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المجمعات التجارية المغلقة ودورها بانعاش السياحة ودعم االقتصاد الوطني

  
وامل��دن  العاملية  العوا�صم  م��ن  الكثري  تتميز  
االقت�صادية الكربى مبجمعاتها التجارية ال�صخمة  
التي متتد على طول �صوارع مغلقة ال ت�صمح بدخول 
امل�صاة   فيها على  احلركة  اليها وتقت�رص  ال�صيارات 
�صياحي  االول  مهمني:  امرين  حتقق  بهذا  وه��ي 
االخ��ر  ه��و  االول  ك��ان  وان   ، اقت�صادي  وال��ث��اين 

اقت�صادي ..
باتت  املغلقة  ال��ت��ج��اري��ة  املجمعات  م�صاريع 
ا�صعف  وبع�صها  اجل��وار  دول  يف  حتى  موجودة 
اقت�صاديا من العراق ون�صري هنا اىل االردن ولبنان 
 ، واالإم��ارات  وم�رص  وال�صعودية  واإي��ران  والكويت 
ا�صاهد  ان  قدر يل  وقد   ، االخرى  الدول  ناهيك عن 

التجارية  يف  بع�صا من تلك املجمعات وال�صوارع 
عدد من الدول وما متثله من اهمية كبرية بالن�صبة 
لل�صياح او ال�صكان املحليني على حد �صواء .. ففيها 
متثل  انها  عن  ف�صال  يحتاج  ما  كل  املواطن  يجد 
مكانا هادئا بعيداً عن �صجيج ال�صيارات ومات�صببه 
من ازعاجات وم�صايقات لرواد تلك املناطق . وقد 
ت�صبه  التي  واملجمعات  املراكز  تلك  مثل  ا�صبحت 
يف فكرتها )املوالت( الكبرية ولكنها تختلف عنها 
على  افقية  مل�صافات  ومتتد  مفتوحة  �صوارع  باأنها 
االر�س متثل مق�صدا مهما ومركزا جتاريا للنا�س.. 
واإذا اردنا احلديث عن مثل هذه التجربة يف العراق 
فاإننا جندها جتربة مازالت فقرية وغري قادرة على 
، وال نتحدث  العراقي  افراد املجتمع  تلبية رغبات 
اىل  معطلة  لدينا  ال�صياحة  الن   ، ال�صياح  عن  هنا 
)امل��والت(  من  ع��ددا  ا�صتثنينا  اذا  هذا   .. كبري  حد 

العطل  يف  كبريا  وزح��ام��ا  اكتظاظا  ت�صهد  التي 
الو�صول  مبكان  ال�صعوبة  من  جتعل  واملنا�صبات 
�صتواجه  فانك  الو�صول  م��ن  متكنت  وان  اليها 
لوقوف  املنا�صبة  ال�صاحات  وجود  انتفاء  م�صكلة 
قد  النوع  هذا  من  زحاما  ان  �صك  وبال  ال�صيارات 
االرهاب  قبل  من  وا�صتهدافًا  امنية  ا�صكاالت  يولد 
امنيا.  الرخوة  املناطق  اىل  الو�صول  يحاول  الذي 
قيمة  ارتفاع  مع  العامل  يف  احلا�صل  التطور  واإزاء 
يتطلب  االمر  فاأن  الفنادق  يف  ال�صياحية  اخلدمات 
جتارية  �صبغة  ذات  مناطق  باإن�صاء  جديا  التفكري 
 ، متاما  ومغلقة  روادها  التكلف  �صياحية  بواجهة 
وتربز هذه احلاجة يف العا�صمة بغداد  بنحو اكرث 
احلاحا بعد الفاجعة التي �صهدتها الكرادة يف �صهر 
رم�صان املبارك املن�رصم، ورمبا كان من ا�صباب 
هذا اال�صتهداف هو ذلك االقبال الكبري للمتب�صعني 

واملتم�صني يف �صارع الكرادة الذي يعد احد املراكز 
على  ولي�س  العراق  م�صتوى  على  املهمة  التجارية 
.. ومن هنا تاأتي فكرة ان  العا�صمة وح�صب  نطاق 
على  مغلقا  جتاريا  جممعا  الكرادة  منطقة  تكون 
مثل  وتنفيذ   .. اليها  �صاأ�صري  و�صياقات  اآليات  وفق 
هذه الفكرة �صيكون لها اثر نف�صي ايجابي كبري جدا 
اأهل هذه املنطقة بعد النكبة التي تعر�صوا لها  يف 
وبالتايل فهي مبثابة التعوي�س لهم عما فقدوه من 
اىل  اليرقى  التعوي�س  هذا  كان  وان  وم��ال  عيال 

م�صتوى اخل�صارة ابدا.
اما عن كيفية تنفيذ هذه الفكرة، فبب�صاطة �صديدة ، 
يتم االعالن عن تطوير املنطقة كفر�صة ا�صتثمارية 
واالأجنبية  املحلية  ال�رصكات  ك��ربي��ات  وُت��دع��ى 
حتديد  مع  واال�صتثمار  البناء  عملية  يف  للدخول 
�صقف زمني لعملية البناء على وفق خطط وتخطيط 

العراق  عمراين متطور ي�صتوحي معامله من تاريخ 
على  يقت�رص  وال  جميل  مبظهر  املدينة  ويظهر 
والفروع  االزقة  جميع  ي�صمل  امنا  الرئي�س  ال�صارع 
�صياحية  اهمية  ال��ك��رادة  منطقة  يعطي  ومم��ا   ،
باالإمكان  وب��ال��ت��ايل  دجلة  لنهر  حم��اذات��ه��ا  ه��و 
والفنادق  املطاعم  ان�صاء  يف  امليزة  هذه  ا�صتغالل 
الفروع  النهر الن جميع  على �صفاف  والكافيهات 
يجب  ن��وؤا���س  اب��ي  �صارع  نحو  املتجهة  اجلانبية 
تلك  اىل  بالو�صول  ت�صمح  لكي  مفتوحة  تبقى  ان 

املجمعات ال�صياحية .
وباالإمكان ان ي�صار اىل ا�صتعمال بوابات الكرتونية 
للدخول واخلروج اىل املنطقة بعد ح�صول الداخلني 
اليها على بطاقة الكرتونية وهي ذات البطاقة التي 
يف  �صيارته  ركن  مقابل  عليها  املواطن  �صيح�صل 
مواقف ال�صيارات التي �صيتم ان�صاوؤها عند مقرتبات 

املنطقة وهذه املواقف هي االخرى يجب ان تكون 
الدخول  وان  عالية  ومبوا�صفات  الطوابق  متعددة 
اليها يجب ان يكون عرب بوابة الكرتونية ال�صتيعاب 
اعدادها  ت�صل  التي  ال�صيارات  من  الكبرية  االعداد 
�صيارة  الف   60 نحو  اىل  واالأعياد  املنا�صبات  يف 
ال�صارع  جهتي  عند  هذه  املواقف  ..وت��وزع  يوميا 
املنطقة  ط��ريف  من  يكون  ان  يجب  ال��دخ��ول  الن 
لت�صهيل الو�صول اليها، اما الذين الميتلكون �صيارة 
اك�صاك  من  البطاقة  على  يح�صلوا  ان  فباإمكانهم 
 . لل�صارع  الرئي�صة  امل��داخ��ل  يف  ُتو�صع  خا�صة 
�صغرية  �صيارات  توفري  اي�صا  ال�صارع  يتطلب  كما 
العتبات  يف  حاليا  امل�صتعملة  تلك  مثل  )�صياحية( 
ال�صارع  رواد  امام  متاحا  خيارا  لتكون  املقد�صة 
ال�صيما كبار ال�صن لي�صتقلوها اذا ما �صعروا بالتعب 

مثال .

بغداد - خاص

تفاصيل مؤتمر المانحين الغربيين لمساعدة النازحين في العراق
واملانيا  كندا  الراعية  ال��دول  من  بيان  قال 
وال��ي��اب��ان وال��ك��وي��ت وه��ول��ن��دا وال��والي��ات 
لدعم  املانحة  ال���دول  م��وؤمت��ر  يف  املتحدة 
اكرث  ان   2016 مت��وز   20 ي��وم  يف  ال��ع��راق 
من ملياري دوالر اأمريكي جديدة مت منحها 
داع�س  حملة  على  ردا  ال��ع��راق��ي  لل�صعب 
هائلة  معاناة  اىل  اأدت  التي  االإ�صتبدادية 

وحرمان ودمار لل�صعب العراقي.
ال�صعبة  االو�صاع  معاجلة  يف  وللم�صاعدة 
فاأن  العراق،  يف  النازحون  يواجهها  التي 
الدعم  توفري  اجل  من  بادر  الدويل  املجتمع 
اليه  احل��اج��ة  باأم�س  ه��م  للذين  االن�����ص��اين 
للمحتاجني،  وامل���اأوى  وامل��اء  ال��غ��ذاء  مثل 

�صت�صمح  التي  الظروف  خلق  يف  وامل�صاعدة 
بالعودة االمنة والطوعية لالأ�رص النازحة اىل 

املناطق املحررة يف اأ�رصع وقت ممكن.
ان  ميكن  االم��د  طويل  اال�صتقرار  اُ�ص�س  اإّن 
االن�صانية  االزمة  تخفيف  مت  ما  اإذا  تتحقق 
اىل  العودة  من  مواطنوه  ومتكني  العراق  يف 
اخلدمات  على  واحل�صول  بامان  دي��اره��م 
وامل  والتعليم  ال�صحية  والرعاية  اال�صا�صية 

االزدهار االقت�صادي.
ونتيجة للموؤمتراالذي ت�صارك يف ا�صت�صافته 
والكويت  واليابان  واملانيا  كندا  من  كل 
املجتمع  فاأن  املتحدة،  والواليات  وهولندا 
الدويل ح�ّصد اجلهود لتلبية متطلبات التمويل 
اربع جماالت  للعراق يف  القريب  على املدى 

حاجة ما�صة:

• امل�صاعدة االن�صانية.
• ازالة االلغام.

االمم  لربنامج  التابع  التمويل  ت�صهيل   •
بتحقيق  واخل���ا����س  االمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة 

اال�صتقرار الفوري.
االمم  لربنامج  التابع  التمويل  ت�صهيل   •
بتحقيق  واخل���ا����س  االمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة 
رئي�س  ال�صيد  اق��ره  ال��ذي  املو�صع  اال�صتقرار 
م��ب��ادرات  لتوفري  العبادي  حيدر  ال���وزراء 
امل��دى  على  اال���ص��ت��ق��رار  لتحقيق  حم��وري��ة 
وال�صمود  التعايف  تعزيز  اجل  من  املتو�صط 

يف املناطق املحررة من داع�س.
اإّن امل�صاعدة االن�صانية التي قدمت يف االم�س 
تدعم يف املقام االول وكاالت االمم املتحدة 
العاملة يف العراق، باال�صافة اىل غريها من 

الغري  ال��دول��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
احلكومية االخرى.

املجتمع  ق��دم  املنظمات  ه��ذه  خ��الل  فمن 
العراق،  يف  حمافظة  لكل  م�صاعدات  الدويل 
احلاجة  ام�س  يف  هم  الذين  النا�س  و�صاعد 
االرواح  اإن��ق��اذ  امل��ط��اف  نهاية  ويف  اليها 
وتخفيف املعاناة االن�صانية يف ظل تهديدات 

العنف اليومي من داع�س.
باال�صتقرار  اخلا�صة  املانحني  تعهدات  اإّن 
ب�صكل  �صت�صاهم  املبادرة  هذه  افرزتها  التي 
امل��دى  على  امل�صاحلة  ج��ه��ود  يف  ف��ّع��ال 
هذه  جن��اح  اّن  حيث  ال��ع��راق،  يف  الطويل 
اال�صتقرار  لتحقيق  ����رصوري  ام��ر  اجل��ه��ود 
من  والتعايف  البالد  يف  الطويل  املدى  على 

ا�صطهاد داع�س.

امل��ان��ح��ني  اإّن 
اجتمعوا  ال��ذي��ن 
ملتزمون  �صيبقون 
ب����دع����م ال�����ع�����راق، 
وي��ح��ث��ون ب���ق���وة كل 
واملنظمات  احلكومات 
جهود  لدعم  واال�صخا�س 
الأن���ق���اذ  امل���ت���ح���دة  االمم 
�صناديق  خ��الل  من  االأرواح 
باال�صافة  ووكاالتها،  متويلها 
املجال  يف  االخرين  ال�رصكاء  اىل 

االن�صاين.
لوجود  خا�س  ب�صكل  ممتنون  ونحن 
موؤمتر  يف  اال�صالمي  التعاون  منظمة 
االم�س، ونرحب بجهودها لتو�صيع نطاق 

دعمها لل�صعب العراقي.
اّن  اي�صا  م��درك��ون  نبقى  مانحة،  وك��دول 
ال�صكان  يكلف  املعركة  ميدان  يف  النجاح 

املدنيني ثمنا غاليا.
انها  20 متوز  املتحدة يف  اعلنت االمم  وقد 
�صوف حتتاج اىل 284 مليون دوالر ا�صافية 
معركة  تاثري  لتخفيف  التخطيط  اج��ل  من 
الوقت  يف  املواطنني  على  املو�صل  حترير 
الذي يرجح ان تكون هناك حاجة للمزيد من 
التحدي عند هزمية داع�س  اجل تخفيف هذا 

يف املو�صل.
وعليه فاننا نامل ان ت�صمح نتائج املبادرة 
م�صاهماتهم  بتقدمي  يقوموا  ان  للمانحني 
االخ��ري  ال��ن��داء  عنا�رص  لدعم  اك��رب  ب�رصعة 

لالمم االمتحدة.
�صاملة  قائمة  تقدمي  يتم  مل  انه  من  بالرغم 
فاإّن  احلدث،  هذا  خالل  املنح  بتخ�صي�صات 
الدول  موؤمتر  منجزات  تبني  التالية  النقاط 

املانحة لدعم العراق.
و   2017 عامي  تعهدات  القائمة  وت�صتثني 

2018 من الدول املانحة التي ال ت�صتطيع ان 
حتدد علنا براجمها لل�صنوات القادمة خارج 

ال�صنة املالية احلالية.
ابرز نقاط املوؤمتر:

مب�صاهمات  مانح   26 جمموعه  م��ا  تعهد 
دوالر  مليون   590 من  اك��رث  قيمتها  تبلغ 
للم�صاعدات االن�صانية لدعم العراق، من خالل 

القنوات الثنائية واملتعددة االطراف.
واّن هذه االموال �صتدعم االحتياجات التي مت 
حتديدها يف خطة االمم املتحدة لال�صتجابة 
 ،2016 ل�صنة  بالعراق  اخلا�صة  االن�صانية 
تقدم  التي  االخرى  املنظمات  اىل  باال�صافة 
وو�صع  واملنطقة،  ال��ع��راق  يف  امل�صاعدات 
فاعلية  اك��رث  دول��ي��ة  ال�صتجابة  اال���ص��ا���س 
امل�صاحبة  املتوقعة  االن�صانية  للتحديات 

حلملة حترير املو�صل.
جديد  متويل  عن  دول��ة  ع�رص  اربعة  اعلنت 
احل��ي��وي يف  اال���ص��ت��ق��رار  ل��ربن��ام��ج حتقيق 
العراق، وتعهدت مبنح اكرث من 350 مليون 

دوالر.
تبلغ  منح  بتقدمي  الدول  من  اكرب  عدد  وقام 
متويل  لربنامج  دوالر  مليون   125 قيمتها 
بتحقيق  اخلا�س  االمن��ائ��ي  املتحدة  االمم 
اال�صتقرار الفوري، وهذا تقدم مهم جتاه جمع 
متطلبات  لتلبية  دوالر  مليون   180 مبلغ 

�صنة 2017 التي حددتها االمم املتحدة.
اكرث من ع�رص دول قدمت منح بقيمة اكرث من 
80 مليون دوالر يف تعهدات جديدة جلهود 

ازالة االلغام يف العراق.
الدعم �صوف يوفر قرابة ثالثة ارباع  اإّن هذا 
املتحدة  االمم  تّقدر  الذي  االجمايل  التمويل 
ازال��ة  ان�صطة  من  واح��دة  ل�صنة  مطلوب  ان��ه 

االلغام يف العراق.
املانحني  اول  كانت  املتحدة  الواليات  اإّن 
دوالر  مليون   50 ق��دره  مببلغ  الرئي�صيني 
املتحدة اجلديد  االمم  ت�صهيل  بتمويل  للتعهد 

اخلا�س بتحقيق اال�صتقرار املو�صع.
بتحقيق  اخل��ا���س  ال��ت��م��وي��ل  ت�صهيل  ان 
اال�صتقرار املو�صع �صي�صهل التعايف وال�صمود 
وتوفري  داع�����س،  من  امل��ح��ررة  املناطق  يف 
تاأهيل  اعادة  لدعم  معينة  مل�صاريع  التمويل 
املوؤ�ص�صات العادة اخلدمات العامة اال�صا�صية 

وايجاد فر�س عمل.
تقدر االمم املتحدة اّن الكليات وامل�صت�صفيات 
الدعم  على  للح�صول  املوؤهلة  اجلامعات  و 
اال�صتقرار  حتقيق  متويل  بت�صهيل  اخلا�س 
قرابة  توظيف  على  ق��ادرة  �صتكون  املو�صع 
من  كل  يف  �صخ�س   20000 اىل   17000
قبل  من  م�صبقا  تدمريها  مت  التي  املناطق 

داع�س.
الفورية  االم����وال  ت��ام��ني  اىل  ب��اال���ص��اف��ة 
القريب  املدى  على  االن�صانية  لالحتياجات 
موؤمتر  ف��ان  احل��ي��وي��ة،  اال�صتقرار  وب��رام��ج 
من  اك��رث  اّم��ن  العراق  لدعم  املانحة  ال��دول 
لعامي  التزامات  ب�صكل  دوالر  مليون   200
2017 و2018 من اجل جهود ازالة االلغام 

وحتقيق اال�صتقرار واالحتياجات االن�صانية.
اّن خط التمويل هذا يوفر للمنظمات الدولية 
و�صبكة  املرونة  احلكومية  غري  واملنظمات 
ال��ك��وارث  معاجلة  اج��ل  م��ن  للربامج  ام��ان 
االن�صانية غري املتوقعة واال�صتجابة ال�رصيعة 

لتحديات اال�صتقرار اجلديدة.

بغداد - خاص

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

553.33
0.54

0.10%
10,775,218,687
42,747,245,368

342
36
9

12
15

0.90
183,575,784.00

0.54
151,500,000.00

0.41
122,380,000.00

0.90
121,939,540.00

0.52
77,245,861.00

)BBOB( بغداد

)BIBI( اثمار

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)IKLV( كندفت

0.90
167,429,472.00

0.90
109,745,584.00

0.54
81,682,000.00

0.89
54,665,980.00

0.41
50,175,800.00

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)BIBI( اثمار

)BMNS( أمباي

)BGUC( خليج

الوحدة

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

 49693.86
 45552.7

 43482.13
 37270.39
28988.08
20705.77

الوعي الضريبي في العراق.. وغياب الدور الرقابي الحكومي    

اال���ص��الح  اوىل خ��ط��وات  ان  االك��ادمي��ي م��ن:  ق��ال 
�صعر   ( ال�رصيبة  معدل  تخفي�س  من  تبداأ  ال�رصيبي 
ال�رصيبة ( ويف احلدود الدنيا التي ي�صمح بها اجلهاز 
العديد  يعالج  بانه  ذلك  معلال  لل�رصائب،  االداري 
القطاع اخلا�س من خالل  الق�صايا منها تن�صيط  من 
م�صكلة  يعالج  وان  اخلا�س،  االنتاج  كلف  تخفي�س 
التهرب ال�رصيبي من جهة والف�صاد الوظيفي واالداري 
من جهة اخرى، كما جند من ال�رصوري ايجاد جهة 
والهيئة  ال�رصائب  بدفع  املكلفني  بني  العالقة  تنظم 
قد  التخفي�س  ذل��ك  ان  وا�صاف  لل�رصائب.  العامة 
يكون حافزا لل�رصكات وامل�صانع غري امل�صجلة ر�صميا 
بالت�صجيل  تقوم  وان  ال�رصيبة  من  خماوفها  ب�صبب 
الر�صمي وبالتايل ميكن ان تعالج م�صاألة »االقت�صاد 

الذي  العراقي  االقت�صاد  يف  ا�صتفحل  الذي  ال�رصي« 
مل ي�صجل ر�صميا يف الدوائر احلكومية، اذ ان من اهم 
املعلومات  توافر  التخفي�س  بعملية  القيام  متطلبات 
الدقيقة التي ت�صمح بالتفريق بني االوعية ال�رصيبية 
املختلفة من اجل حتقيق العدالة بني �رصائح املجتمع 
من ناحية وزيادة كفاءة اجلهاز ال�رصيبي من ناحية 

اخرى.
الوعي  زي���ادة  ����رصورة  على  ال��ع��اين  عماد  د  واك��د 
العراق على م�صتوى املكلفني لذا ال بد  ال�رصيبي يف 
من القيام مبجموعة من الربامج التي تركز على اهمية 
بدفع  االفراد  لتوعية  املجتمع  يف  ودورها  ال�رصيبة 
ال�رصائب واهمية ذلك ماليا واجتماعيا واقت�صاديا ، 
مبينا انها متثل م�صاهمة املواطن يف متويل اخلدمات 
العامة التي تعود عليها باملنافع التي قد تبلغ اكرث 
من ال�رصيبة ذاتها ، كما ميكن القيام بربامج اعالمية 
منتظمة تطرح موا�صيع البعد الوطني واهمية االلتزام 

بو�صفها تعبريا حقيقيًا عن معنى املواطنة ال�صاحلة 
التهرب منها يعد خمالفة قانونية، وخري مر�صد  وان 
لتلك الربامج التي اعتمدتها الهيئة العامة لل�رصائب 

يف م�رص.
ولفت العاين اىل امكانية رفع م�صتوى الوعي ال�رصيبي 
وذلك من خالل قيام دورات تخ�ص�صية يف مو�صوع 
واالجتماعية  االقت�صادية  ادوارها  وبيان  ال�رصيبة 
واملالية بحيث متكنه من اداء عمله ب�صكل جيد وهو 
من  متكنه  ومقبولة  معقولة  �رصيبية  ثقافة  ميتلك 
متغريات  عن  تعبري  بل  فقط  باالرقام  لي�س  التعامل 
اقت�صادية واجتماعية حت�صل يف االقت�صاد الوطني .

وا�صار اىل امكانية النظر بالت�رصيعات ال�رصيبية مبا 
و�صهولة  جهة  من  ال�رصيبية  االدارة  عمل  من  ي�صهل 
ان  ���رصورة  اىل  م�صريا  املكلف،  جانب  من  فهمها 
على   ، اخرى  جهة  من  وال�صفافية  بالو�صوح  متتاز 
ل�صنة   113 رقم  الدخل  قانون �رصيبة  ان  الرغم من 

1982 وقوانني ال�رصائب االخرى تت�صف بالو�صوح 
التي  التغريات  اىل  تفتقر  انها  اال  جيدة  درج��ة  اىل 
لذا يجب   ، العاملي  االقت�صاد  العراق ويف  حدثت يف 
ال�صاحة  التي طراأت على  ان تراعي جميع املتغريات 
العامل  ويف  العراق  يف  واالجتماعية  االقت�صادية 
ت�صتبعد  التي  ال�رصيبية  القوانني  مع  تتما�صى  بحيث 

االزدواج ال�رصيبي ب�صكل خا�س .
ندرك  ان  ميكن  تقدم  مما  القول:  اىل  العاين  وخل�س 
على  توؤثر  ان  ميكن  اخ��رى  ا�صافية  تدابري  هناك 
ال�صلطة ال�رصيبية وتزيد من فاعليتها يف جباية دين 
ال�رصيبة واملتمثلة باقامة معايري ح�صابية وجداول 
بال�رصائب و�صوابط اخرى وتدريب املالك ال�رصيبي 
على التعامل مع املتغريات ال�رصيعة يف بيئة ال�صوق 
تنظم  جهة  ايجاد  ال�رصوري  من  جند  كما  اجلديدة، 
العالقة بني املكلفني بدفع ال�رصائب والهيئة العامة 

لل�رصائب.

د .عماد محمد العاني
كلية االدارة واالقتصاد في جامعة بغداد


