
 

البنك املركزي العراقي ندوة بخصوص الية احتساب  مع عاون بالت اصة في العراقأقامت رابطة املصارف الخ

زي مجلس ادارة البنك املرك عضو بحضور السيد احسان الياسري لجديدة و الضرائب واالمانات الكمركية ا

كمارك الهيئة العامة للم ومدير عا معاون مدير  عام مديرية رقابة الصيرفة واالئتمان والسيد سلمان عيدان

والسيد وكيل وزير التجارة وممثلين عن هيئة الضريبة والسيد املستشار االقتصادي في  جاسم حكيم اللواء

 هيئة االوراقرئيس  عبد الرزاق السعدي والسيد عبد الحسين العنبكيالدكتور  ري رئاسة الوزراءة مستشاهيئ

والسيد عادل عادل حسون رئيس جمعية املحاسبين القانونيين وممثلين عن املصرف العراقي للتجارة  املالية

 مصرف خاص  30وممثلي اكثر من  ومصرف الرشيد

إن "البنك سيعتمد آلية جديدة اسري، العراقي، إحسان اليوقال املدير العام لإلصدار في البنك املركزي 

 وتحقق للسيط
ً
 إلى أن "اآللية بسيطة جدا

ً
رة على غسيل األموال وبيع الدوالر مقابل االستيرادات"، مشيرا

   هدفين، أولهما نظام معلومات وطني، واآلخر ضمان
ً
الحصول على موارد للخزينة، ألن البنك سيتقاض ى مقدما

 ."ارف لالستيرادالضريبة والكمرك الخاص بالبضائع املستوردة، مقابل كل دوالر يبيعه للمص

 

 

 

 

 



 أن "النظام يقوم باحتساب قيمة السيد وأضاف 
ً
الياسري، أن ذلك "يتم عبر آلية الكترونية في املصارف"، مبينا

الضريبة والكمرك الواجب دفعهما عن كل نوعية بضاعة تدخل العراق، ليستوفي املصرف كلفتها ويرسلها إلى 

 أن "يسهم ذلك ال
ً
 ."نظام بتضاعف موارد الخزينة العراقيةدائرتي الكمارك والضرائب"، متوقعا

 

من جهته لفت مدير الهيئة العامة للكمارك اللواء حكيم جاسم الى وجود تحديات ستواجه اعتماد هذه االلية 

الضريبة والكمركية الجديدة، منها غياب ما وصفه بالربط االلكتروني بين املنافذ الحدودية واملصارف، اضافة 

 . الى الوضع االمني املضطرب في العديد من املناطق العراقية

 



أن املصارف التي تحصل على الدوالر هي الضرائب العامة  وقال السيد ناطق عبد مدير قسم الحاسبة في هيئة

 
ً
 أنه يحتاج إلى بنى تحتية ضمانا

ً
التي ستكون معنية باستحصال الضريبة بموجب النظام الجديد، عادا

إن "املوضوع الذي تبناه البنك املركزي العراقي لحماية الدوالر يؤمن الحصول على  واضاف لتطبيقه بفاعلية.

أن "النظام يتضمن الكثير من التفاصيل و  ، برغم االشكاالت التي يتضمنها"املستحقات الكمركية والضريبية

 ف أخرى إلى تعظيم االيرادات من خالل جني الضرائب".واإلجراءات التقنية التي ترمي من بين أهدا

وعلى هذا االساس تم االتفاق مع السادة في هيئة الضرائب على اقامة ورشة عمل مع هيئة الضريبة لشرح 

وسنعلن عن الورشة بعد )القادم في بناية رابطة املصارف  البرنامج بصورة تفصيلية للمصارف االسبوع

 اكتمال كافة التفاصيل قريبا(

iraq.org-www.Ipbl  

http://www.ipbl-iraq.org/

