
دعت اللجنة املالية اىل ت�ضمني عدد من املالحظات يف م�رشوع 
قانون املوازنة العامة لعام ٢٠١٧ بغية اإن�ضاف �رشائح معينة 

يف املجتمع العراقي وخا�ضة املوظفني واملتقاعدين.
وقال النائب عن التحالف الوطني جمال املحمداوي يف بيان 
قانون  فقرات  �ضمن  ادرجت  التي  املادة  با�ضافة  طالبنا  لقد 
جوالت  تخ�ص  والتي   ٢٠١٦ ل�ضنة  االحتادية  العامة  املوازنة 
احلكومة  تلتزم  ان  على  تن�ص  والتي  النفطية  الرتاخي�ص 
الرتاخي�ص  ج��والت  عقود  مبراجعة  النفط  ووزارة  االحتادية 
العراق  م�ضلحة  يحفظ  مب��ا  العقود  بنود  لتعديل  النفطية 
االقت�ضادية ويدفع بزيادة االنتاج النفطي وتخفي�ص النفقات 
وايجاد اآلية ال�ضرتداد التكاليف بحيث تتالءم مع ا�ضعار النفط .
ب�ضكل رئي�ضي  العامة تعتمد  املوازنة  ايرادات  ان معظم  وتابع 
على االيرادات النفطية والتي بلغت اكرث من ٨٦٪ من اجمايل 
النفطية  املن�ضاآت  من  االي��رادات هي  هذه  ومعظم   ، االي��رادات 
املوجودة يف حمافظة الب�رشة وتتحمل املحافظة من اال�رشار 
بزيادة  لذا نطالب   ، املن�ضاآت  ب�ضبب هذه  البيئية واالجتماعية 
كما   ، االقاليم  تنمية  تخ�ضي�ضات  من  املحافظة  تخ�ضي�ضات 
موظفي  ب�ضمول  تتعلق  املوازنة  يف  لت�ضمينها  فقرة  ار�ضلنا 
الت�ضغيلية يف وزارة الكهرباء بفقرة االجازة ٥ �ضنوات  العقود 
التقاعدية  اال�ضتحقاقات  ا�ضتقطاع  مع  القانون  يف  ال��واردة 
الكلي  العدد  تثبيت  لتعذر  اعدادهم  لتقليل  وذلك  الرغبة  ح�ضب 
لهم والبالغ قرابة ١١٦٠٠عقد. وا�ضار اىل ان املوازنات ال�ضابقة 
ت�ضمنت احت�ضاب مدة اخلدمة الغرا�ص التقاعد ملوظفي عقود 
ملجل�ص  العامة  االمانة  يف  ا�ضماوؤهم  املدققة  الكهرباء  وزارة 
فتح  ونقرتح   ،  ٢٠١٣ ل�ضنة   ٥٣ الديواين  االمر  ح�ضب  ال��وزراء 

خدمته  جمموع  بلغ  ملن  الرغبة  ح�ضب  التقاعد  باب 
١٥ �ضنة فاكرث واقرتح املحمداوي على 

النيابية  املالية  اللجنة 

�ضمول العقود اال�ضتثمارية للمنحة املالية واالجازة ٥ �ضنوات 
ا�ضوة باملوظفني وح�ضب رغبة املوظف ، وا�ضافة مادة تخ�ص 
املوظفني ب�ضفة عقود لغر�ص ا�ضافة مدة اخلدمة التي ق�ضوها 
والتقاعد  والرتفيع  العالوة  الغرا�ص  واحت�ضابها  دوائرهم  يف 

يف حال تثبيتهم .
العليا  ايجاد حل منا�ضب ملوظفي املفو�ضية  اللجنة اىل  ودعا 
خالل  من  عقود  ب�ضفة  يعملون  الذين  لالنتخابات  امل�ضتقلة 

تخ�ضي�ص درجات وظيفية لهم .
اموال  لديها  التي  بال�رشكات  خا�ضة  فقرة  ا�ضافة  اقرتح  كما 
بذمة املحافظة وتطلب مبالغ الت�ضلم االولية والنهائية واموال 
ال�رشائب والديون وغريها من االمور على  التاأمينات ومبالغ 
ان ت�ضمن يف فقرة خا�ضة من املوازنة وتتوىل وزارة املالية 
والبنك املركزي ت�ضديد هذه املبالغ ف�ضال عن ا�ضافة فقرة اىل 
قانون املوازنة تن�ص على �ضالحية ا�ضتقطاع من اموال املنافذ 
بن�ضبة ٥٠٪ وفق قانون جمال�ص املحافظات املعدل رقم ٢١ 
الطرق  ل�ضيانة  وت�رشف  للمحافظة  خا�ص  ح�ضاب  يف  تكون 

وا�ضالح اال�رشار وتاأهيل املنافذ .
والغاز يف جمل�ص حمافظة  النفط  رئي�ص جلنة  عّد  ناحيته  من 
هي   2017 لعام  البلد  موازنة  الفار�ص  �ضداد  علي  الب�رشة 
اىل  باللجوء  ملّوحًا  العراقية،  ال��دول��ة  ت��اري��خ  يف  االق�ضى 
اإجراءات قانونية �ضد احلكومة االحتادية يف حال عدم �رشف 

“البرتودوالر” لها.
عن  البحث  اىل  منا�ضبة  من  اكرث  يف  “دعونا  الفار�ص  وق��ال 

حمافظة  اىل  مالية  موارد  لتوفري  منا�ضب  بديل 
اال�ضتمرار  من  متكنها  الب�رشة 

م�ضاريعها  بتنفيذ 

من  ح�ضتها  يف  احلا�ضل  النق�ص  عن  وتعو�ضها  املتوقفة 
بعني  توؤخذ  مل  ال��دع��وات  ه��ذه  اغلب  ان  اال  العامة  امل��وازن��ة 

االهتمام من قبل اع�ضاء جمل�ص املحافظة” .
ي�ضوت  ان  املحتمل  من  والتي  اجلديدة  “املوازنة  ان  وتابع 
عليها جمل�ص النواب يف جل�ضة اخلمي�ص املقبل �ضت�ضهد تخفي�ضا 
اأي  من  خلّوها  اىل  ا�ضافة  احلكومي  االنفاق  ن�ضبة  يف  كبريا 

درجة وظيفية” .
وا�ضار الفار�ص اىل ان “جمل�ص حمافظة الب�رشة �ضيتخذ خطوات 
املحافظة  حقوق  من  خاليا  املوازنة  قانون  جاء  اذا  قانونية 
احلكومة  بذمة  باقية  دينار  ترليون   )18( من  اكرث  والبالغة 

املركزية من مبالغ البرتو دوالر والواردات االإ�ضافية”.
وقالت رئي�ضة اللجنة زهرة حمزة البجاري اإن "املوازنة العامة 
للعام املقبل ينبغي اأن تراعي و�ضع الب�رشة التي تعاين وجود 
اجنازها  قبل  بها  العمل  توقف  التي  اخلدمية  امل�ضاريع  مئات 
تلك  اىل  االلتفات  " �رشورة  اىل  داعية  املالية"،  االأزمة  ب�ضبب 
اأم��وال  بتخ�ضي�ص  ونطالب  امل��وازن��ة،  و�ضع  عند  امل�ضاريع 
تقل  امل�ضاريع  "تلك  اأن  اىل  النظر  البجاري  ولفتت  الإكمالها". 
ال�  جت��اوزت  منها  كبرية  ون�ضبة   ،90% عن  اجنازها  ن�ضب 

تق�ضي  حيوية  م�ضاريع  �ضمنها  "من  اأن  م�ضيفة   ،"50%
�ضبكات  واإن�ضاء  حكومية  مدار�ص  ببناء 

للمجاري".
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ع��اد الذهب للرتاجع خ��الل تعامالت 
الثالث��اء، م��ع ارتف��اع ال��دوالر و�ضط 
تزاي��د التكهن��ات ب�ض��اأن رف��ع اأ�ضع��ار 
الفائ��دة خالل العام احل��ايل، وهو ما 
قّو���ص الطلب عل��ى املع��دن النفي�ص، 
وفق��ًا ملحل��ل. وانخف�ص �ضع��ر الذهب 
اإىل   0.2% الفوري��ة  املعام��الت  يف 
)االأون�ض��ة(،  لالأوقي��ة  دوالرا   1190
بتوقي��ت   03:40 ال�ضاع��ة  بحل��ول 
جرينت���ص. وتراج��ع �ضع��ر املعدن يف 
بن�ضب��ة  االآجل��ة  االأمريكي��ة  العق��ود 
1189 دوالرا لالأوقية. اإىل   0.11%

العاملي��ة  التج��ارة  منظم��ة  اأمهل��ت 
الوالي��ات املتح��دة 90 يوم��ا الإلغ��اء 
اإعفاء �رشيبي خا���ص ممنوح ل�رشكة 
بوين��غ العمالق��ة ل�ضناع��ة الطائرات 
بو�ضفه غ��ري قانوين.واأعلنت املنظمة 
الدولية قرارها الذي يحدد هذه املهلة 
بع��د حتقيق��ات يف �ضك��وى تق��دم بها 
االحتاد االأوروبي بهذا ال�ضاأن.ومنحت 
والية وا�ضنطن ه��ذا االإعفاء ال�رشيبي 
ل�ضم��ان   2013 ع��ام  يف  لبوين��غ 
اأن يقت���رش ت�ضني��ع اأجنح��ة الطائ��رة 
النفاث��ة من طراز بوين��غ 777x على 

املنطقة.

االحتياطي��ة  االأ�ض��ول  تراجع��ت 
العرب��ي  النق��د  ملوؤ�ض�ض��ة  االأجنبي��ة 
ال�ضع��ودي )البن��ك املرك��زي(، بن�ضبة 
اأول  اأكتوبر/ت�رشي��ن  خ��الل   2%
املا�ض��ي، اإىل 2.039 تريليون ريال 
مقاب��ل  دوالر(،  ملي��ار   543.9(
 554.8( ري��ال  تريلي��ون   2.080
�ضبتمرب/اأيل��ول  يف  دوالر(  ملي��ار 
لالإح�ض��اءات  ووفق��ًا  �ضبق��ه.  ال��ذي 
ال�ضهري��ة للموؤ�ض�ض��ة واملعلن��ة عل��ى 
موقعه��ا االلك��رتوين، الي��وم االإثنني، 
تراجع��ت االحتياطيات ال�ضعودية يف 
 16% بن�ضب��ة  اأول  اأكتوبر/ت�رشي��ن 
على اأ�ضا�ص �ضنوي، هبوطًا من 2.43 
تريليون ري��ال )648 ملي��ار دوالر( 

يف املدة املناظرة من 2015.

البصريون االكثر ضررا

مطالبات بانصاف ذوي الدخل المحدود في الموازنة المرتقبة 

الحكومة تنصلت عن وعودها

ديون المقاولين .. ترحيل مستحقاتنا الى العام المقبل هروب الى االمام
اىل  م�ضتحقاتهم  ترحيل  ان  املقاولون  ويرى 
حال  ولي�ص  االم��ام  اىل  ،ه��روب  املقبل  العام 
تبني  اىل  نوابا  دف��ع  ال��ذي  ،االم��ر  للم�ضكلة 
بناء  يف  املهمة  ال�رشيحة  ه��ذه  مطالبات 

االقت�ضاد.
بت�ضديد  النيابية،  املواطن  كتلة  طالبت  فقد 
العام  م��وازن��ة  �ضمن  املقاولني  م�ضتحقات 
اخلدمية  امل�ضاريع  اإك��م��ال  اأج��ل  من  املقبل 
واحليوية، م�ضريا اىل اأن تراكم تلك الديون اأثر 

�ضلبا يف �ضري تلك امل�ضاريع.
يف  اخل�����رشي  ح��ام��د  الكتلة  رئ��ي�����ص  وق���ال 
وعدم  املقاولني  ديون  تراكم  "بقاء  اإن  بيان 
كثري  يف  االعمال  �ضري  يف  �ضلبا  اثر  ت�ضديدها 
هذا  ح�ضم  من  والب��د  املهمة،  امل�ضاريع  من 

امللف �ضمن املوازنة املالية لعام ٢٠١٧".
القطاع  دعم  "�رشورة  على  اخل�رشي،  و�ضدد 
اخلا�ص يف الدولة العراقية لال�ضهام يف تعزيز 
العاملة"،  اليد  وحتريك  العراقي  االقت�ضاد 
مطالبا ب�"ت�ضديد م�ضتحقات املقاولني الإكمال 
موازنة  �ضمن  واحليوية  اخلدمية  امل�ضاريع 

العام املقبل".
من  متكنت  البلدان  من  "الكثري  اأن  واأو�ضح، 
القطاع  دع��م  خ��الل  من  اقت�ضادها  حت�ضني 
اخلا�ص لتاأمني ال�ضلع واملنتوجات ال�رشورية 
وعدم االعتماد على اال�ضترياد اخلارجي الذي 
يوؤثر كثريا يف اقت�ضاد البلد، ال�ضيما واننا ما 
زلنا نعي�ص ازمة مالية ب�ضبب انخفا�ص ا�ضعار 
االعمال  جمل�ص  رئي�ص  اك��د  ب��دوره  النفط". 
�رشيحة  ان  زاي��ر  عبد  داود  العراقي  الوطني 
كبريين  وغنب  حيف  اىل  تعر�ضت  املقاولني 
خالل  من  املالية  ووزارة  احلكومة  قبل  من 

عدم �رشف م�ضتحقاتهم املالية.
وقال زاير ان هذه ال�رشيحة تعر�ضت اىل حيف 
م�ضتحقاتها  تت�ضلم  مل  لكونها  كبريين  وظلم 
املالية منذ اكرث من �ضنتني ،م�ضريا اىل ان هذه 
انتباه  لفت  لغر�ص  وقفة  تنظم  اذ  ال�رشيحة 
الن  املالية  م�ضتحقاتهم  �رشف  اىل  احلكومة 
وبيع  افال�ضه  اعالن  اىل  تعر�ص  منهم  الكثري 

�رشكاتهم من اجل ت�ضديد ما بذمتهم والبع�ص 
االخر ترك البالد .

ازم��ة  ب��اأن��ه��اء  املالية  وزارة  زاي���ر  وط��ال��ب 
وم�ضتحقاتهم  حقوقهم  واعطائهم  املقاولني 

املالية.
كبرية  مالية  اأزمة  من  يعاين  العراق  اأن  يذكر 
النفط  اأ�ضعار  انخفا�ص  ب�ضبب  عامني  منذ 
ال���وزارات  معظم  اأعلنت  ح��ني  يف  العاملية، 
وجود  عدم  ب�ضبب  اجلديدة  امل�ضاريع  اإيقاف 
حني  يف  اال�ضتثمارية،  للموازنة  تخ�ضي�ضات 
اأ�ضهم ذلك اي�ضا بتوقف عدد كبري من امل�ضاريع 

يف بغداد واملحافظات بح�ضب م�ضوؤولني.
للمطالبة  موؤمترا  عقدوا  قد  املقاولون  وكان 
امل��رتاك��م��ة  امل��ال��ي��ة  امل�ضتحقات  ب�����رشف 
العراقيني  واملجهزين  واملقاولني  لل�رشكات 
التي يف ذمة احلكومة ،بح�ضور عدد كبري من 

املقاولني وروؤ�ضاء فروع املحافظات .
املدير  العتبي  حم��م��ود  عبيد  ح��ي��در  وق���ال 
من  الهدف  ان  العراق  بناء  ل�رشكة  املفو�ص 
واملطاليب  الروؤى  لتوحيد  هو  املوؤمتر  اقامة 

،واملطالبة  ال��ع��راق  ع��م��وم  يف  للمقاولني 
مب�ضتحقات املقاولني .

م�ضتحقاتنا  ���رشف  �ضملت  املطالب  وتابع  
نظام  وو�ضع  احلكومة  بذمة  التي  املتاأخرة 
وال�ضمان  ال�رشيبة  من  واعفاءنا   ، لها  ثابت 
للم�ضاريع  والغرامات  االجتماعي  والتقاعد 
امل�ضمولة بالقرار املذكور وكما معمول به يف 

ال�رشكات االجنبية”.
معظمم  ان  العتبي  ال�ضيد  ق��ال  جانبه  م��ن 
اع���داد  تقلي�ص  اىل  ا���ض��ط��روا  امل��ق��اول��ني 
عدد  وايقاف  امل�ضاريع  يف  العاملة  املالكات 
على  ح�ضولهم  لعدم  نظرا  االليات  من  كبري 
اجناز  ن�ضب  ان  مبينا  املالية،  ا�ضتحقاقاتهم 
وانهم  متقدمة  م��راح��ل  اىل  و�ضلت  العمل 
اجل  من  واموالهم  مواردهم  جميع  ا�ضتنفذوا 
طريق  اىل  و�ضلوا  انهم  اال  العمل  دمي��وم��ة 
م�ضدود، وان امل�ضاريع التي تديرها ال�رشكات 
هي م�ضاريع بنى حتتية وادى عدم ح�ضولهم 
العمل  ايقاف  اىل  املالية  م�ضتحقاتهم  على 

وبالتايل ت�رشيح عدد من العمال.

البطالة  موؤكدا ان ذلك يوؤدي اىل زيادة اعداد 
هذه  وا�ضتمرار  ال�ضعبي  الغ�ضب  عن  ناهيك 
موقعيا  امل�رشوع  ت�ضليم  اىل  �ضيوؤدي  االزم��ة 
املوؤمتر  هذا  ان  العتبي  واكد  القانون.  ح�ضب 
امل��ق��اول��ني  ب��ح��ق��وق  امل��ط��ال��ب��ة  اىل  يف�ضي 
والوقوف  واملجهزين  ال�رشكات  وا�ضحاب 
يت�ضلموا  مل  انهم  مبينا  املالية،  االزم��ة  على 
للم�ضاريع  املخ�ض�ضة  االم��وال  من  حقوقهم 
التي با�رشوها وو�ضلت اىل ن�ضب اجناز عالية، 
معلنا توقف بع�ص امل�ضاريع بالكامل نتيجة 
ح�ضا�ضية  رغ��م   : وي�ضيف  امل��ال��ي��ة.  االزم���ة 
كبريا  جزءا  ان  من  يجابه  �ضوف  وما  اجلواب 
لهذا  باحلقوق  املطالبة  ف�ضل  اأ���ض��ب��اب  م��ن 
عدم  يف  احلكومة  تعّمد  هو  املظلوم  القطاع 
تفعيل دور احتاد املقاولني العراقيني وتاأخري 
انتخاباته لتاليف ظهور هيكلية تنظيمية لهذه 
ال�رشيحة التي �ضوف تنتج رئي�ضا معّرفا لهذه 
املتغريات  ح�ضب  ال��ق��رارات  يتخذ  ال�رشيحة 
ويحرج احلكومة اأمام الراأي العام يف املحافل 

املحلية والدولية.

يبدو ان ازمة ديون 
املقاولني يف طريقها 

اىل الرتحيل االجباري 
اىل العام املقبل وفق 

ت�صريحات نيابية من 
خالل ت�صمينها يف موازنة 

عام 2017 ,وهو امر 
واجهه املقاولون مبزيد من 
التذمر والتظاهرات بعد ان 
تن�صلت احلكومة عن وعود 

�صابقة ب�صرفها .

بغداد – رسول محمد

بغداد - خاص

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


