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السمنت املقاوم
السمنت االبيض
الرمل
احلصى

الوحدة القياسية

طن
طن
طن
قالب سكس 20م3
قالب سكس 20م3

شيش التسليح
كاشي عراقي
بورك االهلية

طن
قطعة واحدة
طن

ظـــاهرة هــــجرة التـجار الـــعراقيني اىل اخلــــــارج
حتقيق /غازي املنشداوي

عـندما تصبـح حياة االنسان
مهـــددة يف وطـنـه ال يكـــون
امــامه غيـر الهجـرة وتـرك ذلك
الـوطن حلني زوال اخلطـر بصورة
نهائية وهذا هـو حال اغلب ابناء
هـذا الـوطـن املغلـوب علـى امـره
فبــدايته كــانت هجـرة العقـول
ومـن ثـم هجـــرة رؤوس االمـــوال
املـتمثلة بـالتجار الـذين يتعرض
العــديــد مـنهـم الــى عـملـيــات
اخلـطف والـســرقــة وقـتلـهم او
افـراد اسـرهم مـا اضطـرهم الـى
الهجـرة واللجـوء الـى دول عـدة
كــســوريــا واالردن او يف احــسـن
االحـــوال االمـــارات وهـــذا كـله
بالتـالي اثر على الـدخل القومي
والـســوق العــراقيـة بـسـبب مـا
يتعــرض له التجــار من تهـديـد
مـتـــــواصل يف وطــنهـم.

(املـدى) التقت من خالل هـذا التحقيق
بـع ـ ـ ــدد م ــن الـ ـتـج ـ ـ ــار واصـح ـ ـ ــاب رؤوس
االموال للتعرف على حقيقة ما يحدث
من هجـرة جمـاعيـة للتجـار العـراقيني.

حياتنا مهددة

البداية كانت مع احلاج عبد اهلل فرحان
تـاجـر جملـة يف الشـورجـة الـذي حـدثنـا
ق ــائالً :لـم نعــد نــأمـن علــى حـيــاتـنــا يف
وطـنـن ــا ف ــال ــذي يخــطف مـن ــا ال ي ــرجع
وامنـ ـ ــا يقــتل او ي ـط ـ ــالــبه اخلـ ـ ــاطف ـ ــون
بفــدي ــة تك ــاد تك ــون كل مــا ميـلك وهــذا
االمـ ــر جعـل الكـثـي ــر مـنـ ــا يه ــاج ــر ال ــى
الـدول العــربيـة اجملــاورة الن حيــاتنـا يف
وطـنـن ــا مهــددة ونـتعــرض ال ــى ضغــوط
كبيرة بسبب الـوضع االمني املتردي لذا
كـ ـ ــان ــت هجـ ـ ــرة الـك ـث ـيـ ـ ــر مــن ال ــتجـ ـ ــار
للخالص من هذه الضغوط.
امـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـس ــني سـالم (تـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــر اجـهـ ـ ـ ــزة
كهـ ــربـ ــائـيـ ــة) فــيقـ ــول :انـ ــا اآلن احـ ــاول
تـصفـيــة ممـتـلكــاتـي لكـي اغ ــادر العــراق
الن االمـور تسيـر نحو االسـوأ ويف صباح
كل ي ــوم ن ـسـمع عـن اخـتـط ــاف الـت ــاج ــر
الفالنـي او احــد ابـن ــائه وانــا ال اريــد ان
اع ــرض اس ــرتـي ال ــى مـثل ه ــذا املـ ــوقف
الـصعـب واحلمــد هلل ميكـننـي ان اعيـش
يف أي بل ــد ع ــربـي وان ــا مـطـمـئـن م ــاديـ ـاً
وحلني استقـرار الـوضع ميـكننـا يف ذلك
الـ ـ ــوقــت الـ ـ ــرجـ ـ ــوع الـ ـ ــى ارض الـ ـ ــوطــن
واستثمار امـوالنا فيـه اما حاليـاً فاالمر
يكاد يكون مستحيالً.

ويقول منتصـر عبد احلميـد (تاجر) لم
نعـد نثق بـاي احـد بـسبب مـا تعـرض له
الكثيـر منـا من تـهديـدات وخطـف وهذا
االمـر يــرجع الفتقـارنـا لالمـان فلـو كـان
هنـاك امـان الخـتلف االمــر واستـطـعنـا
م ــواصلــة اعـمــالـنــا وجتــارتـنــا بــال ـشـكل
الــصحـيح وم ــا يحــدث هــو الـعكــس مـن
ذلك مت ــام ـ ـاً ونحـن نعـيــش ح ــال ــة قـلق
مـت ـ ــواصل بـ ـسـبـب ال ـ ــوضع الـ ــراهـن وال
نعــرف الــى مـتــى سـيـبقــى هــذا ال ــوضع
والى متى تبقى حياتنا يف خطر.

خطفوا ولدي الوحيد

امـا منـذر مكي (تـاجر) فـيقول :خـطفوا
اب ـنــي ال ـ ــوح ـي ـ ــد وطل ـب ـ ــوا م ـنــي ف ـ ــدي ـ ــة
مق ـ ــداره ـ ــا (م ـئ ـ ــة الف دوالر) أي بـلغ ـ ــة
ال ـ ـس ـ ــوق ( )10دف ـ ــات ـ ــر وبـ ـ ــالفـعل ق ـمــت
بـاعطـائهم املبلغ كـامالً من اجل حتـرير
ولدي الـوحيـد وانا اآلن عـازم علـى ترك
الــبالد النــي ال اح ـتــمل الــتع ـ ــرض ملــثل
هذا املوقف ثانية.
ويقـ ــول ن ـصـي ـ ــر مجـيـ ــد (تـ ــاجـ ــر ادوات
احـتيــاطيـة) بعـد سـرقـة الـبضـائع الـتي
كنت اخـزنها وتعـرضي لالبتـزاز من قبل
ال ـســارقـني اذ طلـبــوا الرجــاع بـضــاعـتـي
( )300000دوالر ق ـ ـ ــررت ال ـ ـ ــرح ـيـل ال ـ ـ ــى
االمـارات انـا وعــائلتـي رغم كل مــا ميكن
ان ت ــتعـ ـ ـ ــرض له ه ـن ـ ـ ــاك بـ ـ ـس ـب ــب غالء
املعيشة لكي اعيش بأمان مع عائلتي.
يف حني يقول ناصر عبـد الرحمن تاجر
اجهــزة كهــرب ــائيــة ان بـضــاعـتنــا تـســرق

وأفـ ـ ــاد ب ـيـ ـ ــان لـلخـ ـ ــارج ـيـ ـ ــة
الروسيـة بأن ألكسييف أعلن
بعــد اجـتـم ــاعه مع الــسفـيــر
اإليــراني يف مــوسكـو ،تــأكيـد
اجل ـ ــان ـبــني ض ـ ــرورة تـك ـثــيف
جـه ـ ـ ــود ت ـ ـ ــوسـ ـيـع الـ ـتـع ـ ـ ــاون
االقـتـص ــادي والـتج ــاري بـني
البلدين.
ويف وقت تـشهد فـيه السـاحة

على الطرق اخلارجية قبل ان تصل الى
بغـ ــداد بفـعل العـص ــاب ــات الـتـي ت ــرص ــد
الـطــرق اخلــارجيــة بــاالضــافــة الــى قـتل
سـائقـي الشـاحنـات ومن يــرافقهم وهـذا
اثــر بصـورة سلـبيـة علـى نـشــاط التجـار
ورغبتهـم يف االستثـمار مـا جعـل اغلبهم
يفكر يف ترك الوطن الجل غير مسمى.
فـيمــا يقــول جــاسـم عب ــد االميــر تــاجــر
م ــواد غ ــذائـي ــة :ان الـ ــوضع االمـنـي ه ــو
الـ ـسـبــب وراء سف ــر الــتجـ ــار الع ــراقـيـني
وهـذا االمـر قـد أضـر بـالـسـوق العـراقيـة
وانع ــش االسـ ــواق العـ ــربـيـ ــة خ ـصـ ــوص ـ ـاً
االردنـيــة والـســوريــة مـنهــا ففـي كل يــوم
يغ ـ ــادر ال ـ ــوطــن الع ـ ــدي ـ ــد مــنهــم النهــم
مهـددون بفقـدان امــوالهم او احـد افـراد
اســرهم وهــذا دفعـهم الـى الـسفــر وبنـاء
ح ـي ـ ــاة ج ـ ــدي ـ ــدة يف دول اخـ ـ ــرى لعـلهــم
يج ــدون مـ ــا فق ــدوا مـن امـن واسـتق ــرار
بال.
امـا حـسـن صبــار فيقــول :لقـد مــر علـى
حــالنـا هــذا اكثـر مـن ثالث سنــوات ومن
دون حت ـسـن فــالــى مـتــى سـتـبقــى حـيــاة
العــراقيـني مهـددة ..عـشــرات العـراقـيني
يقــتل ـ ــون ي ـ ــوم ـيـ ـ ـاً ويـهج ـ ــرون وال ـ ــوضع
االمـني علـى حـاله؟ فمـاذا ميـكن لتـاجـر
ان يفعـل غي ــر ان يتــرك الـبلــد مـن اجل
ان يضمن سالمته ما دام احلال على ما
يـبــدو وسـيـبقــى مـثلـمــا هــو مـن دون أي
حت ـسـن واخلــاســر الــوحـيــد ه ــو العــراق
والــرابـح هي الــدول الـتي يـســافــر إلـيهــا

الـ ــدولـيـ ــة أزمـ ــة الـبـ ــرن ـ ــامج
ال ـنـ ـ ــووي اإليـ ـ ــرانــي ،ت ــبقـ ـ ــى
روسـيـ ــا مـن الـ ــدول الـقلــيلـ ــة
الـ ـت ــي حتـ ـتـف ـ ــظ بـعـالق ـ ـ ـ ــات
جـيـ ــدة مع طه ــران وتـت ــول ــى
إقامـة مفاعل بوشهر النووي
جنوب إيران.
واقـت ــرح م ـش ــروع ق ــرار دولـي
ع ـ ـ ــرضـه األوروب ـي ـ ـ ــون عـل ـ ـ ــى
مجلس األمن الدولي وقوبل
الـ ـ ـ ـ ــرف ـ ــض م ــن مـ ـ ـ ـ ــوس ـكـ ـ ـ ـ ــو
اخلمـيس ،فـرض حظـر علـى
جـمـيـع املع ــدات واملـ ـس ــاع ــدة
ال ـ ـتـق ـ ـن ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي مي ـكـ ــن
مسـاهمتـها بـشكل مبـاشر أو
غ ـي ـ ــر م ـب ـ ــاش ـ ــر يف ب ـ ــرن ـ ــامج
طهران النووي.
ولـكــن القـ ــرار اسـتــبعـ ــد مـن
الـعقـ ــوبـ ــات إقـ ــام ـ ــة مف ـ ــاعل
بــوشهــر ال ــذي تتــول ــى بنــاءه
روسيــا يف إطــار عقــد قـيمـته
خمسة مليارات دوالر.

التجار.
ويق ــول كـ ــامل محـم ــود (ص ــاحــب محل
لـبـيع امل ــوب ــايل) ان امل ـشـكل ــة ان ال ـشـيء
الـذي يـسـرق ال ميـكن لـك استعـادته اال
عـن ط ـ ــريق املـ ـس ـ ــاوم ـ ــة مع مـن س ـ ــرقه
وب ـ ــال ـت ـ ــالــي ام ـ ــا ان تـ ـ ــدفع او لــن ت ـ ــرى
بـض ــاعــتك م ــرة اخ ــرى ومـن هـن ــا تـب ــدأ
املعـاناة فعندمـا تعطيهم لـن يتركوك يف
ح ـ ـ ــالـك وامن ـ ـ ــا سـ ـيـع ـ ـ ــاودون الـك ـ ـ ــرة او
يطمعـون اكثر ويخطفون التاجراو احد
اســرته لــذا فــاالمــان مـنعــدم يف الـســوق
العراقية متاماً.

ما ال يسرق يحرق

اما عماد الـنعيمي (صاحب محل ادوات
كهــربــائـيــة) فـيقــول :الــصعــوبــات الـتـي
تواجهنـا كثيرة واي انسان ال يقوى على
حتـملهــا فـمــا ال ي ـســرق ويـنهـب يحــرق
بـسبب االنفـجارات والـسيـارات املفخـخة
التي ال تفـارق الشارع العـراقي لذا فأول
فكـرة تطـرأ علـى أي مـواطن هـو مغـادرة
العـراق على الرغم من صـعوبة االمر يف
الــواقـع لكـن م ــا نخ ـشــاه اآلن هــو املــوت
بحـ ــد ذاته فــنحــن نقـتـل علـ ــى الهـ ــويـ ــة
واالسـم وال ميكـن لـنــا االسـتـم ــرار علــى
هذا احلال.
ويقـول مصـطفى عبـد الرسـول (كاسب)
ان مــن يق ـ ــوم بقــتل او خ ــطف الــتج ـ ــار
العـراقـيني يـريـد لالقـتصـاد العـراقي ان
ي ـتـ ـ ــراجع خ ـ ــاص ـ ــة ان ال ــتجـ ـ ــار الع ـ ــرب
يخ ـ ـش ـ ــون دخـ ـ ــول الع ـ ــراق ب ـ ـس ـبــب م ـ ــا

يـسـمعــون ويــرون علــى شــاشــات الـتلفــاز
والف ـض ــائـي ــات مــن واقع دم ــوي ووج ــود
ع ـصـ ــابـ ــات اخل ــطف والـ ــسلـب فــتحـ ــول
العــراق الــى بل ــد غيــر مـسـتقــر حـيث ال
امان وال استثمار وال تبادل جتاري.
فيـما يقـول عبـاس عبـد احلسن صـاحب
مـحـل ادوات احـ ـ ـت ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة :نـح ـ ــن
مستهدفون حتى صاحب احملل الصغير
مـنـ ــا الن ه ـ ــذه الع ـصـ ــابـ ــات اخملـت ـصـ ــة
بـاخلـطف والـقتل املـرتـبطــة بطـريقـة او
ب ـ ـ ــاخ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ــاالره ـ ـ ــاب ـيــني ه ــمهــم ق ــتل
العراقيني وادخال الذعر الى قلوبهم ما
ي ـض ـطـ ــرهـم الـ ــى تـ ــرك الـ ــوطـن وعـ ــدم
الــتفـكـي ـ ــر ب ـ ــالع ـ ــودة عل ـ ــى االقل حلـني
استقرار الوضع االمني.
ويقـ ــول مـ ــازن حـمـ ــدي (صـ ــاحـب مـحل
مـواد غــذائيــة) ان املتـضـرر الــوحيــد من
مغـادرة الـكثيـر مـن التجـار ارض الـوطن
ه ــو االقتـصــاد الع ــراقي الــذي يـتعــرض
دائمـاً الــى انتكـاسـات نـتيجــة استهـداف
اح ـ ــدى الـ ـش ـ ــرك ـ ــات او س ـ ــرق ـ ــة ب ـض ـ ــائع
مخـ ــزونـ ــة او قــتل الــتج ـ ــار او محـ ــاولـ ــة
تهـديــدهم بــشكل او بـآخـر لـذا نــأمل ان
تقوم احلكومة بـحماية املراكـز التجارية
يف الع ــراق ك ــال ـش ــورج ــة الـتـي تع ــرضـت
الكـثـ ــر مـن حـ ــريق والـ ــى اآلن ال نعـ ــرف
الهــدف مـن وراء هــذه احلــرائق وك ــذلك
ح ـم ـ ــاي ـ ــة مــن يعــمل يف ه ـ ــذه االم ـ ــاكــن
الـ ـتـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ولـ ـيـ ـ ــس الـ ـتـج ـ ـ ــار فـقـ ــط.

النفط يرتفع بعد إعالن بريطانيا محاية منشأة سعودية
صع ــدت أسع ــار نفـط م ــزيج ب ــرنـت
واخلام األميركـي يف العقود اآلجلة
اليوم لتعـوض خسائر منيت بها يف
وقت سـابق مـن اجللسـة بعـد إعالن
البحـريــة امللكيـة البـريطـانيــة نشـر
قوات ملواجهة تهديد محتمل ألكبر
مـنـ ـشـ ــأة لـت ـصـ ــديـ ــر الــنف ــط علـ ــى
املستوى العاملي يف السعودية.
وحــذرت الـبحــريــة املـلكـيــة الــسفـن
التجـارية كـإجراء وقـائي يف أعـقاب
تلقــي معل ــوم ــات اسـتخـب ــاري ــة عـن
تهديد محتمل.
وذكــرت مـصــادر يف صنــاعــة الـنفـط
أن الصـادرات تسيـر بشكل اعـتيادي
من مرفأ رأس تنورة النفطي.
وتستـطيع املنـشأة تـداول نحو سـتة
ماليني بــرميل يــوميــا إال أن حجم
ال ـص ــادرات الـتـي مت ــر مـن خـالله ــا
اليوم غير معروف.
وارتفع مـزيج بـرنـت يف لنـدن خالل
تعــامالت ب ــالعقــود اآلجلــة تــسلـيم
دي ـسـمـب ــر/ك ــانـ ــون األول املقــبل 36
سـنـت ــا إل ــى  61.13دوالرا للـب ــرمـيل

بـيـنـم ــا صع ــد سعــر اخلــام األمـيــركـي
اخلفـيف  37سـنـتــا إلــى  61.73دوالرا
للبرميل.
وكــانت أسعــار النـفط قـد تــراجعت يف
وقت سـابق بعد تهـدئة اخملـاوف بشأن
إنتـاج اخلـام يف دول مـنتجــة رئيــسيـة

هي النرويج ونيجيريا.
وأعلـنت شـركــة ستـات أويـل النفـطيـة
النـرويجية اسـتئنافهـا إنتاج  200ألف
ب ــرمـيل ي ــومـي ــا مـن مـنـص ــة نفـط يف
النــرويج بعــد حتــسني قــوارب الـنجــاة
وفقــا ملع ــاييــر الــسالمــة املـطلــوبــة يف
البالد.

مصارف البرصة تواصل تسليف املوظفني
البصرة /عبد احلسني الغراوي

ت ـ ــواصل م ـصـ ــارف الـب ـصـ ــرة
تـ ــسلـيـفهـ ــا امل ـ ــوظفــني وفق ـ ـاً
لتعليمات الدولة وضوابطها
وصــرح الـسـيــد عــامــر لفـتــة
مــديــر مـصــر الــرشيــد /فــرع
ال ـ ـ ـسـ ـيـف ملـ ـن ـ ـ ــدوب (امل ـ ـ ــدى)
قــائـالً :ان عمـلي ــة التــسلـيف
بـ ــدأت يف االول مـن ال ــشهـ ــر
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يف الهم االقتصادي

هيئة الرضائب تعقب
حسام الساموك

موسكو وطهران تسعيان لتعزيز تعاوهنام االقتصادي

ق ــال ن ــائـب وزي ــر اخل ــارجـي ــة
الـروسي ألكـسنـدر ألـكسـييف
إن مــوسكــو وطهـران تـريـدان
تعــزيــز الـتعــاون الـثـنــائـي يف
اجمل ـ ـ ـ ــاالت االقـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــة
والتـجارية ،بـينما يـدعو قرار
دولـي إلـ ــى ف ـ ــرض عقـ ــوبـ ــات
عـلـ ـ ـ ـ ــى إيـ ـ ـ ـ ــران يف رد عـلـ ـ ـ ـ ــى
برنامجها النووي.

السعر بالدينار

االحد()29

احلــالـي حـيـث قــام املـصــرف
ب ـتـ ـ ـس ـيـلف ( )1000م ـ ـ ــوظف
وفقـاً ملدة خـدمته الوظـيفية
وبـدأ مبـوظفي املعهـد الفني
اعـق ـب ـتـه كـل ـي ـ ـ ــات ج ـ ـ ــامـع ـ ـ ــة
الـب ـص ـ ــرة وفق آلـيـ ــة ان مـن
يـ ـ ـس ـتـحـق الـ ـ ـسـلـف ـ ـ ــة ت ـب ـ ـ ــدأ
خـ ـ ــدم ــته بـ ـ ـس ـنـ ـ ــة الـ ـ ــى ()5

س ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــوات وت ـ ـبـلـغ ق ـ ـي ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــة
اس ـتـحق ـ ـ ــاقه مــن الـ ـ ـسـلفـ ـ ــة
ملـي ــون ديـن ــار وم ــا زاد عل ــى
خ ــدم ــة ( )5سـنـ ــوات لغ ــاي ــة
( )10سنــوات يسـتحق سلفـة
مقـدارهـا مليـونـا دينـار ومن
( )10فـم ــا ف ــوق ي ـسـلف ()3
مـالي ــني ديـ ـنـ ـ ـ ـ ــار واشـ ـ ـ ـ ــار ان

هـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــاك ضـ ـ ـ ـ ـ ــوابـ ـ ــط ي ـ ـتـ ــم
مبــوجـبهــا تــسلـيف مــوظفـي
الدولـة على ان تـسدد خالل
( )36شـهـ ـ ـ ـ ـ ــراً عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى شـ ـكـل
اقسـاط متسـاوية واوضح ان
مـن يـ ـســتلـف ملـيـ ــون ديـنـ ــار
يـسـتقـطع مـنه مـبلغ 27777
دينار شـهرياً بـفائدة نـسبتها

 %8ومــن يـ ـســتلـف مل ـي ـ ــونــي
دي ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــار يـ ـ ـبـلـغ الـق ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ــط
املـ ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـ ـطـع مـ ـنـه ثـالثـ ـ ـ ـ ــة
ماليـني دينـار مـبلغ القــسط
امل ـ ـس ــتقـ ــطع م ــن كل م ــنهــم
 83333الف ديـن ــار .واك ــد ان
فـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــدة الـق ـ ـ ـسـ ــط ت ـكـ ـ ـ ــون
تـ ـن ـ ـ ــاق ـ ـصـ ـي ـ ـ ــة وتـ ـ ـس ـ ـ ــدد مـع

القـسط الـشهـري بنـسبـة %8
يف حـ ــني ان آل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــات ع ـ ـمـل
املـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــارف االخـ ـ ـ ـ ــرى ي ـ ـتـ ــم
اسـتقـطــاع الفــائــدة مقــدم ـاً،
يف حني نقـوم بـاسـتقطـاعهـا
مع االق ـ ـس ـ ــاط ال ـ ــشه ـ ــري ـ ــة.
واض ــاف :اننــا نـنجــز ي ــومي ـاً
اكثر من ( )100معاملة

وصلنا من الهيـئة العامـة للضرائـب تعقيب على عـمودينا
(يف الهم االقتـصادي) املـنشـورين يف العـددين ( 782و)783
ليومي  3و 2006/10/4ويف الوقت الذي نرحب فيه بكل ما
يـردنا مـن تعقيـبات ،ونـسارع الـى نشـرها وفـقاً ملـبدأ حـرية
الـ ـ ــرأي وحـق كل االطـ ـ ــراف يف اب ـ ـ ــداء وجهـ ـ ــات ن ــظـ ـ ــرهـ ـ ــا
وقـن ــاع ــاته ــا ،ب ــودن ــا ان ن ــذك ــر االخ ــوة يف الهـيـئ ــة الع ــام ــة
للـض ــرائـب ب ــأنـن ــا لـم نحــملهــم أي وزر يف اشك ــالـي ــة ف ــرض الـض ــرائـب
والـرسوم التي جتـري بشكل اقل ما يقـال عنه انه عشوائـي ،الننا ندرك
جـيــداً ان مـســؤولـيــة الهـيـئــة عـن الـضــرائـب حـصــراً وضــرائـب الــدخل
حتديـداً ،وحني نتطـرق الى الضـرائب والرسـوم االخرى ،ويف مقـدمتها
الرسـوم الكمـركيـة التي عـندمـا فتحت ابـواب حدودنـا على مـصاريـعها
ام ــام بـض ــائع مـن هـب ودب مـن الـط ــارئـني عل ــى الـصـن ــاع ــة وال ــزراع ــة
والتجارة معاً ،أغرقـت اسواقنا بسلع (عجيبـة غريبة) دون اية اجراءات
ضريبيـة او قياسية ،ممـا عرض صناعـتنا وزراعتنا الضـرار فادحة ففي
الوقت الـذي فرضت ذريعـة (اقتصـاد السوق) عـلى املسـتوردات البـائسة
حني اعفيت من الرسـوم الكمركية ،كـانت هيئة الضرائـب امام اشكالية
ال تقـوى علـى التـحكم بهـا النهـا ملـزمـة بتـأديـة مهمـاتهــا التي عـرفت
بها.
اذن فقـد كــانت االجــراءات الضـريـبيـة خـارج ارادة الهـيئـة الن القـانـون
النـافــذ بقي ملـزمـاً للهـيئـة فـيمـا فـرض قـانـون (بـرميـر) ومـن اقتـضت
مصاحلهم فرضه ،ليطفئ اية ضريبة على مستوردات جاءت تستهدف
شل صناعتنا وزراعتنا معاً.
امــا مــوضــوع الـ( )11نــوع ـاً مـن الـضــرائـب ،فكــان االجــدر بــاالخــوة يف
الهيئة العامة للـضرائب ان يتأكدوا من املصـدر الذي اعتمدنا عليه يف
نقل املعلومة ،لقد اشرنا الى التجمع الصناعي العراقي الذي نقل لنا
هــذه املعلــومــة دون ان نــؤكــدهــا او نـنفـيهــا ،ويبــدو ان الهـيئــة اعـتمــدت
الـتفــسيـر الــشكلـي للـضــريبــة ،حني عـدت ضــريبـة الــدخل حـصــراً من
مهمـاتهـا دون ان تـذكـر ان كل الـرسـوم تعـد مـن الضـرائـب مثل ضـريبـة
املهنة وغيرها من وسائل التحصيل.
جندد تـرحيبـنا بكل اآلراء الـتي تردنـا ،حتى ان تـعارضت مـع قناعـاتنا،
كما نرحب باجابة الهيئة العامة للضرائب لننشرها بالكامل.

الى /صحيفة املدى الغراء
م/اجابة

تهديكم هذه الهيئة اطيب حتياتها..
نشرت صحيفتكم الغراء يف عدديها املرقمني ( 782و )783بتاريخ -3
 2006/10/4مقـالـني حتت عنـوان (الصنـاعيـون مطـالبـون بـ 11نـوعـاً
مـن الضـرائب) ،وعلـى شكل جـزئني بقـلم االستــاذ حســام السـامـوك
احملترم وعمالً بحرية النشر واالجابة نرجو نشر االيضاح التالي:
نحن نـتفق معـكم ،علـى ان ايـرادات الـضــريبــة تعـد رافــداً مهم ـاً من
االيرادات التي تصب يف خزينة الـدولة ،ويف اغلب البلدان واملتقدمة
منهـا ،تكـون ايــرادات الضـريبـة احـداهـم املصـادر الـرئيـسيـة لـتمـويل
االنفـاق علـى املشـاريع الـتنمـوية واخلـدميـة ،وتتـابع هـذه الدول ادق
تفاصيل مصادر دخل مواطنيها واالرباح الناجتة عنها ،ليتسنى لها
فــرض نــسب ضــريـبيــة عــاليــة علــى هــذه الــدخــول ،وهــذا بحــد ذاته
يـشكـل عبئـاً يقع علـى كـاهل املـواطن يف تـلك البلـدان ،واذا مـا قـارنـا
النـسب الضريبـية لتلك البلـدان بنسب الضـريبة املفروضـة املعقولة
الـتي تـبلغ كحـد اعلــى  %15من االربـاح املـتحققـة ،وهـذا إن دل علـى
شيء فهـو يـدل علـى ان الهـيئـة العـامـة لـلضــرايب قـد اخـذت بـنظـر
االعتبـار الظروف االقتـصادية واالمنـية للواقع الـذي يعيشه العراق
يف هذه الفترة احلرجة.
فـيمــا يخـص العالقــة بني الـصنــاعيـني العــراقيـني والهـيئــة العـامـة
للضـرائـب ،فنـؤكـد بـان هـذه العالقــة هي عالقـة طـيبـة ومبـنيـة علـى
الـتف ــاهـم واالحـت ــرام ،ك ــون الهـيـئ ــة عل ــى تـ ــواصل مع الـصـن ــاعـيـني
العراقيني عبـر عقد اللقاءات لتدارس املعوقات واملشاكل التي يعاني
منهـا هذا القـطاع املهـم وسبل تذلـيلها ،وتـاسيس عالقـة مبنيـة على
الثقة بني الطرفني.
وعــودة الــى عـنــوان مق ــالكـم املـنـشــور بــوجــود احــد عـشــر نــوع ـاً مـن
الـضــرائـب تفــرض علــى الــصن ــاعيـني الع ــراقيـني ،وال نعـلم مــا هــذه
الضريبة وما املقصود منها؟
ان الهيئـة العـامـة للضـرائب تـطبق قـانـون ضـريبـة الـدخل وبـالتـالي
فانـها حتـاسب املكلف عـن نوع واحـد من الضـرائب ،وليـس كمـا جاء
يف املقــال ،وان كــانـت هنــاك أي رســوم اخــرى فــانهــا تخـص الــدوائــر
املعـنيــة بهــا ،وان الهـيئــة ليــست اجلهـة الــوحيــدة يف رسم الــسيـاسـة
املـاليـة واالقـتصـاديـة للبلـد ،امنـا هي جــزء من تلك الـسيـاسـة ،ونـود
االشارة الـى ان القاعدة العامـة للتحاسب الضريـبي تقوم على مبدأ
حتقـيق ال ــربح نـتـيجــة مــزاولــة أي عـمل او مهـنــة ،ويف حــالــة عــدم
حتـقيق الــربح من قـبل تلـك االعمــال او املهن لـسبـب او لظـرف مـا،
فـانه ال يـوجــد مسـوغ للتحـاسـب الضـريـبي اصالً ،وهكـذا احلـال مع
االخـوة الـصنـاعـيني واصحـاب املـشـاريع الـصنــاعيـة الــذين تعـرضـوا
لـلضـرر او اخلـسـارة نـتيجــة الظـروف االقـتصـاديـة واالمـنيـة او عـدم
قـدرة هذه املشـاريع على منـافسة املنـتوج االجنبـي املستورد وبـالتالي
تعرض املشروع للتوقف واخلسـارة ،وميكن لصاحب املشروع ان يوثق
كل ذلك ليقـدمه للسلطـة املاليـة املتمثلـة يف فروع الـهيئة العـامة يف
بغـداد واحملــافظـات ،ويف حـالـة التـاكـد من هـذه التقـاريـر ،من خالل
اللجـان املشكـلة من قـبل الهيئـة لهذا الغـرض ،ميكن للهيـئة العـامة
للضـرائب ان تعفـي صاحب املـشروع الصـناعي او صـاحب املعمل من
التحاسب الضريبي ،كون املشروع قد توقف وتعرض للخسارة ونحن
نعتقد بان هذا ليس بصعب اثباته من قبل االخوة الصناعيني.
فليس مـن املعقول ،بعـد ان مت التاكـد من خسـارة املشـروع الصـناعي
او املعمل ،ان يتم اخضاعه للضريبة؟
ام ــا فـيـم ــا يـتعـلق ب ــامل ـسـت ــورديـن ،فق ــد ك ــان ــوا وال زال ــوا خـ ــاضعـني
للـتح ــاسب الـض ــريبـي ،ونتـيجــة للـظــروف الـتي مــر بهــا الـبلــد بعــد
السقوط ،فقـد عطلت املكاتب الـضريبية يف املنـافذ احلدودية ،واآلن
اعـي ــد العـمل به ــذه املكــاتـب الـضــريـبـيــة ،ويف كــافــة مـنــاف ــذ العــراق
احلـدوديـة ،الخضـاع جـميع املـستـورديـن للتحـاسـب الضـريـبي ومنـذ
اللحظة االولى لدخولهم البلد.
ويف اخلتــام نحـن نكــرر مــا طــرحنــاه ســابق ـاً من دعــوة مــوجهــة لكل
مكلف يـشعـر بـانه فعالً مـتضـرر ولـديه الـوثـائق واالدلـة التـي تثـبت
وق ــوع الـض ــرر علـيه ،ف ــان اب ــواب م ــرك ــز الهـيـئ ــة الع ــام ــة للـض ــرائـب
مفتـوحـة واول هـذه االبــواب املفتـوحـة هـو بـاب املـديـر العـام لـسمـاع
الـ ــشك ــاوى وازال ــة ال ـض ــرر ايـنـم ــا وج ــد واع ـط ــاء كـل ذي حق حـقه.
والهـيـئـ ــة عل ــى اسـتع ــداد لـلق ــاء ال ـصـن ــاعـيـني مج ــدداً واالسـتـم ــاع
ملـشــاكلهـم مع الهـيئـة ،يف اقـرب فـرصـة يـتم حتـديـدهــا عنـد طلـبهم
ذلك..
مع التقدير..
طالب محسن جابر ابو جعيلة
مدير عام الهيئة العامة للضرائب

