
�إن  منعم  عمار  �لعمل  وز�رة  با�سم  �ملتحدث  ق��ال 
يف  معتمد  �الجتماعي  و�ل�سمان  �لتقاعد  "قانون 

�لعر�ق منذ �سبعينات �لقرن �ملا�سي" .
و�أ�ساف منعم يف ت�رصيح ل�»�جلورنال«، �أن "�لقانون 
�مُلقّر �سابقا مل يعد بامكانه تلبية �حتياجات �ملوظفني 
�لعامل  يف  �حلا�سل  للتطور  مو�كب  وغري  �لقطاع  يف 
�لقطاع  يف  و�ملوظفني  �لعاملني  حقوق  حيث  من 
لتعديالت  تعر�ض  �لقانون  �ن  �ىل  م�سري�   ، �خلا�ض 
م�سودة  و�سع  مبينا  ينفع،  ال  قانونا  ماجعله  كثرية 
لقانون جديد يعمل على منح ر�تب تقاعدي للموظف 
يف �لقطاع �خلا�ض ��سوة بنظريه يف �لقطاع �لعام ". 
هي  �الجتماعي  و�ل�سمان  �لتقاعد  د�ئرة  �أن"  وتابع 
�ملعنية بتوجه �ل�رصكات يف �لقطاع �خلا�ض لتاأمني 
يف  �سخ�ض  �لف    220 حاليا  منلك  ونحن  موظفيها 
�ن  �ىل  �لنظر  ، الفتًا  تقاعديا  موؤمن  �خلا�ض  �لقطاع 
جميع �ل�رصكات ال متنح �و جتدد �جاز�تها �ذ� ال ت�سجل 
يف د�ئرة �ل�سمان و�لتقاعد �الجتماعي" . و�أ�سار �ىل 
%17 ي�ستقطع  �ن �ل�سمان يكون 
م���ن   5%

و�حلكومة  �لعمل،  رب  من  ي�ستقطع  و12%  �ملوظف 
و�ل�سمان  �لتقاعد  �سندوقي  توحيد  نحو  تتوجه 
�لقطاع  يف  للموظفني  �لتقاعد  و�سندوق  �الجتماعي 
من  �النتقال  يف  �ن�سيابية  هناك  تكون  كي  �لعام 
توحيد  هناك  �ن  مبينا  �لعام،  �ىل  �خلا�ض  �لقطاع 
وغريها".  و�الج��از�ت  و�ل�سحة  �المومة  �جاز�ت  يف 
وقالت �حلكومة �ملركزية، ،  �نها �قرت م�رصوع قانون 
ي�سمن �سمول �لعاملني يف �لقطاع �خلا�ض بال�سمان 
�حلديثي  �سعد  و�أو�سح  �لتقاعد.  وحقوق  �الجتماعي 
بيان  يف  للعبادي  �العالمي  �ملكتب  با�سم  �ملتحدث 
�أقر م�رصوع  �لوزر�ء  "جمل�ض  �أن   ،" " �جلورنال  تلقته 
قانون �لتاأمينات �الجتماعية �لذي �سي�سهم يف تاأمني 
�ىل  و�سيوؤدي  باأحكامه  للم�سمولني  �لكرمي  �لعي�ض 
م�ساحة  وزي��ادة  �الجتماعية  �حلماية  مظلة  تو�سيع 
و��ساف  �الجتماعي".  بال�سمان  �مل�سمولني  و�أعد�د 
�لعاملني  �أمام  �الأبو�ب م�رصعة  "�سيفتح  �ن �مل�رصوع 
يف  للدخول  �حلرة  �ملهن  وذوي  �خلا�ض  �لقطاع  يف 
�رص�ئح  و�سمول  �الجتماعي  �ل�سمان  منظومة  �إطار 
�ل�سمان  وت��وف��ري  �سعيفة  عمالية  وف��ئ��ات  ج��دي��دة 
�لذي  �الأمر  الأ�رصها  �مل�ستقبل  وتاأمني  لها  �ملنا�سب 
 ، �حلديثي  وتابع  �الجتماعي".  �لتكافل  قيم  يدعم 
"كذلك �سي�سمن م�رصوع هذ� �لقانون بيئة منا�سبة 
وحماية  �ملالية  لال�ستد�مة 
�الأج��ي��ال 

�ملتعاقبة ومبا يتو�فق مع �ملعايري �لدولية �ملعمول 
�إىل  و����س��ار  �الجتماعي".  �ل�سمان  جم��ال  يف  بها 
�لتاأمينات  قانون  م�رصوع  باإقر�رها  "�حلكومة  �أن 
�خلا�ض  �لقطاع  دور  تفعيل  تتوخى  �الجتماعية 
و�الجتماعية  �القت�سادية  مهامه  �أد�ء  من  ومتكينه 
يف حتقيق �لنمو و�النتعا�ض �القت�سادي، كما تبتغي 
�لتمهيد لالنتقال �ملتكايفء من و�ىل �لقطاعني �لعام 
و�خلا�ض من دون �أن يخ�رص �مل�ستفيد �أيا من ر�تبه �أو 
�متياز�ته حيث �ن توحيد �ملنافع و �المتياز�ت �سي�سهل 
�نتقال �لعاملني بني �لقطاعني و�سي�ساعد يف تخفيف 
�لوظائف".  توفري  بخ�سو�ض  �لدولة  على  �ل�سغط 
وبني  �ن "م�رصوع �لقانون ين�ض على �سمان �لدخل 
وخللفهم  و�خلا�ض  �لعام  �لقطاع  يف  عليهم  للموؤّمن 
و�الإ�سابة،   ، و�لعجز  �لتقاعد،  حاالت  يف  )ورثتهم(  
و�ل�سيخوخة، و�لوفاة". ولفت �لنظر �ىل �أنه "�ستوؤ�س�ض 
�لتاأمينات �الجتماعية  �لقانون هيئة  �أحكام  مبوجب 
الحت�ساب  وذل��ك  �الجتماعية  �لتاأمينات  و�سندوق 
من  ت�ستقطع  �لتي  �ال�سرت�كات  مبالغ   - و��ستيفاء 
يتقا�ساه  ما  جمموع  من   ./.7 بن�سبة   عليه  �ملوؤّمن 
بن�سبة  �لعمل  �ساحب  يتحملها  �لتي  و�مل�ساهمات   ،
ت�ساوي ما يعادل %13 من  �الأجر �ل�سهري للموؤمن 
عليهم  للموؤمن  �لتقاعدية  �حلقوق  و�رصف   - عليه 
هذ�  م�رصوع  يت�سمن  كما  �لتقاعد".  على  �ملحالني 
�الجتماعية  للتاأمينات  متعددة  ف��روع��ًا  �لقانون 
و�ل�سيخوخة،  �لتقاعد،  تاأمني  ي�سمل:  حيث 
و�لوفاة، وتاأمني �إ�سابات 

�ل�سحي  �لتاأمني  عن  ف�سال  �ملر�ض،  وتاأمني  �لعمل، 
كما  �لعاملة  للمر�أة  �المومة  تاأمني  �إىل  باالإ�سافة 
�حلديثي.    وف��ق  �لعمل،  عن  �لتعطل  �لتاأمني  ي�سمل 
�لعمل  �ساحب  يلزم  �لقانون  م�رصوع  �أن  �إىل  و��سار 
لديه  عليه  �ملوؤّمن  على  �و  عليه  ي�ستحق  ما  بت�سديد 
�نقطاع  مدة  كامل  عن  وم�ساهمات  ��سرت�كات  من 
متوقفا  �لعمل  عقد  يكون  عندما  لديه  عليه  �ملوؤّمن 
�و  �لعاملة  للمر�أة  بالن�سبة  �لو�سع  �أو  �ملر�ض  ب�سبب 
الأي �سبب �آخر م�رصوع وتعد مدة �نقطاعهم �ملذكورة 
مبثابة خدمة موؤّمن عليها، وي�سمن م�رصوع �لقانون 
للموؤمن عليه لدى �ساحب  �لوزر�ء  �قره جمل�ض  �لذي 
ثالثني  مبعدل  كامل  باأجر  مر�سية  �إج���ازة  �لعمل 
�ملوؤّمن  �لعاملة  �ملر�أة  ت�ستحق  ، كما  �ل�سنة  يوما يف 
باحلمل  �خلا�سة  �الإجازة  �لعمل  �ساحب  لدى  عليها 
�أ�سبوعا".  وين�ض م�رصوع  و�لو�سع ملدة �ربعة ع�رص 
قانون �لتاأمينات �الجتماعية على عدم �إمكانية بيع 
�أو نقل ملكية �و �إعطاء �سماحات �و �إجاز�ت �ملهن �و 
�لتاأمينات  هيئة  �أ�سعار  بعد  �إال  ت�سجيلها وجتديدها  
منها  ذمة  بر�ءة  �سهادة  على  و�حل�سول  �الجتماعية 
وتلتزم  �مل�سانع،  �أو  �ملعامل  �أو  �ل�رصكات  من  الأي 
��ستحقاق  �أي  �رصف  عن  باالمتناع  �لدو�ئر�ملالية 
تثبت  مل  ما  �مل�ستثمر  �أو  �ملتعهد  �أو  �لعمل  ل�ساحب 
�مل�سمولني  �لعمل  ��سحاب  ويلتزم  ذم��ت��ه،  ب���ر�ءة 
للهيئة  يقدمو�  باأن  �الجتماعية  �لتاأمينات  باأحكام 
�لنماذج  وف��ق  عليهم  �مل��وؤّم��ن  ع��ن  و�ف��ي��ة  بيانات 
هذه  تكون  �أن  على  �لغر�ض  لهذ�  �لهيئة  تعدها  �لتي 
بها  يحتفظون  �لتي   ل�سجالتهم  مطابقة  �لبيانات 
�ال�سرت�كات  وحت�سب  �لعمل  لقانون  طبقا 

وفقا لذلك.

حراك اقتصادي يجمع العراق 

والمملكة العربية السعودية 
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اقتصاديات العراق
العمل تلزم الشركات بتأمين موظفيها  

بعد موافقة مجلس الوزاء.. شمول القطاع الخاص بالرواتب التقاعدية 
بغداد – فادية حكمت 

االستثمار األجنبي المباشر في 

ظل مناخ االستثمار العراقي

المؤتمر الوزاري اإلقليمي ألمن الطيران 

المدني ينطلق في شرم الشيخ

األنبار: 65% نسبة البطالة بين شباب 
المحافظة 

الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي 
بعض شركات الصناعة

دع��ا وزير �خلارجية �بر�هي��م �جلعفري، �الربعاء، تركيا �ىل �مل�س��اهمة 
باعم��ار مناط��ق �ملح��ررة من �س��يطرة تنظي��م د�ع�ض �الرهاب��ي. وذكر 
�جلعفري يف موؤمتر �س��حفي م�س��رتك مع نظريه �لرتكي مولود جاوو�ض 
�وغلو، ح�رصته "�جلورنال نيوز" ، "ع�سمنا �ن تقف تركيا لدعم �القت�ساد 
لت�س��هيل عملية �لبناء وحتريك عملية �لتجارة، النه �س��يعم على �ملنطقة 
". و��سار �جلعفري، �ىل " تر�جع حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين من 
18 مليار دوالر �ىل 12 مليار�ً من عام 2014 ب�سبب م�ساكل د�ع�ض". 
م��ن جهته �ك��د �وغلو، �ن بالده �س��تدعم �لع��ر�ق باعمار مدن��ه، وزيادة 
�لتعاون �القت�س��ادي و�لتجاري و�ال�س��تفادة من �المكانات �ملوجودة.  
وو�س��ل يف وق��ت متق��دم من �لثالث��اء وزي��ر �خلارجية �لرتك��ي مولود 
جاوو�ض �وغلو بغد�د لعقد مباحثات مع �مل�س��وؤولني �لعر�قيني، على �ن 

يزور �ربيل لبحث ملف �ال�ستفتاء.

قال �ملدير �لعام ل�رصكة ت�س��ويق �لنفط ) �س��ومو ( د. فالح �لعامري �إن"  )�سومو( 
�رصكة ر�سينة وتعتمد معايري دقيقة واليتم ت�سدير �لنفط �ال مبو�فقة وزير �لنفط 
" . و�أ�س��اف �لعامري يف موؤمتر �س��حفي عقده يف مقر �رصكة ت�س��ويق �لنفط ) 
�س��ومو( وح�رصته �ل�»�جلورنال نيوز« ،�إن" كميات �ل�سحن يتم ت�سعريها وتذهب  
�مو�له��ا �ىل �س��ندوق تنمية �لع��ر�ق �ملوجود يف �مريكا واليت��م �دخال �المو�ل 
�ىل وز�رة �لنف��ط �و وز�رة �ملالي��ة  ب��ل �ن �الم��و�ل تذه��ب �ىل �س��ندوق �لتنمية 
ويتم �سحبها من قبل �لبنك �ملركزي ومن ثم تدخل للمو�زنة �الحتادية ". وتابع 
�ن " عملي��ة ت�س��دير و�دخال �الم��و�ل مر�قبة من قبل منظمة �ل�س��فافية �لدولية 
وديو�ن �لرقابة �ملالية واليوجد هناك خطاأ يف �ملعلومات �لتي تقدم من �رصكة 
�س��ومو ، م�س��ري� �ىل �ل�رصكة الت�سمح بوجود و�س��طاء يف عملية �لت�سدير وهذ� ما 
�وقعها مب�س��اكل مع جهات حكومية حتاول �ن تدخل و�س��يطا ، الفتا �لنظر �ىل 
�ن ت�سعرية �لنفط تتم عن طريق �ل�سوق �لدولية و�القليمية ك�سوق �خلليج و��سو�ق 

��سيا و�مريكا ، مبينا �ن �لعر�ق يدخل �سوق �لتجارة �لنفطية من �و�سع �بو�به. 

�علن ع�س��و جمل���ض حمافظة �النبار فهد �لر��س��د �الربعاء �ن %65 هي ن�س��بة 
�لبطال��ة ب��ني �ل�س��باب يف �ملحافظ��ة من حمل��ة �ل�س��هاد�ت و�خل��ر�ت �لعلمية 
و�ل�س��ناعية . وق��ال �لر��س��د ملر��س��ل »�جلورن��ال ني��وز« �ن" �لظ��روف �المنية 
�ل�س��عبة �لتي مرت به��ا مدن حمافظة �النبار كانت من ��س��باب �رتفاع ن�س��بة 
�لبطال��ة �ىل �ك��ر م��ن 65 % خ��الل �مل��دة �حلالية م��ع �لتدهور �القت�س��ادي 
�حلا�س��ل يف �س��عف �ملو�زن��ة �ملالي��ة لالنب��ار من ج��ر�ء �لتق�س��ف �ملايل يف 
�لعر�ق". و��ساف �ن" وجود هذه �لن�سبة �ملخيفة من �لعاطلني عن �لعمل ت�سبب 
تخوفًا من �جنر�ر �ل�س��باب �لعاطل �ىل �جلرمية وقد ي�س��تغلهم �الرهاب، ف�س��اًل 
عن هجرة عدد كبري من �خلر�ت �لعلمية و�القت�س��ادية �ىل خارج �لعر�ق خالل 
�ملدة �ملا�س��ية بحثًا عن فر�ض عمل منا�س��بة". و��س��ار �لر��س��د �ىل �ن" �حللول 
�لناجع��ة لتخفيف ن�س��بة �لبطالة تتلخ�ض باإيجاد فر�ض عمل خمتلفة لل�س��باب 
مع �ن�س��اء م�س��اريع ��س��تثمارية وخدمية و�س��ناعية ت�س��من ت�س��غيل للخر�ت 
�لفنية و�القت�س��ادية ومنها م�س��اريع �لزر�عة و��ست�سالح �ملناطق �ل�سحر�وية 

يف �النبار"

 �أعل��ن م���رصف �لر�فدي��ن، �الأربع��اء، ���رصف رو�ت��ب موظف��ي بع�ض 
�رصكات وز�رة �ل�س��ناعة و�ملعادن. وذكر �ملكتب �الإعالمي للم�رصف 
يف بيان �إن "�مل�رصف وزع رو�تب موظفي وز�رة �ل�س��ناعة و�ملعادن 
)م�سنع �لقطنية - �رصكة �لفار�ض �لعامة - �ل�رصكة �لعامة لل�سناعات 
�لهيدروليكي��ة(". و�و�س��ح �ملكت��ب، �أن "�ل�رصف مت ع��ن طريق �حدى 
�أدو�ت �لدفع �اللكرتوين بعد و�س��ول �ل�س��كوك �خلا�س��ة مببالغهم من 

دو�ئرهم".

�تفق �لعر�ق و�ل�س��عودية، على �ل�س��عي للم�س��ي يف حتقيق 
�القت�س��ادية  �ملج��االت  يف  �ال�س��رت�تيجية  �ل�رص�ك��ة 
و�لتجارية و�ال�س��تثمارية ومبا يخدم �مل�س��الح �مل�سرتكة 
ب��ني �لبلدي��ن . جاء ذل��ك عل��ى هام���ض �لزيارة �لر�س��مية 
لوزي��ر �لتجارة و�ال�س��تثمار �ل�س��عودي ماجد ب��ن عبد �هلل 
�لق�س��بي و�لوفد �ملر�فق له. و�كد وزير�لتخطيط و�لتجارة 
وكالة �س��لمان �جلميلي خالل ��س��تقباله نظريه �ل�س��عودي 
�ن "ه��ذه �لزيارة �س��تكون بد�ية لعهد جدي��د من �لعالقات 
�القت�س��ادية و�لتجارية و�ال�س��تثمارية ب��ني �لبلدين ويف 
جمي��ع جم��االت �لتع��اون �مل�س��رتك ومبا يحق��ق تطلعات 
حكوم��ة �لبلدي��ن �ل�س��قيقني و�س��عبيهما و�لت��ي �ست�س��هم 

يف مو�جه��ة �لتحدي��ات �لت��ي تعرت���ض طري��ق �لعالقات 
�مل�س��رتكة ب��ني �لبلدي��ن وكذل��ك �مل�س��اهمة يف ��س��تقر�ر 
�ملنطق��ة و�منها ".  من جانبه �كد �لوزير �ل�س��عودي ماجد 
�لق�س��بي "حر���ض ب��الده عل��ى تعزي��ز وتطويرعالق��ات 
�لبلدين لتحقيق �ل�رص�كة �القت�س��ادية وتاأ�س��ي�ض �ملجل�ض 
روؤي��ة  �ىل  للو�س��ول  �لعر�ق��ي  �ل�س��عودي  �القت�س��ادي 
��سترت�تيجية �قت�س��ادية حقيقية بينهما". و��سار �لق�سبي 
�ىل �ن "هذه �لزيارة �س��تكون للتعرف على و�قع �القت�ساد 
�لعر�قي وجماالته وحاجة �ل�س��وق �لعر�قية باال�سافة �ىل 
�يج��اد �حللول للم�س��اكل و�لتحديات عر تق��ارب وجهات 
�لنظر بني �لبلدين ومبا يحقق �مل�س��الح �مل�سرتكة لكليهما 
حي��ث �س��تعقبها زيار�ت الحق��ة وكذل��ك تاأ�س��ي�ض منتدى 
لرج��ال �العمال �ل�س��عودي �لعر�قي.  هذ� و�س��يجري �لوفد 

�ل�س��عودي لق��اء�ت م��ع  �حتاد �لغ��رف �لتجاري��ة �لعر�قية 
و�حتاد �ل�س��ناعيني وعدد من رج��ال �العمال �لعر�قيني".   
�ىل ذلك بحث حمافظ �لبنك �ملركزي علي �لعالق مع �لوفد 
�ل�س��عودي �لذي ير�أ�س��ه وزير �لتجارة و�ال�ستثمار �لدكتور 
ماجد بن عبد�للة �لق�سبي �لتعامالت و�لقنو�ت �مل�رصفية 
ب��ني �لعر�ق و�ل�س��عودية وذل��ك لالتفاق على و�س��ع خطة 
عمل للتعاون يف �ملجال �مل�رصيف من خالل ت�سكيل فريق 
من موؤ�س�سة �لنقد �ل�س��عودي و�لبنك �ملركزي �لعر�قي على 
�ن يعد ذلك �لفريق تقريره خالل �ال�س��ابيع �ملقبلة . و��سار 
�لعالق يف بيان �ىل �ن " �لقطاع �مل�رصيف يف �لعر�ق �تخذ 
خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية عدة خطو�ت و�عدة لتطوير 
ه��ذ� �لقط��اع وتق��دمي �لدع��م لتاأ�س��ي�ض م�س��ارف للقطاع 
�خلا���ض ومب��ا يق��ارب )70( م�رصف��ًا �هلي��ًا وم�س��ارف 

�لتاأ�س��ي�ض  حت��ت  م�رصف��ًا   20 بو�ق��ع  �خ��رى  ��س��المية 
باال�سافة �ىل ت�رصيع �النظمة و�لقو�نني وتطبيق �ملعايري 
�لدولية و�ملتد�والت �مل�رصفية �لتي ت�س��هم يف تطوير هذ� 
�لقط��اع وغريه��ا م��ن �الج��ر�ء�ت �مل�رصفية حي��ث تعمل 
�الن وفق نظام �ملدفوع��ات �ملتطور وتطبيق �حلوكمة يف 
تعامالتها �الد�رية". من جانبه �كد �لق�س��بي رغبة رجال 
�العمال و�مل�س��تثمرين �ل�س��عوديني بالدخول يف م�ساريع 
��س��تثمارية بعد تقدمي �ل�س��مانات و�لت�سهيالت �مل�رصفية 
له��م وب��رت حاجز �خل��وف يف ه��ذ� �جلان��ب لكون �ل�س��وق 
�لعر�قية �س��وق و�عدة وجاذبة لال�س��تثمار، مبينًا ��ستعد�د 
�مل�رصفي��ة  للقن��و�ت  �لدع��م  لتق��دمي  �ل�س��عودي  �جلان��ب 
�لعر�قية لكون �لبنية �مل�رصفية هي �ملفتاح لكل �ال�سعدة 

�القت�سادية و�لتجارية و�ال�ستثمارية.

 ق��رر جمل���ض �لوزر�ء، ، توط��ني رو�تب �ملوظف��ني يف �لدو�ئر 
�حلكومية، يف حني �س��وت على �س��مول �ملعلمني و�ملدر�سني 
بالقرو���ض �لعقارية. وذك��ر بيان ملكتب رئي���ض �لوزر�ء ، �ن 
“جمل���ض �ل��وزر�ء عق��د جل�س��ته �العتيادية م�س��اء �لثالثاء، 
برئا�س��ة حي��در �لعب��ادي، وق��رر �ملجل���ض ت�س��كيل جلنة من 
�المان��ة �لعام��ة ملجل�ض �ل��وزر�ء ووز�رتي �ملالي��ة و�لرتبية 

للم�سي يف ت�رصيع مقرتح قانون حماية �ملعلمني و�ملدر�سني 
بالت�س��اور مع كل م��ن �للجنة �ملالية وجلن��ة �لرتبية على �ن 
ال ترتت��ب �ي��ة تبعات مالي��ة جدي��دة ترهق �ملو�زن��ة”. و�كد 
�ملجل���ض " �س��مول �ملعلمني و�ملدر�س��ني بالقرو�ض �لعقارية 
و�ل�س��لف على وف��ق �أحكام �لقو�ن��ني �لناف��ذة، و�لتاأكيد على 
نقاب��ة �ملعلمني �لعر�قيني للقيام بدورها يف تقدمي �خلدمات 
�القت�س��ادية و�الجتماعي��ة و�لثقافية للمعلمني و�ملدر�س��ني 
و�الرتقاء مب�س��تو�هم �ل�سحي و�لثقايف و�الجتماعي وتطبيق 

قان��ون �ن�س��باط موظفي �لدول��ة و�لقطاع �لع��ام رقم )14( 
ل�س��نة 1991 �ملع��دل فيم��ا يخ�ض �ل�س��كاوى �ملقّدمة �س��د 
�ملعلم��ني و�ملدر�س��ني". وتاب��ع �لبي��ان" كم��ا ج��رى خ��الل 
�جلل�س��ة �لت�س��ويت عل��ى ت�س��ديد ُكلف نق��ل مادة زي��ت �لكاز 
�ملجه��زة يومي��ا م��ن وز�رة �لنف��ط �ىل وز�رة �لكهرباء وقيام 
وز�رة �ملالي��ة بتاأم��ني مبلغ �س��تة مليار�ت دين��ار �ىل وز�رة 
�لنف��ط من تخ�سي�س��ات �حتياط��ي �لطو�رىء لل�س��نة �ملالية 
2017، كما متت مناق�س��ة تقرير عن ��ستقبال �لنازحني يف 

تلعفر وعنة ور�وة و�لقائم و�ال�ستعد�د�ت و�الجر�ء�ت �ملتخذة 
ب�س��اأن ذلك، و�لت�س��ويت على تعديل قر�ر جمل�ض �لوزر�ء رقم 
124 ل�سنة 2017 ب�ساأن �رصف �العانات". و�سّوت جمل�ض 
�لوزر�ء، بح�س��ب �لبيان، على �تفاقية متويل م�رصوع تن�س��يط 
زر�عة ��س��حاب �حلي��از�ت �ل�س��غرية بني جمهوري��ة �لعر�ق 
و�ل�س��ندوق �ل��دويل للتنمي��ة �لزر�عي��ة ". و��س��ار �لبيان �ىل 
�ن ”�ملجل�ض �س��وت �ي�س��ًا على تنظيم عملي��ة توطني رو�تب 

�لعاملني يف �لدو�ئر �حلكومية.”
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