
 2017  2017 العام  موازمة  ان  اقت�صاديون  خببراء  اكد   
املوظفني  رواتببب  �صداد  على  قببادرة   2017 عببام  مببوازنببة 
واملتقاعدين وبقية االلتزامات املالية املرتتبة بذمة الدولة .
ان موازنة عام  العاين،   و ذكر االكادميي االقت�صادي عماد 
2017 قادرة على �صداد رواتب املوظفني واملتقاعدين ودفع 
م�صتحقات عوائل ال�صهداء وادامة زخم املعركة �صد “داع�ش” 
وتاأمني م�صتحقات الفالحني، لكن يبقى جانب مهم وهو ان 
اقت�صادية  م�صاكل  اىل  يوؤدي  عام  املوازنة  يف  العجز  تراكم 
قببد تبببوؤدي اىل او�ببصبباع حببرجببة.  وا�ببصبباف الببعبباين انببه من 
وال�صليمة  ال�رسيعة  املعاجلات  احلكومة  ت�صع  ان  ال�رسوري 
اوال يف مو�صوع تن�صيط القطاع اخلا�ش وال�رسوع يف عملية 
املايل  الف�صاد  وحماربة  تدريجي  وبا�صلوب  اخل�صخ�صة 
ج�صد  يف  تنخر  التي  ال�صوداء  الثقوب  ي�صبه  الذي  واالداري 

االقت�صاد العراقي.
العامة  املالية  قطاع  ا�صالح  عملية  تت�صمن  واو�ببصببح:   
جمموعة من االجراءات والتدابري الالزمة ملعاجلة اخللل يف 
جانبي املوازنة العامة ، النفقات وااليرادات ، بحيث يتطلب 
اال�صتغالل  تقنية  وا�صتخدام  العام  االنفاق  اوجببه  حت�صني 
ال�رسر  االنفاق دون احلاق  االمثل ملواردها وتقلي�ش حجم 

بالطبقة الفقرية .
تقنية االنفاق

 وا�صاف يتطلب االمر حت�صني جانب االيرادات العامة وال�صيما 
ال�رسائب وابتكار و�صائل جديدة لزيادتها ما يعني تغيري دور 
الدولة من التدخل الوا�صع والالحمدود يف االقت�صاد اىل القيام 
مبهام وا�صحة واكرث فاعلية ، مبينا ان ا�صالح النفقات يتيح 
ادارته  بتح�صني  العام  االنفاق  على حجم  ال�صيطرة  للحكومة 
من خالل اعادة تقنية االنفاق العام. ويق�صد بتقنية االنفاق 
مبالغه  تخ�صي�ش  يف  احلديثة  اال�صاليب  ا�صتخدام  هو  العام 

 . التخ�صي�ش  لذلك  االف�صل  اال�صتخدام  يحقق  بحيث 
ودعا العاين اىل تعزيز جانب االيرادات 

جبايتها  وحتبب�ببصببني 

بو�صائل جديدة ت�صهم يف زيادتها ، ال�صيما ا�صالح ال�رسيبة 
االقت�صادية  باالن�صطة  اخلا�صة  فاملعلومات   ، و�صيا�صاتها 
ا�صبحت �صعبة املنال ال�صباب عديدة ابرزها تزايد االن�صطة 

االقت�صادية التي تعمل يف  ظل االقت�صاد اخلفي.
ا�صالح  �صيا�صة  ان  على  بالتاكيد  حديثه  العاين  واختتم   
منها  ا�ص�ش  اىل  ت�صتند  ان  البببد  واجراءاتها  املالية  قطاع 
التاكيد على اهمية الربط بني ال�صيا�صة املالية وخطط برامج 
االمر يتطلب  ، وهذا  الفقر  للتخفيف من  االقت�صادية  التنمية 
اعداد موازنة مرتكزة على توجهات �صرتاتيجية عامة ترتبط 
بطبيعة دور الدولة يف ظل اآليات ال�صوق ب�صورة عامة ودور 
ال�صيا�صة املالية ب�صورة خا�صة يف ادارة االقت�صاد الوطني .

 واقرت املوازنة العامة االحتادية للعام 2017 بتخ�صي�صات 
مالية بلغت 79 ترليونا و11 ملياراً و21 مليون دينار ، وبلغ 
العجز املخطط  فيها 21 ترليونا و659 ملياراً و739 مليونًا 
و790 الف دينار  على ان يغطى العجز من االقرتا�ش الداخلي 
واخلارجي ومن مبالغ النقد املدورة يف ح�صاب وزارة املالية.
ايرادات  من  للموازنة  املالية  التخ�صي�صات  معظم  وجاءت   
�صادرات  ومن  الواحد  للرميل  دوالراً   42 ومبعدل  النفط 

نفطية بلغت 3 ماليني و750 برمياًل يف اليوم .
 ويف قراءة اقت�صادية مالية ملوازنة العام اجلديد بني اخلبري 
االقت�صادي احمد ابريهي ان موازنة العام 2017 هي امتداد 
على  قببادرة  اجلديدة  املوازنة  ان  موؤكدا   ،  2016 ملوازنة 
اخلا�ش  القطاع  مقاويل  مع  التعاقدية  بالتزاماتها  االيفاء 
واملزارعني والفالحني ل�صداد م�صتحقاتهم املرتتبة ل�صنوات ، 
ورغم العجز فبامكان املوازنة �صداد وتغطية رواتب املوظفني 
وموا�صلة  االجتماعية  والرعاية  ال�صهداء  وا�رس  واملتقاعدين 
رفد املجهود الع�صكري ملحاربة “داع�ش”.  وراأى ابريهي انه 

كان من ال�رسوري ان يذكر يف فقرات موازنة  
الببنبباجت  مبببعبببدالت   2017

البببقبببومبببي 

اال�صتثمار  وم�صاهمة  االجنبي  اال�صتثمار  دخول  ومعدالت 
املحلي وموؤ�رسات ميزان املدفوعات اخلارجي ، داعيا جمل�ش 
يف  العامة  املوازنة  جعل  يف  حري�صا  يكون  ان  اىل  النواب 
م�صارها ال�صحيح وان تتناول جوانب االقت�صاد الكلي للعراق 

وخا�صة حماربة الفقر وتقليل معدالت البطالة .
وطرق  اجلديدة  املوازنة  يف  العجز  مو�صوع  اما  واو�صح:   
وميببول  احلكومي  الطلب  مببقببدار  ميثل  العجز  فببان  متويله 
تبادل  التي  احلكومية  االر�ببصببدة  انقا�ش  او  باالقرتا�ش 
يف  العجز  االقرتا�ش  ميول  فعندما  العجز،  لتمويل  بال�صيولة 
او�صاع و�صوابط توؤدي اىل انقا�ش االئتمان املوجه للقطاع 
اخلا�ش او جمموع طلبه مبقدار العجز نف�صه فهذا يعني ازاحة 

املوارد من القطاع اخلا�ش اىل القطاع احلكومي.
�سناديق �سيادية

يف  املديونية  ر�صيد  يف  العجز  “يرتاكم  ابريهي  وبح�صب   
اغلب البلدان الن الفائ�ش حالة نادرة يف اقت�صاد اعتيادي، 
ويوجد قليل من الدول لديه تراكم فوائ�ش موازين املدفوعات 
ول�صد  النفطية،  العربي  اخلليج  دول  بع�ش  ومنها  اخلارجية 
هذه الثغرات البد من ان�صاء ال�صناديق ال�صيادية وهي ا�صا�ش 

�صناديق موجودات بالعملة االجنبية”.
احلكومات  اليه  تلجاأ  ال  اخلارج  من  العجز  متويل  ان  وبني:   
عادة اال اذا اقرتن بعجز كبري يف ميزان املدفوعات ال تكفي 
به  يق�صد  اخلارج  من  االقرتا�ش  ان  اي  ل�صده،  االحتياطيات 

تاليف نق�ش العملة االجنبية.
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 ا�صتقر �صعر الذهب العراقي للمثقال 
الواحببد عيببار 21  اىل  210 الببف 
دينببار،  فيمببا و�صببل �صعببر الذهببب 
عيببار 18 اىل 180 الببف. وح�صببب 
االرقام الواردة  مببن �صوق ال�صاغة 
يف العراق بلغ �صعببر مثقال الذهب، 
عيببار 21 اليببوم 210 الف و 457 
دينببارا، وعيار 18 بلغ �صعر مثقاله 
180 الببف 400  دينببار. ويتعامل 
الببذي  باملثقببال  العراقببي  ال�صببوق 
يعببادل 5 غرامات من الذهب. وبلغ 
�صعببر الذهب عيببار24، لهببذا اليوم 

514  دينارا. 240 الف و 

 اأعلنببت وزارة النفببط العراقيببة اإنهببا 
كلفببت �رسكتببني حكومتببني بتطويببر 
10 حقببول نفطية يف جنببوب البالد 
�صمببن خططها الراميببة لزيادة انتاج 
الببوزارة يف  وقالببت  والغبباز.  اخلببام 
بيان ورد )اجلورنال(، اإنه “مت تكليف 
ال�رسكتببني الوطنيتببني �رسكتببي نفط 
اجلنوب و�رسكة نفببط مي�صان بتطوير 
حمافظببات  يف  نفطيببة  حقببول   10
الب�رسة وذي قار ومي�صان”.واأ�صافت 
اأنهببا دعت موؤخراً ال�ببرسكات العاملية 
وا�صتثمببار  تطويببر  يف  للم�صاركببة 
12 حقبباًل نفطيببًا تو�صببف وت�صنف 
وهببي  وال�صغببرية”  “باملتو�صطببة 
موزعببة على حمافظببات الب�رسة “4 
حقببول،   5″  ” ومي�صببان  حقببول،   ”

والفرات االأو�صط “3” حقول .

والبببرتول  النفببط  اأ�صعببار  ا�صتقببرت   
عامليا فى تعامالت ام�ش االأحد -30
2016-10، حيببث �صجل نفط برنت 
وبح�صببب  للرميببل،  دوالرا   50.20
العامليببة  البور�صببة  بيانببات  اآخببر 
حول اأ�صعار اخلببام، فقد تراجع النفط 
االأمريكببي "غببرب تك�صا�ببش" الو�صيط 
للرميل.ويذكببر  دوالرا   49.37 اإىل 
اأن اأ�صعببار النفببط تتاأرجح ما بني 44 
�صهببور وفقببا  و49 دوالر منببذ عببدة 

للعر�ش والطلب.

خـــــــــبراء: 

موازنة عام 2017 قادرة على تأمين رواتب الموظفين 

يطالبن باعطائهن دورا هاما

أكاديميات: للمرأة دور مهم في التنمية االقتصادية

يف  واال�صتثمار  االقت�صاد  ق�صم  رئي�ش   
ان  اىل  ا�صارت  العزيز  عبد  اكرام  االحتاد 
عمل املراأة يتطلب اعادة نظر جذرية يف 
العربية  البالد  يف  التنموية  ال�صيا�صات 
عموما مبا يحقق التوازن يف فر�ش العمل 
�رسورة  اىل  الفتة  والن�صاء،  الرجال  بني 
ان تكون م�صاهمة املراأة يف العمل منتجة 

ونوعية وحقيقية. 
�سيا�سات داعمة

نظمها  نبببدوة  هام�ش  على  وا�ببصببافببت   
فببرع االحتبباد يف الببعببراق البببد ان تكون 
لو�صع  وراعية  داعمة  �صيا�صات  هناك 
لت�صاهم  املاألوف  حببدود  تتخطى  املببراأة 
بفعالية يف التنمية واالعمار واال�صتثمار 
او�صاع  مببن  يتعلق  مببا  بكل  واالحبباطببة 
لها  االجتماعية  البيئة  باختالف  املببراأة 

ريفا او مدينة. 
يف  املببراأة  دعم  اهمية  بينت  العزيز  عبد   
العراقي  الد�صتور  ان  ال�صيما  املجتمع 
العراقي  ال�صعب  ابناء  جميع  حقوق  كفل 
واملبببراأة جببزء حمببوري يف هببذا اجلانب، 
تعني  املبببراأة  قبببدرات  تنمية  ان  مبينة 
اخلروج من  اجل  من  وتطور  بقاء  م�صاألة 
التخلف«  اجلهل،  »الفقر،  الثالوث  حلقة 
مبفهومها  التنمية  يف  احلقيقي  والدخول 

ال�صامل والكامل. 
لببلببمببراأة  الببعببربببي  االحتببببباد  ان  يببذكببر   
خالل  ا�ص�ش  الببعببراق  فببرع  املتخ�ص�صة 
يف  الوحيد  الفرع  ويعد  املا�صي  ايلول 
الببعببراق لببالحتبباد الببعببربببي البببذي مقره 
جمل�ش  مبوافقة  ا�ص�ش  والببذي  القاهرة 
الوزراء  الوحدة االقت�صادي على م�صتوى 
بني  التوازن  لتحقيق  ال�صعي  اىل  ويهدف 
وال�صيا�صات  اال�صالحات  يف  اجلن�صني 
الريادة  االقت�صادية وكذلك تعزيز فر�ش 
واخلا�ش  العام  القطاعني  يف  الن�صائية 
العام  القطاعني  بني  ال�رساكة  وتعزيز 

واخلا�ش. 
خطط اقت�سادية 

 اما االكادميية الدكتورة �صالم ال�صامي فقد 
ا�صارت اىل ان متكني املراأة من امل�صاركة 
االقت�صادية  التنمية  عملية  يف  الفاعلة 
ا�صبح  االقت�صادي  اال�ببصببالح  وحتقيق 
�ببببرسورة مببلببحببة مببع تببزايببد االهببتببمببام 
الأ�صتثمار  املتوا�صلة  والدعوات  بدورها 
مقدمة  يف  �ببصببارت  الببتببي  امكانياتها 
اولويات اخلطط االأقت�صادية واالأجتماعية 

جلميع احلكومات يف العامل.
 وتابعت قائلة لعل املراأة يف العراق تواجه 
م�صاهمتها  تعيق  التي  امل�صاكل  بع�ش 

الفاعلة يف عملية التنمية ال�صيما م�صكلة 
لذلك  الدخل  م�صتوى  وانخفا�ش  البطالة 
للمراأة  االقت�صادي  التمكني  حتقيق  فاأن 
التي  االقت�صادية  التكاليف  وتببباليف 
من  العديد  اتخاذ  يتطلب  البلد  يتحملها 
واالفادة  املدرو�صة  واالجببراءات  التدابري 
من بع�ش التجارب العاملية التي ميكنها 
باملراأة  اخلا�صة  االحتياجات  تنا�صب  ان 

يف العراق. 
مهن جديدة

يف  اقت�صاديا  املببراأه  متكني  ان  وبينت   
الدخول  على  ت�صجيعها  ي�صتدعي   العراق 
يف مهن غري تقليدية حتتوي على مكا�صب 

املهن  مثل  امل�صتقبل  يف  اأف�صل  وجنبباح 
يتطلب  الببذي  واالداريببة،االمببر  التجارية 
برامج  التحاقها  �صمان  احلكومة  من 
الكت�صاب  املنتظمة  والتحديث  التدريب 
املتطلبات  وت�صهيل  الالزمة،  املهارات 
م�صاريع  باقامة  املتعلقة  التنظيمية 

�صغرية وت�صجيلها.
مل�صاندة  جديدة  اأدوات  بو�صع  وطالبت   
فيها  والببتببو�ببصببع  االئتمانية  اخلببدمببات 
وامل�صاريع  االعمال  موؤ�ص�صات  ل�صالح 
اململوكة للن�صاء،مثل القرو�ش املمنوحة 
اىل  املبب�ببصببتببنببدة  او  املبببعبببدات  ببب�ببصببمببان 
املقرت�صة،  مل�رسوع  النقدية  التدفقات 
باملوؤ�ص�صات  العاملني  تدريب  عن  ف�صال 

 اخذ مو�سوع متكني املراأة 
مدياته باالهتمام على 

م�ستوى الوطن العربي 
الذي يهدف اىل جعل املراأة 

م�ساهما فاعال يف عمليات 
التنمية االقت�سادية، حيث 

ي�ستاأنف االحتاد العربي 
للمراأة املتخ�س�سة فرع 

العراق ن�ساطه بهدف تفعيل 
الن�ساط الن�سوي يف خمتلف 

القطاعات االقت�سادية. 

بغداد - خاص

بغداد - متابعة

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


