الیوجد  1341 المنطقة الغربیةمدیریة كمرك  .2
 الیوجد الیوجد الیوجد الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

  44817  1483  242  80582 مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

  /  /  /  / مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

  /  /  /  / كمرك مطار بغداد الدولي .6

  141188  1483  242  177702  المجموع/  

  

  ب.عدد الصهاریج
  

  عدد الصهاریج المغادرة  عدد الصهاریج الداخلة  المناطق الكمركیة  ت

  الفارغة  المحملة  الفارغة  المحملة
  /  /  /  / مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1
  الیوجد  الیوجد  الیوجد  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2
  الیوجد  الیوجد  الیوجد  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3
  3634  7679  913  3006 مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

  /  /  /  / مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

  /  /  /  / كمرك مطار بغداد الدولي .6

  3634  7679  913  3006  المجموع/  

  

البواخر والسفن والمراكب المحملة بالبضائع والحاویات لمدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة وكمـا . عدد 18

  -:مبین ادناه

  )685(    الداخلة الى العراق. 1 

  )685(   المغادرة من العراق. 2       
  

  

  

)11-15(  



ـــللفتـ جدول باعـداد المركبات التي تــم فحصها في اجهزة الســونار. 19 ــ ولغایة  1/7/2015ـرة من ـــــــــ

31/12/2015  

ــــونار  المناطق الكمركیة  ت ـــ ــــم فحصها في اجهزة الس ـ ــ ـــداد المركبات التي تــ ـــ ــ   اعــ

  158063 مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

  1240 مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2

 الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

  39725 مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

  / مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

  / كمرك مطار بغداد الدولي .6

  199028  المجموع/  

   1/7/2015للفتــرة من  . جدول باعداد المركبات التي تم وزنها على الموازین الجسریة20

  .31/12/2015ولغایة      

  اعداد المركبات التي تم وزنها على الموازین الجسریة  المناطق الكمركیة  ت
  / مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

  1240 مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2

  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

  19711 مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

  / مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

  / كمرك مطار بغداد الدولي .6

    المجموع/  
  

  .31/12/2015ولغایة  1/7/2015للفتــرة من  . جدول باعـــدد الطائرات المحملة بالبضائع21

  عـــدد الطائرات المحملة بالبضائع  المناطق الكمركیة  ت

  936 مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2

  الیوجد الشمالیةمدیریة كمرك المنطقة  .3

  / مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

  94 مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

  / كمرك مطار بغداد الدولي .6

  1030  المجموع/  
  

)12-15 (  



  .31/12/2015ولغایة  1/7/2015للفتــرة من  . جدول بعدد إرسالیات اعادة االصدار22

   

  عدد االرسالیة  المناطق الكمركیة  ت

  29 مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

  9 مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2

  الیوجد مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

  1 مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

  4 مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

  / كمرك مطار بغداد الدولي .6
  43 المجموع/ 

  

  

  .31/12/2015ولغایة  1/7/2015للفتــرة من  جدول بعدد حاالت االتالف .23

  
  

  

  

  

  

  

  

  

)13-15(  
  

  االتالفسبب   نوع االرسالیة  المناطق الكمركیة  ت

  كارتون موز 1250 مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

  كغم تفاح 1250

  كارتون موز 1200

  كارتون كجب 800

  طن عنب 2

  طن تفاح 2

  غیر صالح لالستهالك البشري

  مخالفة للزراعة

  غیر صالح لالستهالك البشري

 -----  

  مخالفة للزراعة

  عدم وجود اجازات استیراد

  /  / الغربیة مدیریة كمرك المنطقة .2

  /  / مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

  /  / مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

  /  / مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

  /  / كمرك مطار بغداد الدولي .6



  .31/12/2015ولغایة  1/7/2015للفتــرة من  المصادرة والمتروكةجدول باالموال  .24
  

 االموال المصادرة  . أ
  

اسم المادة   المناطق الكمركیة  ت

  المصادرة

  سبب المصادرة  الكمیة

  

  دراجات ناریة مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

  

  سیارات

96  
  
14  

لمخالفتها قانون الكمارك المعدل 

  1984لسنة  23

قانون الكمارك المعدل لمخالفتها 

  1984لسنة  23

  /  /  / مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2

  /  /  / مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

  /  /  / مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

  /  /  / مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

  /  /  / كمرك مطار بغداد الدولي .6

  

  

  االموال المتروكة ب.
 

  الكمیة  اسم المادة المتروكة  الكمركیةالمناطق   ت

  

  /  / مدیریة كمرك المنطقة الجنوبیة .1

  /  / مدیریة كمرك المنطقة الغربیة .2

  /  / مدیریة كمرك المنطقة الشمالیة .3

  سیارة صیني المنشا مدیریة كمرك المنطقة الوسطى .4

  سیارة مسیوبیشي یاباني بیكب

  راس تریلة فولفو

  مستعملةحاویة مواد 

4  

1  

1  

1  

     مدیریة كمرك الشحن الجوي .5

     كمرك مطار بغداد الدولي .6

  
)14-15(  

  

  



  

  31/12/2015ولغایة  1/7/2015للفتــرة من . انجازات مدیریة كمرك مطار بغداد الدولي 25
  

  أ. جدول بأعادة العملة والذهب       

  

  العدد  المواد

والمعاد والذي تم عدد بیانات العملة والذهب المحجوز 

  ایداعه لدى المصرف
20  
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