
�أكد ع�سو �للجنة �ملالية �لنياببة م�سعود حيدر، �أن جلنته 
من  �ال�ستقطاعات  الإلغاء  �حلكومة  �إىل  بطلب  تقدمت 
وز�رة  مع  جارية  �ملناق�سات  �أن  �إىل  م�سري�  �ملوظفني، 

�ملالية و�حلكومة الإلغائها وبحث �لتبعات �ملالية.
مقرتح  م��ع  �للجنة  �ع�ساء  "جميع  �ن   ، حيدر  وذك��ر 
"�للجنة  �ن  مبينا  �ملوظفني"،  من  �ال�ستقطاع  �لغاء 
�ال�ستقطاعات  اللغاء  �حلكومة  �ىل  بطلب  تقدمت  �ملالية 
وهناك نقا�ش م�ستمر مع وز�رة �ملالية و�حلكومة لبحث 

�ملو�سوع ومناق�سة �لتبعات �ملالية".
و�كد، �أن "مقرتح �إلغاء �ال�ستقطاعات من موظفي �لدولة 
ولي�ش  �الحتادية،  �حلكومة  بالتن�سيق مع  يكون  �ن  يجب 
بقر�ر برملاين"، م�سري� �ىل �ن "�لغاء �ال�ستقطاعات �ملالية 
�ملالية  وز�رة  مع  عليه  �الت��ف��اق  مت  �ذ�  �ملوظفني  من 
للرجوع  بحاجة  فل�سنا  �لن�سبة  لهذه  مايل  غطاء  و�يجاد 
�سالحيات  منحت  �الخرية  الن  �الحتادية  �ملحكمة  �ىل 

مطلقة للحكومة ب�ساأن �أي ت�رشيع فيه تبعات مالية".
و�و�سح حيدر، �إن "�للجنة �ملالية �لنيابية طلبت من وز�رة 
�ملالية تو�سيح بع�ش �الرقام بجد�ول تف�سيلية 
لكي  قانونية  وبن�سو�ش 

مبهم  غري  ويكون  �لنو�ب  جمل�ش  الع�ساء  و��سحًا  يكون 
بدورها  بالت�رشيعات".  �حلكومة  دعم  �ال�سا�سي  وهدفنا 
��ستبعدت وز�رة �ملالية، ��سرتجاع �ملبالغ �مل�ستقطعة من 
�ملوظفني باثر رجعي.وقالت �لوز�رة، �ن” مبالغ �ل�ثالثة 
باملئة �لتي مت ��ستقطاعها من �ملوظفني للح�سد �ل�سعبي 
وتعمري �ملناطق �ملحررة لن تعود باأثر رجعي”.و��سارت 
�ىل �ن” هذه �ملبالغ ت�ستقطع من �ملوظفني ب�سكل نهائي" 
م�ستبعدة عودتها �ىل �ملوظفني مرة �خرى “. وقبل نحو 
ثالث �سنو�ت �تخذ �لعر�ق �سل�سلة من �الإجر�ء�ت �لتق�سفية 
�حلرب  على  و�الإنفاق  �لنفط  �أ�سعار  �نهيار  مو�جهة  يف 
رو�تب  من  معينة  ن�سب  ��ستقطاع  د�ع�ش.ومت  تنظيم  �سد 
حكومية  منا�سب  �ألغيت  كما  و�ملتقاعدين،  �ملوظفني 
�ملوظفني  من  كثري  و�أح��ي��ل  ببع�سها  وز�ر�ت  ودجم��ت 

و�ل�سباط �لكبار �إىل �لتقاعد.
من جهتها �أكدت �لنائبة عن �ئتالف دولة �لقانون �بت�سام 
على  للت�سويت  نيابي  وتو�فق  �جماع  وج��ود  �لهاليل، 
�ملوظفني  رو�تب  من  �ال�ستقطاعات  �لغاء  قانون  مقرتح 
�سليم  �لربملان  رئي�ش  �إن  �لهاليل  و�ملتقاعدين.وقالت 
�جلبوري حتدث ب�ساأن مقرتح قانون �لغاء �ال�ستقطاعات 
عليه  �ملو�فقة  و�بدى  و�ملتقاعدين  �ملوظفني  رو�تب  من 

وكذلك �أغلبية �ع�ساء �لربملان.
و�أ�سافت، �أنه ال حاجة بعد �الن �إىل �ال�ستقطاع من رو�تب 
�رتفاع  �ملوظفني و�ملتقاعدين ال�سيما بعد 

�أ�سعار �لنفط.

و�أ�سارت �إىل �أن �ال�ستقطاعات، كانت تذهب �إىل �لنازحني 
ثم  وم��ن  مناطقهم  �إىل  بالعودة  �لنازحون  ب��د�أ  و�الن 
رف�ش  �لهاليل  لال�ستقطاعات.و��ستبعدت  �حلاجة  �نتفت 
�حلكومة مقرتح �لقانون.و�سهدت ��سعار �لنفط يف �الونة 
�تفاق  بعد  ال�سيما  ملحوظا  و�رتفاعا  حت�سنًا  �الخ��رية 
�إنه  �لربملان  �أع�ساء  �أحد  وقال  �النتاج.   خلف�ش  �وبك 
من  �ال�ستقطاعات  �إلغاء  �ىل  يهدف  قانون  مقرتح  قدم 
رو�تب �ملوظفني و�ملتقاعدين بعد زيادة �لو�رد�ت �ملالية 
للبالد بفعل �رتفاع �أ�سعار �لنفط يف �ل�سوق �لعاملية.وقال 
قانون  مقرتح  قدم  �إنه  بيان  يف  �جلبوري  هيثم  �لنائب 
و�ملتقاعدين  �ملوظفني  رو�تب  من  �ال�ستقطاعات  الإلغاء 
لزيادة �أ�سعار بيع �لنفط �لعر�قي وزيادة حجم �الإير�د�ت 
�لعر�ق  �ال�ستقطاعات.ويعتمد  فرق  يعو�ش  مبا  �ملالية 
لتمويل  باملئة   95 �ىل  ت�سل  بن�سبة  �لنفط  و�رد�ت  على 
بال�سلب  �لنفط  �أ�سعار  تهاوي  و�نعك�ش  موظفيه،  رو�تب 
�جلبوري  و�أ�ساف  �لبالد.  يف  �القت�سادية  �حلياة  على 
"هناك ن�ش د�ستوري يوؤكد �أن �الإعفاء و�جلباية ال ت�سدر 
�حلكومة  مو�فقة  نحتاج  ال  �أننا  ذلك  فمعنى  بقانون  �إال 

على هذ� �ملقرتح".
�أن  تذكر  د�ستورية  فقرة  "وجود  وجود  �إىل  �أي�سا  و�أ�سار 
بان  �ال�ستقطاع  بتطبيق  نرى  بينما  �لفرد  تتكفل  �لدولة 

�لفرد يتكفل �لدولة وهذ� مناف لالأعر�ف".
�لثالثاء،  �أنطو�ن،  جميل  با�سم  �القت�سادي  �خلبري  و�أكد 
و�ملتقاعدين  �ملوظفني  رو�ت��ب  ��ستقطاعات  �لغاء  �ن 
�ن  �أو�سح  حني  ويف  �خلارجية،  �لقرو�ش  يف  �سلبًا  يوؤثر 
�سندوق �لنقد �لدويل �أ�سدر عدة �رشوط 
�و تو�سيات من 

��ستقطاعات  فر�ش  �سمنها  من  �لقرو�ش  �إعطاء  �جل 
�لرو�تب، �أ�سار �ىل �ن �سندوق �لنقد �لدويل يتابع وب�سكل 
دقيق جميع �الإجر�ء�ت �القت�سادية �لتي يتخذها �لعر�ق.

�ملوظفني  رو�ت��ب  ��ستقطاعات  "�لغاء  �ن  �أنطو�ن  وقال 
�خلارجية  �لقرو�ش  منح  يف  �سلبًا  يوؤثر  و�ملتقاعدين 
�أ�سدر  �ل��دويل  �لنقد  "�سندوق  �ن  �ىل  م�سري�ً  للعر�ق"، 
�إعطاء  �جل  �لتق�سف من  �و تو�سيات تخ�ش  عدة �رشوط 

�لقرو�ش �سمنها فر�ش ��ستقطاعات �لرو�تب".
دقيق  وب�سكل  يتابع  �لدويل  �لنقد  "�سندوق  �ن  و�أو�سح، 
وهو  �لعر�ق  يتخذها  �لتي  �القت�سادية  �الإجر�ء�ت  جميع 
يقوم بزيار�ت م�ستمرة كل 3 �أ�سهر لالطالع على تطبيق 
بتطبيق  "�الخالل  �ن  �ىل  �النتباه  الفتًا  �التفاقيات"، 
يتلكاأ  �سوف  �ل�سندوق  �ن  يعني  �التفاقيات  تلك  بنود 
�للجنة  �أع�ساء يف  �لقرو�ش". وكان  يف �رشف دفوعات 
�ملالية �لربملانية �أعلنو� �سعيهم الإلغاء �ال�ستقطاعات من 
رو�تب �ملوظفني و�ملتقاعدين بن�سبة %3.8 من �لرو�تب، 
مو�سحني �ن �رتفاع �أ�سعار �لنفط كفيل بان يكون بدياًل 

عن �ال�ستقطاعات.
�لنفط  �أ�سعار  �لعر�ق �سهد ب�سبب �نخفا�ش   ، ي�سار �ىل �ن 
��ستدعى من �حلكومة �عالن  �قت�ساديا كبري، ما  تدهور� 
�لعجز  ل�سد  �الجر�ء�ت  و�ُتخذت جملة من  �لتق�سف،  حالة 
من   3.8% ��ستقطاع  منها  �لدولة  ميز�نية  يف  �حلا�سل 
ر�و�تب �ملوظفني و�ملتقاعدين للح�سد �ل�سعبي و�لنازحني.
وكان ع�سو �للجنة �ملالية �لنيابية �حمد �حلاج �علن يف 
�ملوظفني  رو�تب  من   3.8% ��ستقطاع  عن  �سابق  وقت 
رو�تب  من  �ال�ستقطاعات  �إن  مبينا   ، قانوين  �سند  فيه 
�ملوظفني جاءت بناًء على ما موجود يف �ملو�زنة �لعامة 
للبالد ، م�ستدركا �إن عملية ��ستقطاع %3.8 من رو�تب 

�ملوظفني م�ستمرة ”

»ال بني وال كطان«.. 
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اقتصاديات العراق مع تعافي أسعار النفط

البرلمان يخاطب الحكومة: استقطاعات رواتب الموظفين انتهت مسبباتها!!
بغداد- المحرر االقتصادي

سوق العقارات وكيفية

  استثمارها.. مقاييس دولية

القطاع غير النفطي السعودي 

   ينمو بنسبة %0.6

االقتصاد النيابية تتهم الحكومة بعدم 
القدرة على إنجاز الموازنة التكميلية

كردستان تنفي استيالء تركيا على عائدات 
نفط اإلقليم.. أين بات مصيرها؟

لحل أزمتها.. غاز ميسان يعمل بطاقة 
1200 أسطوانة في الساعة

�أك��د م�رشف �لر�فدي��ن، �أن هيئة �لتقاعد م�سوؤولة ع��ن تاأخر �رشف فروقات 
رو�تب �سهد�ء �لقو�ت �المنية و�حل�سد �ل�سعبي.

وع��ز� �ملكتب �العالم��ي للم�رشف يف بيان ، "تاأخر ���رشف فروقات رو�تب 
�سهد�ء �لعمليات �الرهابية من �جلي�ش و�ل�رشطة و�حل�سد �ل�سعبي الأ�رشهم �ىل 
تاأخر �ر�سال قو�ئم �سحة �ل�سدور وك�سوفات ��سمائهم من قبل هيئة �لتقاعد 

�لوطنية" .
و�و�س��ح �ملكت��ب، �ن "�مل���رشف جهة تنفيذي��ة يف �رشف فروق��ات رو�تب 
�ل�سه��د�ء بعد و�سول قو�ئم و�سكوك وك�سوفات با�سمائهم من قبل �لهيئة �ىل 
ف��روع �مل���رشف"، مبينا �أن "�لتاأخر �لذي ح�س��ل يف عدم �رشف فروقاتهم 
�لتقاعدي��ة تتحمل��ه �لهيئة".و�أ�س��ار �إىل، �أن "�مل���رشف خاط��ب �لهيئ��ة عدة 
م��ر�ت لغر�ش �ر�س��ال �لك�سوفات لكن �لهيئ��ة تاأخ��رت يف �ر�سالها، ومن ثم 
ف��ان �مل���رشف يقدر �سعور ����رش �ل�سهد�ء وملتزم ب���رشف م�ستحقاتهم حال 

ورودها من �لهيئة"

نفت جلنة �القت�ساد و�ال�ستثمار يف جمل�ش �لنو�ب، �لثالثاء، �سعف �حلكومة 
لعدم �قر�رها �ملو�زنة ب�سكل كامل .

وقالت ع�سو �للجنة جنيبة جنيب يف ت�رشيح ل�»�جلورنال نيوز« ، "�ملو�زنة 
�لتكميلي��ة جاءت نتيجة لزيادة �أ�سعار �لنفط ووجود ��ستحقاقات كان يجب 
دفعه��ا للمقاول��ني و�لفالح��ني من قب��ل �حلكوم��ة �إ�ساف��ة �ىل �ر�سالها �ىل 

�لربملان الإقر�رها وفق �ملادة �لثانية من �ملو�زنة �الحتادية ".
و�أ�ساف��ت جني��ب  �أن" معدالت �لنفط لالأ�سهر �لقادم��ة �حت�سبت ب�سعر 44.6 
دوالر، ولك��ن يف 2018 بالتاأكي��د �ستختل��ف �لتقدي��ر�ت ن�سب��ة �ىل زي��ادة 
�الإنت��اج و�لت�سدي��ر، �م��ا �أ�سع��ار �لنف��ط ح�سب �لتوقع��ات يف �لع��ام �ملقبل 

ف�ستك��ون 45 دوالر�ً  للربمي��ل".
وبخ�سو�ش ن�سب �لعجز د�خل �ملو�زنة ، �أكدت جنيب وجود عجز يف �ملو�زنة 

لكنها رجحت "معاجلتها عن طريق �لقرو�ش �لد�خلية و�خلارجية".

نفى �ملتحدث با�سم حكومة �إقليم كرد�ستان �سفني دزي، ��ستيالء تركيا على 
عائد�ت نفط �الإقليم، يف حني عز� �أ�سباب تاأخر و�سول �الأمو�ل �إىل خلل فني 

متت معاجلته.
وقال دزي يف بيان �إن"عدة و�سائل �عالمية ن�رشت �أخبار� مفربكة تفيد باأن 
تركي��ا ��ستولت على �لعائد�ت �ملالية لنفط �قليم كرد�ستان الأ�سباب �سيا�سية 
ومنع��ت حتويل تل��ك �الأمو�ل �ىل �قلي��م كرد�ستان"، مبين��ا �ن "تلك �الخبار 

عارية عن �ل�سحة". 
و�أو�س��ح دزي �أن "�سبب تاأخر و�سول �الأم��و�ل لعدة �أيام يعود �ىل خلل فني 
ب��ني �مل�رشف �مل�سدر و�مل�رشف �ملت�سل��م"، موؤكد� �أنه "متت معاجلة �خللل 

ويتم حاليا حتويل �الأمو�ل بني �مل�رشفني ب�سكل منتظم".
وكان��ت و�سائ��ل �إعالمية كردية ن���رشت معلومات تفيد ب��اأن تركيا ��ستولت 
عل��ى �لعائد�ت �ملالية لنفط �قليم كرد�ستان الأ�سباب �سيا�سية تتعلق باإعالن 

�قليم كرد�ستان �إجر�ء �ال�ستفتاء.
يذك��ر �ن حكوم��ة �إقلي��م كرد�ستان �أعلن��ت ت�سدير نفطها ب�س��كل م�ستقل يف 
�الأول م��ن �سهر متوز 2015، ودعا رئي�ش حكومة �إقليم كرد�ستان نيجرفان 
�لبارز�ين �إىل �إبر�م �إتفاقية جديدة بني بغد�د و�أربيل ب�سبب عدم �إر�سال بغد�د 

�مل�ستحقات �ملالية لالإقليم مقابل كميات �لنفط �لتي مت ت�سديرها.

�فتتح��ت �رشك��ة تعبئ��ة �لغاز معم��اًل لتعبئ��ة �أ�سطو�ن��ات �لغ��از �ل�سائل يف 
حمافظة مي�سان، وفق بيان لوز�رة �لنفط.

و�أو�سح �ملدير �لعام لل�رشكة، �أن �ملعمل يعمل بطاقة �إنتاجية ت�سل �إىل 1.2 
�ألف �أ�سطو�نة يف �ل�ساعة، بح�سب �لبيان.

و�و�س��ح عل��ي جب��ري، �أن �ل�رشك��ة تخط��ط للتو�س��ع مبعامله��ا يف جمي��ع 
�ملحافظات، الفتًا �لنظر �إىل �أن �ملعمل �سيوؤمن �ال�ستهالك �ملحلي للمحافظة 

و�ملناطق �ملجاورة من ��سطو�نات �لغاز �ل�سائل.
وكان��ت �لوز�رة ط��ورت يف بد�ية �ل�سه��ر �جلاري �أول بئ��ر يف حقل �حلويزة 

�حلدودي مبحافظة مي�سان �لعر�قية على �حلدود مع �إير�ن.

  �أعل��ن وزي��ر �لتخطيط �سلمان �جلميل��ي، �أن مهمة �إعمار 
�ملناط��ق �ملت���رشرة ب�سب��ب �الإره��اب لن تك��ون �سهلة، 
مبين��ًا �أن، حج��م �ل���رشر يف �لبنى �لتحتي��ة وموؤ�س�سات 

�لدول��ة بل��غ 48 تريلي��ون دين��ار.
 وقال �جلميلي يف بيان �إن "�لذي حتقق من �نت�سار على 
تنظيم د�ع�ش �الإرهابي، مل يكن هينًا، ومل يكن ثمنه قلياًل، 
لذل��ك فان �ملهمة �ملقبلة لن��ا جميعا لن تكون ��سهل من 
مهم��ة حتقيق �لن���رش ، �ن مل تكن ��سعب منها ، فاملهمة 

ه��ي كيف لنا �ن نحافظ على هذ� �لن�رش؟ وكيف �سيكون 
باإمكاننا �ن نعيد بناء مدننا �لتي خربها �ال�رش�ر لنم�سح 
عنه��ا تلك �الثار �ملقيتة �لتي �سببها لها �الرهاب". و�قر 
�جلميل��ي بان "�ملهمة لي�س��ت �سهلة على �الطالق ، ولكن 
باإمي��ان كبري وبقناعة ر��سخة ، �قول �ن �لعر�قيني �لذين 
حققو� �لن�رش مبعناه �حلقيقي قادرون على �مل�سي قدما 
يف تر�سي��خ ه��ذ� �لن�رش و�ل�رشوع بعملي��ة �عادة �العمار 
و�لبن��اء". و�أ�س��ار �إىل �أن��ه "عندم��ا نتح��دث ع��ن �ع��ادة 
�العم��ار و�لبن��اء، فاإننا ندرك متاما حقيق��ة مفادها �ن 
�لع��ر�ق من �ق�ساه �إىل �ق�ساه ق��د تاأثر ب�سظايا �الرهاب 

وبدرج��ات متفاوت��ة ، ف��ان كان��ت حمافظ��ات نين��وى 
و�س��الح �لدي��ن و�الأنبار وبع�ش �الج��ز�ء من حمافظات 
دي��اىل وكرك��وك وبغ��د�د وبابل ق��د تعر�س��ت لالحتالل 
�ملبا���رش من قبل فلول د�ع�ش، ف��اإن حمافظاتنا �الخرى 
مل تكن مبناأى عن �لعمليات �الرهابية �لتي طالت جميع 
حمافظاتن��ا، فكان من نتائج تلك �لعمليات �ن بلغ حجم 
�لدم��ار �ل��ذي حلق بالبن��ى �لتحتي��ة وموؤ�س�س��ات �لدولة 
نح��و 42 تريليون دين��ار، ف�ساًل عن �ال���رش�ر �جل�سيمة 
�لتي تعر�ش له��ا �ملو�طنون بنحو مبا�رش وهي ��سعاف 
م�ساعف��ة ملا تعر�ست له �ملوؤ�س�س��ات �حلكومية". و�سدد 

عل��ى �أن��ه "ب�سبب حج��م �لدم��ار �لكبري �ل��ذي تعر�ش له 
�لع��ر�ق ال�سيم��ا �ملحافظ��ات �لت��ي �حتلها د�ع���ش، فقد 
حر�سن��ا على و�سع خطة وطنية الإعادة �العمار، وقبلها 
خط��ة �عادة �ال�ستق��ر�ر �لت��ي ت�سمنت عملي��ات �الغاثة 
و�الإي��و�ء �لعاجل و�ملوؤق��ت للنازحني، ث��م مرحلة �عادة 
�لعو�ئ��ل �لت��ي تت�سم��ن توف��ري �مل�ستلزم��ات �ال�سا�سي��ة 
للحياة )�لغذ�ء – �ملاء – �لكهرباء – فتح �لطرق – �ز�لة 
�ملخلف��ات(، وقد جنحت �حلكوم��ة �إىل حد كبري يف تنفيذ 
ه��ذه �خلطة بلحاظ �لع��ودة �لكب��رية للنازحني يف �غلب 

�ملناطق �لتي مت حتريرها".

�أو�س��ى �لفريق �ملركزي �لتابع  لهيئة �لنز�هة و�لذي قام 
بزيارة �ىل دو�ئر ومفا�سل وز�رة �ملالية ب�رشورة �يجاد 
�لي��ة للتن�سيق ب��ني �لهيئة �لعامة لل�رش�ئ��ب وبني وز�رة 
�لتجارة ملعاجلة �مل�ساكل و�ملعوقات فيما يخ�ش حتديد 
هوية �ملكلفني و�لتحا�سب �ل�رشيبي مبا ي�سهم يف تعزيز 

�ملو�رد �ملالية.

وذك��ر بي��ان �سادر ع��ن هيئ��ة �لنز�ه��ة �ن �لتقرير �لذي 
�ع��ده �لفري��ق ر�س��د ع��دة مالحظات عل��ى عم��ل �لهيئة 
�لعام��ة لل�رش�ئ��ب /�ملقر �لعام  مل تت��م معاجلتها ، على 
�لرغ��م م��ن تاأكيدها ، منها ع��دم �سمول جمي��ع �ملناطق 
بالتغطية و�مل�سح لغر�ش فر�ش �ل�رش�ئب على �ملكلفني 
و�سعف دور ق�سم �لرقابة ، عدم �لتعاون من قبل �رشكات 
�الت�س��ال م��ع �لوح��د�ت �ل�رشيبية ، با�ستثن��اء �رشكتني 
وقي��ام ���رشكات �النرتنيت بحج��ب �ملعلومات عن حجم 

�الي��ر�د �ملتحقق لها.  �لفريق �لذي يت��وىل متابعة تنفيذ 
خمرجات �لفرق �لتفتي�سية �جلو�لة �لتي �لفتها �لهيئة يف 
وقت �ساب��ق ملتابعة ومعرفة م�ست��وى �خلدمات �ملقدمة 
للمو�طن��ني ، و�لتو�سي��ات �ملقرتح��ة ب�س��اأن معاجلته��ا 
بالتن�سي��ق م��ع وز�رة �ملالي��ة ، وقف مع م�س��وؤيل  �لهيئة 
�لعام��ة للكم��ارك عل��ى �سبه��ات ف�س��اد  يف عملية تويل 
�ملنا�س��ب يف �ملناف��ذ �حلدودي��ة وخمالف��ة للتعليم��ات 
و�ل�سو�ب��ط  �ملح��ددة لتويل �ملنا�سب ،�لت��ي تق�سي باأن 

تك��ون مدة ت�سن��م �ملن�س��ب ل�سن��ة و�حدة فق��ط، مو�سيا 
باتخ��اذ �الج��ر�ء�ت �لالزم��ة و�ل�رشيع��ة من قب��ل مكتب 

�ملفت�ش �لعام .
وبخ�سو���ش ع��دم وج��ود موظ��ف كم��ارك يف �سال��ة 
�مل�سافري��ن �خلا�س��ة مبجل���ش �ل��وزر�ء يف مط��ار بغد�د 
�ل��دويل �حال �لفريق �ملركزي �ملو�سوع �ىل مكتب �ل�سيد 
رئي���ش �لوزر�ء �ملحرتم و�المانة �لعامة للمجل�ش التخاذ 

�لالزم و�إعالم �لهيئة.
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