
لبحث  درا�سات  حاليًا  تقّيم  اأنها  املالية  وزارة  اكدت 
امكانية توزيع الراوتب على املتقاعدين �سهريا بدال عن 

كل �سهرين.
ت�رصيح  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  يف  رف��ي��ع  م�سدر  وق���ال 
ل�»اجلورنال  «  االثنني، اإن "وزارة املالية قامت بت�سكيل 
جلنة خمت�سة لبحث ودرا�سة اآلية توزيع رواتب املوظفني 
�سهريًا بدال عن كل �سهرين، م�ستدركًا بالقول حتى االن 

مل يحدد بعد ال�سقف الزمني للبدء بتطبيق هذه االآلية". 
ونفى امل�سدر ما تردد من انباء تتعلق باإفال�س �سندوق 

التقاعد، م�سرياً اىل انه 
التوجد اي ازمة مالية يف ال�سندوق".

ما  املايل  الر�سيد  من  لديه  ال�سندوق  اأن  امل�سدر  واأكد 
يكفي ل�سد احتياجات املتقاعدين من الرواتب".

الكرد�ستاين" ،اأحمد  "الوطني  التحالف  يف  النائب  واأكد 
البيانات  على  احل�سول  م��ن  "البد  اأن��ه  ر�سيد،  حمه 
يف  امل��وج��ودة  االم��وال  ان  وه��ل  الدقيقة  واملعلومات 

�سندوق التقاعد كافية ل�سد حاجة املتقاعدين؟
واأ�ساف ر�سيد يف ت�رصيح ل�»اجلورنال«  
االن  حتى  االثنني، 

اللجنة املالية بيانات دقيقة، ومن ثم مل  ال توجد لدى 
تطالب بها مدير الهيئة العامة للتقاعد". 

معدل  زي���ادة  ه��و  ال�سندوق  يعانيه  "ما  اأن  واأك���د  
اإليه"،  ال���واردة  االأم���وال  قلة  مقابل  اخلارجة  االأم���وال 
غري  لالأ�سخا�س  الرواتب  دفع  باإلغاء  احلكومة  مطالبًا 
امل�ستحقات  على  احل�سول  اآليات  وتعديل  امل�ستحقني، 

التقاعدية".
واو�سح، اإن" جمل�س النواب ورئا�سة الوزراء �سددتا اأكرث 
امل�سا�س  احمر" الميكن  "خط  الرواتب  اأن  على  مرة  من 

بها باي حال من االحوال". 
وحذرت جلان نيابية من اإفال�س �سندوق التقاعد العام 
يف حال عدم اتخاذ اإجراءات �رصيعة حلل امل�ساكل التي 

يعانيها ال�سندوق.
ال��وزراء  جمل�س  ان  النيابية  الربملانية  اللجنة  واك��دت 
الف�سل  خ��الل  ال��ع��ام  التقاعد  ق��ان��ون  ار���س��ال  يعتزم 
الت�رصيعي احلايل اىل الربملان بعد اإ�سافة فقرة القطاع 

اخلا�س اليه.
وقال ع�سو اللجنة جبار العبادي، ل� »اجلورنال  «،ان” 
املعلومات التي و�سلت الينا من احلكومة تفيد بان ما 
م�ساكل  هي  الربملان  اىل  التقاعد  قانون  ار�سال  يوؤخر 
قد  وه��ذا  وتدقيقه  الدولة  �سورى  مبجل�س  تتعلق  فنية 
ار�سال  تعتزم  احلكومة  ان”  اىل  م�سريا   ، وقتًا   تطلب 
اجلديدة  ب�سيغته  التقاعد  قانون 
ال��ربمل��ان  اىل 

و�سمول  اليه  اخلا�س  القطاع  مادة  اإ�سافة  بعد  قريبا 
العاملني فيه بالراتب التقاعدي”.

العمر  تقليل  اقرتحت  املالية  اللجنة   ” ان  واأ���س��اف، 
التقاعدي من 63 اىل 60 �سنة مع ال�سماح لالأفراد الذين 
يريدون احل�سول على التقاعد ب�سكل مبكر ب�رصاء �سنوات 
اخلدمة قبل خم�س �سنوات”، م�سريا اىل ان” تفعيل هذه 
اخلا�سية يقلل من الرتهل يف موؤ�س�سات الدولة وي�سمح 

بوظائف جديدة من الدرجة الثامنة”.
النيابية حما�سن حمدون،  املالية  اللجنة  واأعلنت ع�سو 
�سن  بتقليل  مقرتحا  جلنتها  تقدمي  املا�سي،  اجلمعة 
اخلدمة  مدة  ب�رصاء  وذلك  �سنة   45 اىل   50 التقاعد من 
املتبقية من قبل املوظف، م�سرية اىل اأن هذا املقرتح مل 

يتم الت�سويت عليه داخل اللجنة حتى االآن.
وقالت حمدون يف حديث �سحفي اإنه "بالن�سبة لقانون 
الت�سويت عليه،  يتم  االن مل  فاإنه حتى  التقاعد املوحد 
الهيئة  مع  املالية  اللجنة  قبل  من  درا�سة  هناك  لكن 
العامة للتقاعد متثلت بتقدمي عدة مقرتحات"، مبينة اأن 
من هذه املقرتحات، هي تقليل �سنوات التقاعد من 50 
45 �سنة مع �رصاء املدة املتبقية من قبل املوظف،  اىل 
عاما   12 خدمة  لديهم  الذين  للموظفني  ميكن  وكذلك 
�رصاء خدمتهم املتبقية او دفع قيمة %25 من الرواتب 

التقاعدية ملدة ثالث �سنوات".
واأ�سافت حمدون، اأن "هذه املقرتحات مل يتم الت�سويت 
لدينا  الن  االآن،  حتى  املالية  اللجنة  داخ��ل  عليها 
الت�سويت  "بعد  انه  اىل  م�سرية  اخرى"،  اجتماعات 
القرار  �سنتخذ  امل��وازن��ة  على 
داخ���������ل 

على  تعر�س  ثم  وم��ن  املقرتحات  ه��ذه  ب�ساأن  اللجنة 
النواب من اجل املوافقة عليها".

 ،)2016 ني�سان   19( يف  وافق،  ال��وزراء  جمل�س  وكان 
التقاعد  لقانون  الثاين  التعديل  قانون  م�رصوع  على 
اىل  مبا�رصة  واإحالته   ،2014 ل�سنة   )9( رقم  املوحد 

جمل�س النواب.
املا�سي  �سباط  من   12 يف  �سحبت  احلكومة  ان  يذكر 
م�رصوع تعديل  قانون التقاعد، وبطلب من وزارة العمل 
اخلا�س  القطاع  �سمول  بغية  االجتماعية  وال�سوؤون 

بالرواتب التقاعدية.
قد  كانت  النيابية،   االقت�سادية  اللجنة  ان   اىل  وي�سار 
ال�سنوات  خ��الل  التقاعد  �سندوق  افال�س  من  ح��ذرت 
املقبلة نتيجة احالة االآالف من اال�سخا�س على التقاعد 

من دون ان يدفعوا ا�سرتكات التقاعد. 
وقالت ع�سو اللجنة االقت�سادية النيابية، جنيبة جنيب 
يف حديث  �سحفي "  اإن تقارير البنك الدويل و�سندوق 
اأخرياً  وحّذرا  واقعية،  درا�سات  على  مبنية  الدويل  النقد 
ب�سبب  ال�سنوات املقبلة  التقاعد يف  افال�س �سندوق  من 
ال�سيا�سات احلكومية التي احالت االالف من اال�سخا�س 

على التقاعد من دون اأن يدفعوا ا�سرتكات ال�سندوق".
مع من خالل ا�سرتكات  واأ�سافت اأن "اموال ال�سندوق تجُ
باال�سافة  موظف  كل  من   10٪ تبلغ  التي  املوظفني 
يدفعها  التي  االم��وال  من   ٪١٥ تدفع  احلكومة  اأن  اإىل 
�سندوق التقاعد"، مبينة اأن "اموال التقاعد تبلغ نحو ٥ 

تريليونات دينار". 
الدوليني  والبنك  النقد  "�سندوق  اأن  اإىل  االنتباه  ولفتت 
املتقاعدين  تدقيق  ب�رصورة  العراقية  احلكومة  طالبا 

وك�سف الذين يتقا�سون اأكرث من راتب " .  

الصناعات الكيمياوية تفاجئ 
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اقتصاديات العراق صندوق التقاعد ليس مفلسًا..

 المالية تدرس صرف رواتب المتقاعدين شهريًا بدال عن كل شهرين 
بغداد -  فادية حكمت 

هل ترجح االحتياطيات االجنبية 

   كفة قطر في األزمة الخليجية؟

تباين بشأن النمو االقتصادي بين 

فريق ترامب وخبراء أميركيين

الرافدين يقرر إلغاء فقرة من شروط 
قروض األطباء

 نسب الفقر والبطالة.. المثنى أوال بامتياز

تخصيص 500 مليار دينار لشراء الوقود 
للمحطات الكهربائية 

اأك��د �سندوق اال�سكان التابع ل��وزارة االعمار واال�سكان االثن��ني ، ا�ستمراره 
بتوزي��ع القرو���س اخلا�سة ببناء املن��ازل، م�س��ريا اىل ان القرو�س اخلا�سة 

ب�رصاء وحدات �سكنية قد نفدت.
 وق��ال مدي��ر ال�سن��دوق العام به��اء الدين م�سطف��ى يف حدي��ث �سحفي اإن 
"ال�سندوق م�ستمر يف توزيع قرو�س البناء البالغة 35 مليونا لبناء وحدة 

�سكنية يف بغداد و30 مليون دينار يف املحافظات".
 وا�ساف ان " �رصوط القرو�س هو ان تكون امل�ساحة 100 مرت مربع للقطعة 
وان تك��ون ذات �سن��د م�ستقل من دائ��رة العقاري ف�سال ع��ن �سمان ملوظف 

يكون راتبه اال�سمي �سعف مبلغ  الت�سديد ال�سهري للقر�س".
 وتاب��ع م�سطف��ى ان " ال�سندوق انهى اقرا�س مبلغ )50 مليون( التي كانت 
�سم��ن مبادرة احلكومة مبلغ )850( ملي��ار دينار لدعم اال�سكان يف العراق 

والتي ب�سمنها توزيع قرو�س ل�رصاء وحدات �سكنية ا�ستثمارية".

قرر م�رصف الرافدي��ن، االثنني، اإلغاء فقرة يف �رصوط منح قرو�س االطباء، 
م�سريا اىل انه �سيتم ا�ستيفاء %2 كعمولة ادارية للقر�س.

وق��ال املكت��ب االعالمي للم���رصف يف بيان �سحفي  انه "ق��رر الغاء ك�سف 
�سعب��ة اال�ستعالم��ات االئتماني��ة عل��ى موج��ودات واحتياج��ات العيادة او 
ال�سيدلي��ة يف من��ح قرو�س ل�رصيح��ة االطباء مبختل��ف تخ�س�ساتهم والتي 
ت�س��ل اإىل 75 ملي��ون دين��ار" وا�س��اف ان "امل���رصف اعل��ن ا�ستيفاء 2% 
عمولة ادارية للقر�س" . وكان م�رصف الرافدين با�رص يف عام 2016 مبنح 
قرو���س لالطب��اء وال�سيادل��ة ومبقدار ال يزي��د على 75 ملي��ون دينار وفق 

�رصوط و�سوابط معينة. 

 انتق��د جمل���س حمافظ��ة املثنى، احلكوم��ة املركزية لع��دم تقدميها اي دعم 
مايل للمحافظة خالل املدة املا�سية، موؤكداً ان املحافظة التي ال متتلك اي 
موارد حملية حتتاج اىل الكثري من التخ�سي�سات للنهو�س بواقعها اخلدمي 
والعم��راين. وق��ال رئي���س املجل�س حاك��م اليا�رصي يف ت�رصي��ح �سحفي ان 
" احلكوم��ة املركزي��ة مل تب��د اأي تعاون مع احلكوم��ة املحلية ومل ت�سعفها 
باالأم��وال املخ�س�س��ة لها، مبينًا ان املثنى التي حتت��ل ال�سدارة يف ارتفاع 
ن�سب الفقر والبطالة حتتاج اىل الكثري من الدعم املايل للنهو�س بقطاعاتها 

اخلدمية والعمرانية.
واأ�س��اف اليا���رصي ان" الكثري من املحافظات لديها م��وارد خا�سة ميكنها 
�س��د حاجتها حلني عب��ور االزمة املالي��ة واإدارة �سوؤونها، االم��ر الذي يدعو 
احلكوم��ة املركزي��ة اىل التعام��ل بعدالة على ح��د و�سف��ه يف م�ساألة توزيع 

التخ�سي�سات" . 

اأعلن��ت اللجنة املالية النيابية، االثنني، تخ�سي���س مبلغ 500 مليار دينار 
لوزارة الكهرباء لغر�س �رصاء وقود للمحطات الكهربائية. 

وق��ال ع�سو اللجن��ة املالية النيابي��ة، م�سعود حيدر يف حدي��ث �سحفي  اإن 
"املوازن��ة التكميلي��ة لع��ام 2017 ت�سمنت تخ�سي�س مبل��غ 500  مليار 
دين��ار ل��وزارة الكهرباء لغر�س ���رصاء الوقود ملحطات الكهرب��اء ، مبينا اأن 

هذه املبالغ �ست�سهم يف ت�سغيل املحطات وعدم ايقافها".
واأ�س��اف اأن "املوازنة التكميلية ت�سمن��ت �سقني االول ت�سغيلي الذي ت�سمن 
تخ�سي���س مبال��غ لوزارة ال�سح��ة واحل�سد ال�سعبي ودف��ع رواتب املوظفني، 
وال�س��ق الث��اين ا�ستثم��اري خ�س�س��ت فيه مبال��غ الإعمار املناط��ق املحررة 

واعادة النازحني". 
اأعلن��ت جلن��ة اخلدمات النيابي��ة، االثن��ني، اأن امل�ساعدات 
املالي��ة الت��ي تقدم��ت به��ا ال��دول ال�سديقة للع��راق غري 
كافية العمار املناطق املت�رصرة ب�سبب احلرب مع تنظيم 

"داع�س" االرهابي. 
وق��ال رئي�س جلنة اخلدمات النيابي��ة، ناظم ال�ساعدي يف 
حدي��ث �سحف��ي  اإن "الع��راق تعر���س اىل ا�رص���س هجمة 
ارهابي��ة ت�سبب��ت بدم��ار كب��ري للم��دن"، م�سيف��ا اأن "ما 
تقدم��ت ب��ه دول �سديق��ة مب�ساع��دات مالي��ة غ��ري كافية 

العم��ار اال�رصار يف تلك املدن". واأو�س��ح اأن "العراق يف 
ظل االزمة املالية التي مير بها من غري املمكن ان يبا�رص 

اإعمار تلك املدن ما مل تكن هنالك م�ساعدات خارجية".
ولف��ت ال�ساع��دي النظ��ر اإىل اأن "على احلكوم��ة واجلهات 
املخت�س��ة ح�رص اال���رصار ب�سكل مهني حت��ى تتمكن من 
و�س��ع خطة اإعمار حقيقية وو�س��ع التوقيتات ال�سحيحة 

للبدء بتلك امل�ساريع بنحو ي�ساعد على امتامها".
وناق�ست وزي��رة االأعمار واالإ�س��كان والبلديات واالإ�سغال 
العام��ة اآن ناف��ع اأو�سي مع فري��ق عملي��ات البنك الدويل 
معوق��ات واآليات تنفيذ بنود القر���س الطارئ الذي قدمه 

البن��ك للع��راق الإع��ادة اإعم��ار املناطق املح��ررة واعطاء 
ال��دور االكرب ل�رصكات ال��وزارة يف التنفيذ واال�رصاف على 

امل�ساريع املمولة من القر�س.
وذك��ر املرك��ز االإعالم��ي يف ال��وزارة 'ان ذل��ك جاء خالل 
االجتم��اع الذي راأ�سته الوزي��رة وبح�سور رئي�س �سندوق 
اعادة اعم��ار املناطق املح��ررة م�سطف��ى الهيتي ومدير 
عملي��ات البنك ال��دويل )ابراهم الدج��اين( والوفد املرافق 
له وممثل عن االمان��ة العامة ملجل�س الوزراء، ا�سافة اىل 
ممثل��ي عدد من الوزارات التي لديها م�ساريع يف املناطق 
املحررة والتي مت��ت احالتها اىل التنفيذ من قبل �رصكات 

الوزارة. وبينت نافع اأن لدى الوزارة �رصكات ر�سينة ذات 
خ��ربة يف جمال ت�سيي��د البنى التحتي��ة ال�سيما يف قطاع 
الطرق واجل�سور واملاء واملجاري واملباين العامة والدور 

متتد اىل �سنني طويلة.
م��ن جانبه اكد مدير فريق عملي��ات البنك الدويل، حر�س 
البنك على تنفيذ بنود القر�س الطارئ بن�سبة %100 مع 
نهاي��ة العام احلايل، معربا ع��ن امله يف تاليف املعوقات 
التي اأخرت �رصف االموال خالل اال�سهر املا�سية ل�سمان 
ان�سيابية �رصف االموال واال�ستعجال يف تقدمي امل�ساعدة 

لل�سكان يف املناطق املحررة.

اعلن ع�س��و اللجنة املالية النائب هيث��م اجلبوري، االثنني، 
ان تعدي��ل املوازن��ة ت�سم��ن مناقل��ة 30 ملي��ار دين��ار من 
خم�س�سات جمل�س النواب اىل رواتب احل�سد واإعمار الكرادة.
وقال اجلبوري ان "قانون تعديل قانون املوازنة االحتادية 
2017 الذي مت اقراره اليوم ت�سمن مناقلة مبلغ 30 مليار 
دين��ار من تخ�سي�س��ات جمل�س الن��واب اىل رواتب منت�سبي 

احل�سد ال�سعبي". وتابع ان "خم�سة مليارات من هذه املبالغ 
�ستخ�س���س المان��ة بغداد العم��ار منطقة الك��رادة، ا�سافة 
اىل تخ�سي�س مبال��غ ل وزارة ال�سحة ل�رصاء االدوية وتوزيع 
ا�ستحقاق��ات الفالح��ني ". يذك��ر ان جمل���س الن��واب �سوت 
خ��الل جل�سته التي عق��دت  يوم االثنني املواف��ق ال�24 من 
مت��وز احلايل، على م���رصوع قانون املوازن��ة املعدلة للعام 
2017. وكان النائ��ب ع��ن كتلة املواطن حمم��د اللكا�س،قد 
اف��اد اأن احلكوم��ة االحتادي��ة ملزمة برفع روات��ب منت�سبي 

احل�س��د ال�سعب��ي اأ�س��وة بالق��وات االأمني��ة بح�س��ب م��ا ج��اء 
يف قان��ون موازن��ة 2017، م�س��ريا اىل تخ�سي���س مبال��غ 
كافي��ة ل�سم��ان حتقيق تلك الزيادة. وق��ال النائب يف بيان 
لكتلت��ه، " ان املوازن��ة تت�سم��ن تخ�سي���س نح��و ترلي��وين 
دين��ار كمخ�س�س��ات ت�سغيلية للح�س��د ال�سعب��ي اإ�سافة اىل 
تخ�سي���س 60 باملئة من ا�ستقط��اع رواتب املوظفني الذي 
اأقر بن�سبة . واأ�سار اإىل" ان اأفراد احل�سد هم اأفراد قوة ر�سمية 
كباقي القوات بع��د م�سادقة رئا�سة اجلمهورية على قانون 

احل�سد ويف حال عدم التزام احلكومة بتوفري املبالغ �سيكون 
من حق القوات مقا�ساة احلكومة لدى املحكمة االحتادية".
 وج��اء يف املادة 34 من قانون املوازنة اأن "ن�سبة 4.8% 
ت�ستقطع من جمموع الرواتب واملخ�س�سات جلميع موظفي 
الدول��ة والقطاع الع��ام واملتقاعدين كافة ل�س��د احتياجات 
الدولة من نفقات احل�س��د ال�سعبي واغاثة النازحني وغريها 
املوازن��ة  �سم��ن  املر�س��دة  التخ�سي�س��ات  �سم��ن  وم��ن 

االحتادية لل�سنة احلالية".

مساع حكومية لزيادة قروض 
البنك الدولي إلعادة إعمار المناطق المحررة 

مناقلة 30 مليار دينار إلى رواتب الحشد وإعمار الكرادة 

صندوق اإلسكان يؤكد استمراره بمنح 
قروض البناء
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األجنبية بالدينار
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