
منحت ال�ضلطة الق�ضائية االحتادية خزينة الدولة العراقية 
اأكرث من 161 ملياراً بعد عقد واحد من ا�ضتقاللها، ويلفت 
م�ضوؤولون يف الق�ضاء اإىل اأن مبالغ الر�ضوم واجلبايات يف 
املحاكم تت�ضاعد با�ضتمرار، يف حني اأ�ضار خبري اقت�ضادي 
اإىل اإمكانية اإفادة الدولة العراقية من هذه االأموال كم�ضدر 

مهم للموازنة املالية التي تعتمد على النفط فقط.
واأدى التو�ضع احلا�ضل يف موؤ�ض�ضات ال�ضلطة الق�ضائية من 
خالل افتتاح املحاكم ودور الق�ضاء يف املدن والقرى يف 
جميع اأنحاء البالد اإىل زيادة هذه االإيرادات، على الرغم من 
تاأكيد الق�ضاء اهمية عدم رفع قيم الر�ضوم يف املحاكم بغية 

عدم االإثقال على املواطنني.
وقال القا�ضي عبد ال�ضتار بريقدار املتحدث الر�ضمي لل�ضلطة 
الق�ضائية اإن "اإيرادات املحاكم �ضهدت ازديادا ملحوظا يف 
ت�ضاعدي  وب�ضكل  املا�ضية  االأعوام  خالل  املجباة  املبالغ 

من عام اإىل اآخر".
واأ�ضاف بريقدار اأن "اإيرادات ال�ضلطة الق�ضائية خالل العقد 
و426  مليارا   161 من  اأكرث  بلغت  ا�ضتقاللها  من  االأول 
جرى  املبالغ  هذه  "معظم  اأن  اإىل  م�ضريا  دينار"،  مليون 

حت�ضليها من اأقيام ر�ضوم الدعاوى".
جمل�س  يف  املالية  للدائرة  العام  املدير  عزت  جانبها،  من 
اإىل  االإي��رادات  زي��ادة  ح�ضن  كاظم  رمزية  االأعلى  الق�ضاء 
الق�ضائية  ال�ضلطة  اإليه  �ضعت  ال��ذي  احلا�ضل  "التو�ضع 
واملتمثل بافتتاح عدد كبري من املحاكم اغلبها يف اأق�ضية 

هذه  عك�س  مروده  فان  وبالتايل  املحافظات،  ونواحي 
ال��دوائ��ر  اإي����رادات  يف  احلا�ضلة  ال��زي��ادة 

التابعة لل�ضلطة الق�ضائية".
ح�ضن  ون��ف��ت 

اأن "يكون ارتفاع االإيرادات نتيجة الزيادة يف قيم الر�ضوم 
املفرو�ضة على ترويج املعامالت لكون قانون الر�ضوم اأُقر 
منذ عام واحد، وان وترية الت�ضاعد ت�ضمل ال�ضنوات ال�ضابقة 

جميعها".
وذكرت ح�ضن ان "ال�ضلطة الق�ضائية ال ت�ضتقطع اي ن�ضبة من 
االإيرادات ال�ضتخدامها يف ال�رصفيات اخلا�ضة مبوؤ�ض�ضاتها، 
وتدعمها  العراقية  الدولة  خزينة  اإىل  جميعها  تذهب  بل 
كاإيراد نهائي خلزينة الدولة، وال ميكن االإفادة منها داخل 
ال�ضيادية  القوانني  اىل  تخ�ضع  جبايتها  لكون  الق�ضاء 
�ضالح  يف  ت�ضب  االأم��وال  "هذه  اأن  اإىل  م�ضرية  للر�ضوم"، 
�ضمن  بتمويلنا  عالقة  لها  ولي�س  للدولة  العامة  االإيرادات 

امليزانية".
البالد  تتبعها  التي  النفقات  �ضغط  اإج��راءات  وبخ�ضو�س 
خالل املدة االأخرية لفتت املدير العام للدائرة املالية النظر 
اىل ان "ال�ضلطة الق�ضائية تنظر بعني االهتمام اإىل الظرف 
اأ�ضعار  تدهور  نتيجة  البلد  به  الذي مير  احلرج  االقت�ضادي 
االإرهابية"،  الع�ضابات  �ضد  احلرب  ونفقات  عامليا  النفط 
موؤكدة اأن "الق�ضاء عمد اأي�ضا اىل عدم ا�ضتخدام ال�ضالحية 
جباية  زي��ادة  تخوله  والتي   )25( امل��ادة  يف  القانونية 
كاهل  على  االإثقال  عدم  يف  منه  رغبة  كاإيرادات،  الر�ضوم 
�ضغط  نهج  على  ت�ضري  كذلك  الق�ضائية  وال�ضلطة  املواطن، 
النفقات و�ضيا�ضة التق�ضف واالعتماد على اجلهود الذاتية يف 

عدة اأبواب ".
الق�ضائية  "ال�ضلطة  اأن  ح�ضن  وترى 

توفره  مبا  االحتادية 
م��������ن 

الق�ضائي  بالعمل  تخ�ض�ضها  يف  تكتفي  ال  فهي  اإي��رادات 
اقت�ضاده  ودع��م  البلد  بناء  يف  ت�ضهم  جهة  اأ�ضبحت  فقد 
وارتفاع  الر�ضوم  جباية  خالل  من  وذلك  وا�ضتقراره  واأمنه 
معدل اإيراداته التي تودع يف خزينة الدولة العامة يف وقت 
تتعر�س فيه البالد اىل هجمة اإرهابية وو�ضع مايل �ضعب".
"اإقبال  اإن  اأمني  مالذ  االقت�ضادي  اخلبري  قال  جانبه  من 
الق�ضائية  لل�ضلطة  التابعة  للدوائر  املواطنني  ومراجعاتهم 
منح هذه الزيادة يف االإيرادات وهذا يعود لثقتهم بالق�ضاء 
الناحية  من  ايجابي  موؤ�رص  هو  وبالتايل  وعيهم   وازدياد 

املالية".
االإيرادات  هذه  جمموع  "ي�ضكل  اأن  باإمكانية  اخلبري  واأفاد 
االإفادة  للمخططني  ويتيح  العراقية  للموازنة  ماليا  م�ضدرا 
من  البالد  بها  متر  التي  االو�ضاع  ظل  يف  ال�ضيما  منها 
اإىل  بحاجة  العراق  فميزانية  تق�ضف ومرحلة حرب  �ضيا�ضة 

اأبواب غري النفط".
وخل�س اأمني اإىل اأنه "على الرغم من زهد املبالغ املتح�ضلة 
من الر�ضوم اال اأنها ت�ضكل فارقا ي�ضب ايجابيا يف واردات 

بهدف  حتققه  الق�ضائية  ال�ضلطة  وان  خا�ضة  ال��دول��ة 
خدمي".
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ارتفعت اأ�ضعار الذه��ب خالل تداوالت 
االثنني، لتتعافى من اأدنى م�ضتوياتها 
يف اأك��رث م��ن 9 اأ�ضه��ر؛ بدع��م تراجع 
ال��دوالر االأمريكي. و�ضعد �ضعر الذهب 
الفوري بن�ضب��ة %0.7 اإىل 1192.1 
 7:29 ال�ضاع��ة  يف  لالأوقي��ة  دوالر 
�ضباح��ًا بتوقيت جرينت�س. كما ارتفع 
�ضع��ر العق��ود االآجلة للمع��دن النفي�س 
ت�ضلي��م �ضه��ر فرباير بنح��و 1195.1 
دوالراً لالأوقية. وتلّقى املعدن االأ�ضفر 
دعم��ًا من تراجع موؤ���رص الدوالر الذي 
يقي���س قيمة العمل��ة االأمريكي��ة اأمام 
اإىل  الرئي�ضي��ة  العم��الت  م��ن  �ضل��ة 
100.8 نقط��ة؛ بفع��ل هب��وط العائد 

على ال�ضندات االأمريكية.

�ضجل��ت اأ�ض��واق العمل��ة االأجنبي��ة يف 
العراق، االأثنني، ا�ضتقرارا ل�ضعر �رصف 

الدوالر مقابل الدينار العراقي.
و�ضجل �ضعر ال�ضوق يف بور�ضة الكفاح 
ببغ��داد عن��د 1304 دنان��ري لل��دوالر 
الواح��د، اأي 130 الف��ًا و400 دين��ار 
للمائ��ة دوالر.اأم��ا اأ�ضعار بي��ع و�رصاء 
الدوالر يف ���رصكات ال�ضريفة فكانت: 
�ضعر البيع للدوالر الواحد ب� 1307.5 
دنان��ري، اأي 130 الف��ًا و750 دينار، 
للمائ��ة دوالر.و�ضع��ر ال���رصاء للدوالر 
الف��ًا   129 اأي  1297.5 دين��اراً،  ب��� 

و750 دينارا، للمائة دوالر.

تراجعت اأ�ضع��ار النفط اأكرث من 1 يف 
املئة، االثن��ني، موا�ضلة الرتاجع منذ 
يوم اجلمعة املا�ض��ي، حيث ال�ضكوك 
ظه��رت عل��ى ال�ضطح م��ن جديد حول 
مدى ق��درة املنتجني الرئي�ضيني على 
االجتم��اع  خ��الل  االنت��اج  خف���س 
املزمع عقده االأربعاء يف فيينا لكبح 
جم��اح تخم��ة املعرو�س م��ن اخلام 

العاملي.
وج��رى ت��داول العق��ود االآجل��ة خلام 
برن��ت بنح��و 46.40 $ للربمي��ل يف 
0035 بتوقيت غرينت�س بانخفا�س 
84 �ضنتا، اأو 1.8 يف املئة، عن قيمة 

االإغالق ال�ضابق.

رغم اعتماد المحاكم العراقية "التقشف" 

القضاء منح خزينة الدولة أكثر من 161 مليارًا خالل 10 سنوات

اإلقليم بانتظارعام صعب.. 

 كردستان.. خيارات محدودة في مواجهة األزمة المالية
االقليم عامي  املالية يف  االأزمة  ا�ضتمرت  وقد 
العام احلايل  اليهما  2014 و2015 وي�ضاف 
وا�ضحة  روؤي��ة  هناك  لي�ضت  انه  ويبدو  اي�ضًا، 
االإقليم  حكومة  وم��ادام��ت  ال��ق��ادم،  للعام 
اأم��ام  �ضتكون  فاإنها  النفط  على  اعتمدت  قد 
خيارين، اإما اأن ت�ضلم نفطها اىل بغداد، واإما اأن 

توؤّمن امليزانية ال�رصورية من واردات النفط.
عدة  امام  كرد�ضتان  اقليم  حكومة  ان  ويبدو 
�ضبل الإنقاذ نف�ضها من االزمة املالية واأحد اأهم 
هذه ال�ضبل هو العودة اىل بيع النفط عن طريق 
بغداد، وي�ضدد م�ضوؤلوو االقليم على انه البد ان 
اية  له  تتخذ  مل  جديد  اتفاق  �ضمن  ذلك  يكون 

ا�ضتعدادات.
وقال �ضفني دزائي املتحدث با�ضم حكومة قليم 
ان يكون  انه البد  املوؤكد  "من  انه   : كرد�ضتان 
هناك اتفاق جديد موقع بني اجلانبني من اجل 
اجراء  من  والبد  بغداد،  عرب  االقليم  نفط  بيع 

مباحثات للتو�ضل اىل ذلك".
عملية  خطوة  اية  توجد  "ال  دزائ��ي:  وا�ضاف 
ولي�س  وبغداد  اربيل  بني  مباحثات  الإج��راء 
هناك برنامج لزيارة وفد االقليم اىل بغداد من 

اجل التباحث مع امل�ضوؤولني ".
اأربيل  حكومتا  اليه  تو�ضلت  اتفاق  اآخر  وكان 
وبغداد حول النفط وامليزانية يف �ضهر كانون 
االتفاق  ان  اال   ،2014 عام  )دي�ضمرب(  االول 

بقي حربا على ورق ومل ينفذ منه �ضيء.
حكومة  ت�ضدر  ان  على  ين�س  االتفاق  وك��ان 
األف برميل من  اقليم كرد�ضتان يوميا )550( 
نفطها من احلقول اخلا�ضعة ل�ضيطرتها وحقول 
ت�ضويق  �رصكة  طريق  ع��ن  ك��رك��وك  حمافظة 
النفط العراقي )�ضومو( وان تر�ضل احلكومة يف 
املقابل ح�ضة االقليم من امليزانية املقدرة ب� 
التزام  من  االقليم  حكومة  تتمكن  ومل   .)%17(
مبا وقع على عاتقها ومن املرجح اأنها ال تزال 

كذلك االآن اأي�ضَا.
يف  ال��زراع��ة  وزي��ر  جميد  ال�ضتار  عبد  ويقول 
االقليم  حكومة  ت�ضتطيع  "ال  االقليم:  حكومة 
احلكومة  مع  وقعته  ال��ذي  باالتفاق  االلتزام 

االحتادية يف املدة املا�ضية".
االقليم  "حكومة  باأن  ذلك  ال�ضتار  عبد  ويعزو 
تدين ل�رصكات عدة منذ عامني والبد ان ُتدفع 
ديونها، لذلك فهي ال ت�ضتطيع تاأمني 550 األف 
خالل  �ضومو  اىل  وت�ضليمه  يومي  نفط  برميل 

العام املقبل".
وح�ضب الوزير يجب ان ال تنتظر حكومة االقليم 
امليزانية  من  االقليم  ح�ضة  بغداد  تر�ضل  ان 

العام القادم 2017 اأي�ضًا.
ومع ان بغداد قد خ�ض�ضت يف م�رصوع قانون 
املوازنة لعام 2017 املقبل ن�ضبة 17% القليم 
كرد�ضتان، اال ان هذه الن�ضبة مرهونة باالتفاق 

املربم منذ عامني والذي ي�ضعب تنفيذه.
املالية  اللجنة  مقرر  ر�ضيد  احلاج  احمد  وقال 
يف جمل�س النواب ب�ضاأن ذلك: "اعيد تخ�ضي�س 
املوازنة  قانون  م�رصوع  يف  االقليم  ح�ضة 
دينار �رصط  ترليون   )11( ب�  واملقدرة  العامة 
ان ت�ضلم حكومة اقليم كرد�ضتان يوميا )550( 
الف برميل من النفط والواردات االحتادية اىل 

بغداد". وا�ضاف احلاج ر�ضيد ": انه "نظرا لكون 
احلكومة االحتادية قد حددت ح�ضة االقليم يف 
م�ضتعدة  فهي  لذلك  املوازنة،  قانون  م�رصوع 
يف  ولكن  امليزانية  من  االقليم  ح�ضة  الر�ضال 
ت�ضدر  ان  االقليم  حكومة  على  يجب  املقابل 

الكمية املحددة من النفط عرب �ضومو".
ك��ردي  وه��و  النيابية  املالية  اللجنة  مقرر 
ا�ضتبعد امكانية التزام حكومة االقليم باالتفاق 
بغداد،  عرب  يوميا  برميل  ال��ف   )550( وبيع 
باال�ضافة اىل ذلك تن�س احدى فقرات م�رصوع 
اقليم  حكومة  "ت�ضلم  ان  على  املوازنة  قانون 
كرد�ضتان كمية النفط الزائدة عن احلد املذكور 
لن  انها  اعتقد  لذلك  االحتادية،  احلكومة  اىل 
وان  امل��وازن��ة،  بقانون  االل��ت��زام  من  تتمكن 
التزامها يعني تراجعها عن العقود النفطية او 
ابرمتها  التي  النفطية  ال�رصكات  مع  �رصاكتها 

خالل املدة املا�ضية".
بني  االت��ف��اق  ان  اىل  تتجه  االإ���ض��ارات  جميع 
حول  االقليم  وحكومة  االحت��ادي��ة  احلكومة 

النفط وامليزانية امر �ضعب التحقيق حتى وان 
ان  ال�ضعب  فانه من  اتفاق جديد  اىل  تو�ضلتا 
ملزمة  االإقليم  حكومة  الن  الطرفان  به  يلتزم 
بعقود يف حني تعاين احلكومة االحتادية عجزاً 
تاأمني  و�ضيزيد  دينار  ترليون   )21( ب�  يقدر 

ح�ضة االإقليم من امليزانية العجز لديها.
االقليم  حكومة  �ضتتبعه  الذي  ال�ضبيل  وب�ضاأن 
حلل االزمة املالية يف حال عدم التو�ضل اىل 
اتفاق مع بغداد، قال وزير الزراعة يف االإقليم: 
"هناك �ضبل حلل جزء كبري من االزمات وهي 
كالزراعة  االخ��رى  القطاعات  على  االعتماد 

وال�ضناعة وال�ضياحة وقطاعات اخرى".
تلك  اىل  ال��ل��ج��وء  يف  ي��رى  ال��وزي��ر  ان  وم��ع 
القطاعات �ضبيال جيدا لتجاوز االزمة املالية، 
قد  االقليم  حكومة  تكون  ان  ي�ضتبعد  ولكنه 
فكرت يف �ضبيل اآخر غري النفط كم�ضدر وحيد 
للواردات وي�ضيف: "اعتقد ان االأزمة امل�ضتمرة 
هناك  وان  �ضت�ضتمر  املا�ضيني  العامني  خالل 

احتماال كبريا بان تتعمق االأزمات اكرث".

و�صلت اخلالفات بني بغداد 
واأربيل اىل ذروتها يف عام 

اإيقاف  مت  عندما   2014
�صرف ح�صة االقليم من 

املوازنة العامة بقرار من 
نوري املالكي رئي�س الوزراء 

اآنذاك، ومنذ ذلك احلني مل 
يتمكن اجلانبان املختلفان من 

اإيجاد حل للم�صكلة.
ومع اأن "قرار قطع ح�صة 

اقليم كرد�صتان من امليزانية 
جاء باأمر �صفهي من نوري 

املالكي رئي�س الوزراء اآنذاك 
ولي�س هناك قرار مكتوب حول 
ذلك" كما تقول اأ�صواق اجلاف 
النائبة يف جمل�س النواب، اال 
ان هذا القرار ال�صفهي ال يزال 

يف طور التنفيذ.

بغداد – خاص

بغداد - إيناس العبيدي

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


